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APRESENTAÇÃO

Os 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 numerosas, a níveis reduzidos de abundância e, em
alguns casos, à ameaça de extinção. Observam-se, em conseqüência, 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 esforços e pactuar normas para a conservação e exploração racional
das regiões costeiras, mares e oceanos, plataformas continentais e grandes fundos marinhos, destacando a
Convenção 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
internacionais, dispondo sobre todos os usos, de todos os espaços marítimos e oceânicos, que ocupam
mais de 70% da superfície 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 conceito de espaço marítimo introduzido pela Convenção, sendo definida como uma área que se
estende desde o limite exterior do Mar Territorial, de 12 milhas de largura, até 200 milhas náuticas da
costa, no caso do nosso País. O Brasil tem, na sua ZEE de cerca de 3,5 milhões de km2, direitos exclusivos
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 finalidade 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 Recursos do Mar – CIRM
aprovou, em 1994, o Programa REVIZEE (Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona
Econômica Exclusiva), destinado a fornecer dados técnico-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, especializada em pesquisa oceanográfica
e pesqueira, atuando de forma Multidisciplinar e integrada, por meio de Subcomitês Regionais de Pesquisa
(SCOREs). Em razão dessas características, 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 quatro grandes regiões,
de acordo com suas características oceanográficas, biológicas e tipo de substrato dominante:

1. Região Norte - da foz do Rio Oiapoque à foz do Rio Parnaíba;
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 de Trindade e Martin Vaz;
4. Região Sul - do Cabo de São Tomé ao Chuí.



Em cada uma dessas regiões, a responsabilidade pela coordenação e execução do SCORE, formado por
representantes das instituições de pesquisa locais, contando ainda, com 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 conformidade com os princípios cooperativos
(formação de parcerias) 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: Ministério das Relações Exteriores (MRE), Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA), Ministério da Educação (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 Pesca S.A. (empresa vinculada à Secretaria
de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária do Estado da Bahia) e Instituto Brasileiro 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 seguintes grandes linhas: caracterização ambiental
(climatologia, circulação e massas d’água, produtividade, geologia, e biodiversidade); estoques pesqueiros
(abundância, sazonalidade, 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, relatórios, apresentações em congresso
e contribuições em reuniões 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 ordenada e o
aproveitamento sustentável dos recursos vivos da ZEE brasileira.

RUDOLF DE NORONHA
Diretor do Programa de Gerenciamento Ambiental Territorial - MMA



PREFÁCIO

O conjunto de contribuições do Programa REVIZEE para o conhecimento dos recursos vivos da Zona Econômica
Exclusiva brasileira transcendeu o objetivo original do programa, originalmente focado na avaliação dos potenciais
de pesca. Em simultâneo, o programa promoveu um levantamento considerável de informações sobre a
biodiversidade marinha da margem continental brasileira, preenchendo lacunas importantes acerca da abundância
das populações, ocorrência e distribuição de espécies, diversidade e estrutura de comunidades bióticas,
contribuindo para o melhor conhecimento dos ecossistemas marinhos em escala nacional.

Neste volume da Série Documentos REVIZEE, são apresentados resultados técnicos obtidos pelo Programa na
região central da costa brasileira, incluindo levantamentos de condições ambientais e prospecção de estoques
ao largo da costa da Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Os dados foram coletados durante diversas campanhas
de prospecção pesqueira realizadas entre 1996 e 2001 em áreas desconhecidas ou pouco exploradas pela
atividade pesqueira estabelecida na região. Os resultados apresentados neste volume ampliam consideravelmente
o panorama de conhecimento sobre a estrutura das comunidades, a diversidade e os padrões de distribuição
batimétrica e latitudinal de peixes, crustáceos e cefalópodes da plataforma externa e talude continental na
região central da Zona Econômica Exclusiva brasileira, definida, para fins operacionais, entre as latitudes de
11º30’S e 22º00’S.

A região é caracterizada por águas oceânicas oligotróficas e pela biodiversidade associada sobretudo à presença
de extensas formações recifais sobre a plataforma continental, especialmente nas áreas de alargamento da
plataforma, como nos bancos de Abrolhos e Royal Charlote, assim como pela presença de ilhas oceânicas e
montes submarinos da cadeia Vitória-Trindade e da cadeia de Abrolhos (montes Minerva, Roger e Hotspur). A
atividade pesqueira é predominantemente artesanal, realizada sobre recursos de alto valor comercial (camarões,
lagostas e peixes recifais) em áreas tradicionalmente exploradas pela pesca marítima e estuarina na zona costeira.
Levantamentos anteriores sobre o potencial pesqueiro existente na plataforma continental dessa região foram
realizados pelo Programa de Desenvolvimento Pesqueiro – PDP, da extinta SUDEPE, durante os cruzeiros
realizados a bordo do B/P “Riobaldo” entre 1973 e 1991, dirigidos para a captura de peixes, camarões e lagosta
utilizando redes de arrasto de fundo, linha de mão, covos, corrico e espinhel de fundo. Os resultados deste
esforço de pesquisa estiveram sempre restritos aos recursos da zona costeira.

O levantamento realizado pelo Programa REVIZEE na costa central procurou determinar com a maior precisão
possível a abundância de recursos alternativos e sua distribuição na zona oceânica e sobre o talude continental,
incluindo também um considerável esforço de amostragem sobre a plataforma continental externa. Quatro
campanhas de pesca exploratória utilizando espinhel de fundo, realizadas a bordo de espinheleiros da frota
comercial catarinense, permitiram acessar recursos demersais da zona de borda da plataforma continental e do
talude superior, entre 40 e 500 metros, incluindo a ictiofauna associada aos ambientes recifais profundos, numa
região de topografia acidentada de difícil operação com redes de arrasto. O resultado dessas campanhas produziu
dois estudos sobre as comunidades de peixes recifais apresentados neste livro, enfocando aspectos da biogeografia
e da distribuição batimétrica das espécies. Estes estudos sugerem que a fauna recifal no Atlântico sul ocidental
pode ser dividida, na sua margem continental, em um componente tropical e outro subtropical. Revelam também
a ocorrência, no talude superior da costa central, de espécies anteriormente consideradas de distribuição
descontínua (reportadas para o Sudeste e Sul do Brasil ou Caribe), reforçando a hipótese de um corredor de
dispersão de peixes recifais em profundidade, ao longo da margem continental sul-americana, conectando a
província do Brasil com o Atlântico Noroeste.

Outras duas campanhas foram realizadas a bordo do navio oceanográfico francês N/O Thalassa (IFREMER)
entre 1999 e 2000. Durante a primeira campanha, foram realizados arrastos de meia-água entre 14 e 910m de
profundidade, para a prospecção de recursos epipelágicos (0-200) e mesopelágicos (200-1.000) por método
hidroacústico. A segunda campanha foi dirigida aos recursos demersais e bentopelágicos, capturados através de
redes de arrasto de fundo, em profundidades variando entre 195 e 2.137m de profundidade. As duas campanhas
do N/O Thalassa na costa central brasileira resultaram em outros cinco estudos apresentados nesta edição que



tratam da diversidade e estrutura de comunidades de peixes ósseos, elasmobrânquios, crustáceos e
cefalópodes, incluindo numerosos registros de novas ocorrências para esta região do Atlântico e referências
a novas espécies que ainda estão sendo descritas e estudadas em laboratórios nacionais.

Esperamos, dessa forma, que este livro possa ser uma fonte de referência e informação atualizada sobre a
biodiversidade da região para pesquisadores, estudantes, gestores ambientais, setor produtivo e interessados
nas riquezas do mar de uma forma geral.

PAULO A. S. COSTA

GEORGE OLAVO

AGNALDO S. MARTINS

Editores
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ESTRUTURA DE COMUNIDADES DE PEIXES RECIFAIS NA PLATAFORMA

EXTERNA E TALUDE SUPERIOR DA COSTA CENTRAL BRASILEIRA:
DIVERSIDADE E DISTRIBUIÇÃO BATIMÉTRICA 1

GEORGE OLAVO, PAULO A. S. COSTA & AGNALDO SILVA MARTINS

RESUMO: Este estudo amplia o panorama de conhecimento sobre a estrutura das comunidades, a diversidade e os padrões
de distribuição batimétrica das espécies de peixes recifais na plataforma externa e talude superior (40-500 m de profundidade)
da margem continental brasileira, entre as latitudes de 13ºS a 22ºS, a partir dos resultados da prospecção de recursos
demersais com espinhel de fundo, realizada pelo Programa REVIZEE/MMA. Um total de 101 espécies de peixes demersais
foi registrado em 1.555 amostras (grupos de anzóis) de dois cruzeiros analisados. Foram identificadas 84 espécies de
teleósteos, distribuídas em 27 famílias e 11 ordens, e 17 espécies de tubarões e raias, distribuídas em sete famílias de
quatro ordens. As famílias com maior número de espécies foram Serranidae (19), Lutjanidae (9), Muraenidae (8), Carangidae
(7), Carcharhinidae (5), Haemulidae (4) e Squalidae (4). A diversidade observada mostrou clara correlação com a
profundidade. Os índices de diversidade (Shannon) foram mais elevados na zona de quebra da plataforma continental
(40-80 m), diminuindo linearmente até profundidades de 500m. Os índices de riqueza de espécies (Margalef) diminuíram
exponencialmente com a profundidade, mais acentuadamente nos primeiros 200 m. Esse padrão de variação batimétrica
é corroborado pelos resultados das análises de agrupamento e ordenação (non-metric MDS) das amostras, que permitiram
identificar três diferentes assembléias de espécies separadas primariamente pela isóbata de 200 m. Essa profundidade
marca o limite entre as comunidades da zona de borda da plataforma (40-200 m) e do talude superior (200-500 m),
refletindo o início da zona disfótica, assim como da transição entre as massas de Água Tropical (AT) e Água Central do
Atlântico Sul (ACAS) na área de estudo. Ao longo da margem continental, a latitude age também como um fator estruturante
secundário sobre as comunidades de peixes recifais da zona de borda da plataforma. Os resultados apresentados confirmam
a distinção entre as assembléias de peixes recifais da plataforma externa brasileira ao norte de 19ºS (grupo A) e ao sul
dessa latitude (grupo C). Uma outra assembléia (grupo B) foi identificada no talude superior ao longo de toda a área de
estudo (13-22ºS). Maior similaridade foi observada entre os grupos B e C, explicada pelo avanço sazonal de ACAS sobre
a plataforma sul (19-22ºS), favorecendo a ocorrência, em áreas mais rasas, de espécies características de águas mais frias
do talude superior, permanentemente coberto por ACAS. A ocorrência de espécies recifais anteriormente consideradas de
distribuição descontínua (reportadas para o Sudeste do Brasil ou Caribe) observadas no talude superior da costa central,
assim como a ampliação do limite batimétrico da distribuição de pelo menos 20 espécies, registradas neste trabalho,
reforçam a hipótese de um corredor de dispersão de peixes recifais em profundidade, ao longo da margem continental sul-
americana, conectando a província do Brasil com a do Atlântico Noroeste.

PALAVRAS-CHAVE: estrutura de comunidades, peixes recifais, recifes profundos, talude, Brasil.

ABSTRACT: Reef fish community structure in the outer-shelf and upper slope off Brazilian central coast: diversity and
bathymetric distribution.
The reef fish assemblages of the snapper-grouper complex, its diversity and bathymetric distribution along Brazilian continental
margin (40-500m depth), between 13o and 22o, were investigated exploring data sampled during two demersal surveys
using bottom long-line carried out by REVIZEE Program/MMA. A total of 101 species were recorded from 1,555 samples
(groups of hooks), 84 teleosts distributed in 27 families and 11 orders. Other 17 rays and sharks species were distributed in
seven families and four orders.  Families with the highest number of species were: Serranidae (19), Lutjanidae (9), Muraenidae
(8), Carangidae (7), Carcharhinidae (5), Haemulidae (4) and Squalidae (4). The observed diversity had clear negative
correlation with depth, revealing highest diversity index (Shannon) at continental shelf break zone (40-80m), reducing
linearly to 500m deep. Species richness index (Margalef) diminished exponentially with depth, more accentuated in first
200m deep. This bathymetric variation pattern is compatible with cluster analyses and ordination (non-metric MDS) results,
those determinate three main species assemblages, primarily separated by 200m isobaths. This depth marks the limits of
the shelf edge (40-200m) and upper-slope (200-500m) communities, reflecting beginning of the twilight (disphotic zone).
Also marks the transition between the de Tropical Water (TW) and the South Atlantic Central Water (SACW) masses in the
studied area. Along the continental margin, latitude acts as a secondary structural factor on reef fishes communities of the shelf
edge zone. Present results confirm the division of the outer-shelf Brazilian reef ictiofauna in a tropical component, north to
19ºS (group A), and another component subtropical to the south of this latitude (group C). Greater similarities were observed
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INTRODUÇÃO

O conhecimento sobre a ictiofauna recifal brasileira foi
significativamente ampliado durante a última década,
resultado, sobretudo, do crescente esforço de
amostragem empregando técnicas de observação
direta e censo visual subaquático, através de mergulho
autônomo (Ferreira et al., 1995; Moura, 1995; Rosa &
Moura, 1997; Rocha et al., 1998; Moura et al., 1999;
Floeter & Gasparini, 2000; Floeter et al., 2001; Joyeux
et al., 2001; Moura & Sazima, 2003; Rocha, 2003;
Frédou, 2004; Ferreira et al., 2004; Feitoza et al., 2005;
Robertson et al., 2006). O trabalho destes
pesquisadores revela uma fauna diversificada,
apresentando similaridade com a fauna do Caribe, mas
com elevado grau de endemismo, sugerindo que a
descarga do Rio Amazonas representa uma barreira
dinâmica, principal mecanismo de enriquecimento da
fauna recifal no Atlântico Ocidental, podendo permitir
a dispersão das espécies recifais, especiação alopátrica
e mistura entre as faunas do Brasil e do Caribe (Rocha,
2003; Moura & Sazima, 2003; Robertson et al., 2006).

De uma forma geral, tais estudos estão limitados à fauna
de profundidades até 30 metros, focando comunidades
de peixes recifais mais costeiras, devido às restrições
relativas ao tempo de fundo e problemas de
descompressão em mergulhos mais profundos. Para a
região do presente estudo, existem apenas dois trabalhos
enfocando assembléias de peixes recifais, ambos para
áreas costeiras. Floeter et al. (2006) mostram a influência
da exposição ao batimento de ondas e da cobertura
bentônica na estruturação das assembléias de peixes
recifais em ilhas costeiras do Espírito Santo. Moura e
Francini-Filho (2006) demonstram a influência da
morfologia, complexidade dos recifes e distância do
talude continental na estrutura das assembléias de peixes
recifais no Banco dos Abrolhos. Na região de Abrolhos,
a maior diferenciação observada na estruturação das
assembléias de peixes recifais esteve justamente

relacionada com a distância do talude continental,
havendo uma clara separação entre as assembléias de
peixes dos recifes dos bancos, próximos à isóbata dos
40 m, em relação às assembléias de peixes dos recifes
costeiros, entre 10 e 20 m de profundidade (Moura &
Francini-Filho, 2006).

Feitoza et al. (2005), em estudo pioneiro baseado em
mergulho autônomo para observação direta em
profundidades de 30 a 70 metros, evidenciam a
importância dos recifes profundos do Nordeste brasileiro
como parte de um corredor de dispersão da ictiofauna
na margem continental atlântica sul-americana,
favorecendo a conexão entre hábitats de águas mais
frias do Sudeste brasileiro com a região do Caribe
(Collette & Rutzler, 1977; Feitoza et al., 2005). Esses
recifes mais profundos também constituem hábitats
estratégicos e um último refúgio para os grandes peixes
recifais comerciais, pertencentes ao denominado
complexo lutjanidae-serranidae (snapper-grouper
complex) (Coleman et al., 1999; Ault et al., 1998; Parker
& Mays, 1998). Tais formações recifais da plataforma
externa e talude superior, especialmente os recifes
oceânicos de borda de plataforma (Leão et al., 2003),
apresentam ainda grande importância socioeconômica,
concentrando pescarias multiespecíficas tradicionais e
parte considerável da produção e do esforço da pesca
artesanal realizada na costa central e nordeste do Brasil
(Olavo et al., 2005b; Costa et al., 2003; Frédou &
Ferreira, 2003).

Muitas dessas pescarias, porém, parecem incidir sobre
agregações reprodutivas ou alimentares de espécies
recifais altamente vulneráveis à pesca intensiva sobre
as agregações (Olavo et al., 2005b; Texeira et al., 2004).
O estudo dessas pescarias e o monitoramento das
capturas desembarcadas têm representado
considerável contribuição para o conhecimento da
fauna recifal de áreas profundas da plataforma externa
e quebra do talude continental brasileiro (Martins et
al., 2005a; Costa et al., 2005b; Rezende et al., 2003;

between the groups B and C, explained by the seasonal advancing of SACW over the southern shelf (19-22ºS), providing
the occurrence, in shallower waters, of characteristic species from upper-slope, permanently covered by SACW. The occurrence
of reef species previously considered with discontinuous distribution (only reported for Southeast Brazil or Caribbean),
observed in upper-slope of the Central coast, and the extended bathymetric limits to the distribution of at least 20 species,
recorded in this paper, strength the hypothesis of a reef fishes dispersion corridor in outer-shelf or upper-slope deeper
waters, along South-American continental margin, connecting the Brazilian and Northwestern Atlantic provinces.

KEYWORDS: structure of communities, reef fishes, deep reefs, shelf edge, slope, Brazil.
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Ferreira et al., 1997; Fonteles-Filho & Ferreira, 1987;
Fonteles-Filho, 1969), uma vez que as técnicas de
observação direta tendem a subamostrar espécies de
grande porte, mais reativas à presença do mergulhador
e também menos abundantes em áreas mais acessíveis
à pesca, que incide seletivamente sobre os exemplares
maiores e espécies predadoras (Samoilys, 1997;
Jennings & Lock, 1996; Ferreira, 2006).

Se a diversidade e estrutura das comunidades de peixes
recifais da plataforma externa ainda são
consideradas pouco conhecidas (Feitoza et
al., 2005; Martins et al., 2007), as associações
das espécies recifais na região do talude
superior da margem continental brasileira são
praticamente desconhecidas. A informação
disponível resulta das campanhas de
prospecção de estoques e pesca experimental
realizadas pelo Programa REVIZEE, nas
regiões nordeste e central da Zona Econômica
Exclusiva brasileira (Martins et al., 2005b;
Costa et al., 2005c; Fagundes-Neto et al.,
2005; Oliveira, 2000).

O conhecimento da diversidade, das
associações entre espécies e da distribuição
batimétrica de peixes recifais tem sua
relevância prática no contexto das estratégias
de ordenamento e gestão da atividade
pesqueira, do manejo e conservação de
ecossistemas marinhos (Dutra et al., 2006;
MMA, 2002), e também como subsídio para
o licenciamento ambiental das atividades de
exploração e produção de petróleo e gás
natural, ora em expansão na margem
continental brasileira (Marchioro et al., 2005).

O presente trabalho se propõe a ampliar o
panorama de conhecimento sobre a
estrutura das comunidades, a diversidade e
os padrões de distribuição batimétrica das
espécies de peixes recifais do complexo
lutjanidae-serranidae na plataforma externa
e talude superior da margem continental
brasileira, entre as latitudes de 13ºS a 22ºS,
a partir dos resultados da prospecção de
recursos demersais com espinhel de fundo,
realizada pelo Subcomitê Regional para a
Costa Central - SCORE Central do
Programa REVIZEE.

MATERIAL E MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo compreende a plataforma externa e o
talude superior da margem continental brasileira situada
entre Salvador/BA e o Cabo de São Tomé/RJ, tendo
como limites latitudinais os paralelos 13ºS e 22ºS, e
como limites batimétricos as isóbatas de 40 e 500 metros,
na região da costa central brasileira (Figura 1).

Figura 1. Área de estudo e distribuição das estações de amostragem onde
foram realizados os lançamentos com espinhel de fundo dos cruzeiros de
pesquisa do Programa REVIZEE/SCORE Central, considerados no presente
estudo. Estão representadas apenas as isóbatas de 100 m e 500 m.
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A plataforma continental nessa área é rasa, a quebra
da plataforma situa-se entre 50 e 80 metros de
profundidade, e a inclinação média do talude
continental é de 8 a 10 graus, com escarpamentos
irregulares de 30 a 45 graus nas encostas dos
Bancos (Zembruski et al., 1972). A largura da
plataforma continental varia consideravelmente.
Apresenta-se muito estreita entre Salvador (13ºS)
e a foz do Rio Jequitinhonha (16ºS), com largura
variando de 8 a 30 km. Entre 16 e 17ºS, a
plataforma apresenta alargamento significativo, até
cerca de 100 km para leste, formando o Banco
Royal Charlotte. A partir de 18ºS estende-se a 246
km, formando o Banco de Abrolhos. Entre o
paralelo 20ºS e o Cabo de São Tomé (22ºS), a
plataforma novamente apresenta-se mais estreita
(França, 1979; Zembruski et al., 1972).

Toda a área é caracterizada pela ocorrência de
formações recifais, desde a linha de costa até a zona
de borda da plataforma e talude superior, abrigando
a mais rica área de recifes de coral do Atlântico Sul,
na região do Banco de Abrolhos (Leão, 1982; Leão
& Kikuchi, 2001; Marchioro et al., 2005; Dutra et
al., 2006). A temperatura da água varia entre 25-
27ºC durante o verão e 22-24ºC no inverno,
apresentando fracos gradientes verticais, enquanto
a salinidade varia de 36,5 a 37,0. A biota da região
está sob a influência de três massas de água distintas.
A massa de Água Tropical (AT), quente e salina,
domina a região sendo transportada para o sul pela
Corrente do Brasil. A Água Central do Atlântico Sul
(ACAS), fria e pouco salina, localiza-se por baixo
da AT sobre o talude continental. A massa de Água
Costeira (AC), quente e de baixa salinidade,
predomina sobre a plataforma interna, enquanto a
plataforma externa é caracterizada pela AT e,
eventualmente, pela mistura vertical entre AT e
ACAS (Castro & Miranda, 1998).

As águas superficiais da plataforma continental
brasileira e das regiões oceânicas imediatamente
adjacentes podem apresentar características tropicais
ou subtropicais,  conforme as condições
oceanográficas e atributos faunísticos e florísticos
(Lana, 1996). A costa central é dominada por águas
oligotróficas transportadas pela Corrente do Brasil.
O regime de ventos associado às feições topográficas
locais, como as do Banco de Abrolhos e dos montes

submarinos das cadeias oceânicas, influenciam a
circulação e o transporte realizado pela CB, gerando
fenômenos físicos, como meandros e vórtices. Esses
fenômenos disponibilizam ACAS em profundidades
de quebra da p lataforma,  promovendo o
enriquecimento das águas de super fície e a
produção biológica pelágica, como descrito para o
Vórtice de Vitória e para a região ao sul do Cabo
de São Tomé e Cabo Frio (Campos et al., 2000;
Gaeta et al., 1999; Nonaka et al., 2000; Schmid
et al., 1995; Signorini, 1978).

DADOS E ESTRATÉGIA DE AMOSTRAGEM

Os dados analisados no presente estudo foram
coletados durante dois cruzeiros de pesca
exploratória para prospecção de recursos demersais
com espinhel de fundo, do total de quatro cruzeiros
realizados entre abril de 1996 e junho de 1998 pelo
Subcomitê Regional para a Costa Central – SCORE
Central  do Programa REVIZEE, ut i l izando
embarcações alugadas da frota comercial
catarinense. De forma a atender ao recor te
geográfico da análise proposta, foram selecionadas
apenas a segunda e terceira campanhas, aqui
denominadas cruzeiros 2 e 3, também referidas como
Operação Central II e Operação Central III (Martins
et al., 2005a), cuja abrangência cobriu toda a
extensão latitudinal da margem continental da costa
central (o cruzeiro 1 constituiu campanha-piloto
restrita ao extremo sul da área, enquanto o cruzeiro
4 foi destinado exclusivamente à região da cadeia
de montes submarinos de Vitória-Trindade).

O cruzeiro 2 foi realizado a bordo do B/P Margus I,
no período entre 14/02/1997 e 15/03/1997,
totalizando 24 estações de amostragem. O cruzeiro 3
foi realizado a bordo do B/P Margus II, entre 03/10/
1997 e 29/11/1997, totalizando 39 estações. Apenas
as estações de amostragem realizadas na margem
continental foram consideradas, sendo descartadas
nove estações posicionadas sobre os montes
submarinos oceânicos da área de estudo. A Tabela
1 sumariza as características gerais dos cruzeiros e
do esforço de amostragem considerados para a
presente análise.

A arte de pesca empregada foi o espinhel de fundo
de cabo de aço, dispondo de 10.000 m de cabo
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principal de aço multifilamento (3/16” de diâmetro),
linhas secundárias de poliamida monofilamento com
2 mm de diâmetro e 1 m de comprimento, possuindo
um grampo (snap) com destorcedor numa
extremidade e um anzol na outra extremidade livre.
Foram utilizados anzóis Mustad (Tuna Circle Hook
N° 13/0 Qual 39960 D) de tipo circular, com abertura
de 32 mm. O aparelho foi lançado e recolhido duas
vezes durante o dia, em cada estação, registrando-se
o número de anzóis lançados e a isca utilizada (lula
argentina Illex argentinus e, ocasionalmente, sardinha
ou bonito). Cada exemplar capturado foi identificado
ao menor nível taxonômico possível e registrados o
comprimento total (mm) e o peso total (g). Para a
identificação dos exemplares capturados, foram
utilizados principalmente os catálogos de Figueiredo
e Menezes (1978, 1980); Fischer (1978); Menezes e
Figueiredo (1980, 1985); Menezes et al. (2003); Allen
(1985); Cervigon et al. (1992); Heemstra e Randall
(1993); e Eschmeyer (1990).

Como a declividade e a ocorrência de escarpamentos
característicos da área de estudo não permitiam a
definição, a priori, de estratos batimétricos para

lançamento do espinhel acompanhando isóbatas pré-
selecionadas, a estratégia de amostragem adotada
partiu da subdivisão do espinhel, em cada lance, por
estação. Durante o lançamento, o espinhel era
marcado a cada 150 anzóis, de forma a permitir o
registro de dados de latitude, longitude, hora e
profundidade iniciais e finais de cada grupo de
anzóis. No recolhimento, foi registrada também a
condição de cada anzol (com isca, sem isca, perdido
ou com peixe) e da captura, além dos dados de
posição, profundidade e tempo de imersão por
grupos de 150 anzóis. Essa estratégia permitiu a pós-
estratificação da amostragem, considerando cada
grupo de anzóis como uma unidade amostral. Dessa
forma, foram realizadas uma média de 24 e 35
amostras (grupos de anzóis) por estação dos
cruzeiros 2 e 3, respectivamente. A amplitude de
profundidades (final-inicial) de cada amostra
individual variou em torno de médias globais de
92,6 e 42,6 metros, nos respectivos cruzeiros 2 e 3
(Tabela 1) .  Deta lhes das características das
embarcações utilizadas, aparelho de pesca e estratégia
de amostragem podem ser obtidos em Peres e Klippel
(2002) e Martins et al. (2005b).

 CRUZEIRO 2 
(OPERAÇÃO CENTRAL II) 

CRUZEIRO 3 
(OPERAÇÃO CENTRAL III) 

TOTAIS 

Período 14/2/1997 a 15/3/1997 03/10/1997 a 29/11/1997 - 

Faixa latitudinal das operações (oS) 13o03’ a 21o52’ 13o06’ a 22o52’ 13o03’ a 22o52’ 

Faixa batimétrica das operações (m) 53 a 543 38 a 510 38 a 543 

Número de estações*  21 30 51 

No. total de grupos de anzóis 507 1048 1555 

No. total de anzóis 73.376 159.886 233.262 

Média de grupos de anzóis por estação  24 35 30 

Média de anzóis por estação 3.494 5.330 4.574 

Média de anzóis por grupo de anzóis 145 153 150 

Amplitude batimétrica dos grupos (m)**  92,6 42,6 58,9 

No. de espécies identificadas 44 90 102 

Captura total em número 1.009 2.096 3.105 

Captura total em peso (kg) 3.275 5.299 8.574 

 

Tabela 1. Características gerais dos cruzeiros e do esforço de amostragem realizados pelo Programa REVIZEE/SCORE
Central durante as duas campanhas de prospecção com espinhel de fundo analisadas no presente estudo. Incluem apenas
as estações realizadas na plataforma externa e talude continental consideradas para análise.

* Excluídas as estações realizadas nos montes submarinos e ilhas oceânicas. ** Média global da
variação da amplitude de profundidades de cada grupo de anzóis por cruzeiro.
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PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS

Para análise da composição das capturas, diversidade
e distribuição espacial da abundância relativa das
espécies de peixes demersais capturadas durante os
cruzeiros, foram inicialmente estimadas a
profundidade e a latitude de cada grupo de anzóis
(amostra), como a média aritmética das
profundidades ou das latitudes inicial e final do grupo.
As capturas em número de indivíduos (ind) e em peso
(kg) foram padronizadas para capturas por unidade
de esforço (CPUE). O esforço de pesca, medido pelo
número de anzóis recolhidos, foi expresso em
unidades de 1.000 anzóis. A CPUE em número,
definida como número de indivíduos capturados por
1.000 anzóis (ind/1000anzóis), foi adotada como
índice de abundância.

Neste estudo foram selecionados apenas os grupos de
anzóis com capturas registradas nas estações de
amostragem realizadas na margem continental,
excluindo-se as amostras com capturas nulas ou
provenientes das estações realizadas nos montes
submarinos, totalizando 1.555 amostras. Essas
amostras foram usadas na análise dos padrões de
distribuição batimétrica das principais espécies e
famílias de peixes recifais e representadas através de
boxplots (Fry, 1996) da profundidade média das
amostras com ocorrência de cada espécie, agrupados
por família. Como critério de classificação de peixes
recifais, foi considerada a definição apresentada por
Bellwood e Wainwright (2002), adotada por Froese e
Pauly (2005), incluindo as famílias de teleósteos com
espécies características dos ambientes recifais regionais.

Para verificar com maior precisão os limites batimétricos
superiores e inferiores da ocorrência das espécies
capturadas, as amostras foram analisadas
individualmente, tendo em conta a grande variação
observada nas amplitudes batimétricas de cada grupo
de anzóis nas diferentes condições topográficas dos
locais de lançamento do espinhel, em cada estação de
amostragem. Como critério mais conservativo, foram
consideradas as amplitudes de profundidade de cada
grupo de anzóis, a partir das quais observou-se a
amostra (grupo de anzóis) com a maior profundidade
entre os mínimos batimétricos das amostras (anzóis
mais rasos de cada grupo) para estabelecer a
profundidade máxima de ocorrência de determinada

espécie. Da mesma forma, foi considerada a amostra
com menor profundidade entre os máximos
batimétricos das amostras (anzóis mais profundos de
cada grupo) para estabelecer a profundidade mínima
da espécie. A apresentação desses resultados
considerou a profundidade média da amostra
selecionada, explicitando o erro estimado a partir da
amplitude batimétrica do grupo de anzóis selecionado.

Para a análise da diversidade e associação de espécies,
as amostras foram agrupadas por grau de latitude e
por estratos de 40 metros de amplitude de
profundidades (pós-estratificação considerando as
profundidades e latitudes médias de cada grupo de
anzóis), recalculando-se a CPUE média por espécie,
por grupo, de forma a reduzir o ruído causado pelo
grande número de amostras com ocorrência de poucas
espécies. A matriz resultante totalizou 101 espécies
distribuídas em 188 amostras. A riqueza de espécies,
diversidade e dominância nas amostras foram
analisadas em relação à profundidade de captura e à
latitude, com base na variação observada nos índices
de diversidade de Shannon-Wiener (H’) e pelo índice
de riqueza de Margalef (d) (Magurran, 1988).

Para determinar os padrões de associação entre as
amostras reagrupadas e analisar a distribuição espacial
da ictiofauna recifal, foram realizadas análises de
agrupamento (cluster) aglomerativo hierárquico e de
ordenamento pelo método de escalonamento
multidimensional (MDS), utilizando as rotinas
disponíveis no pacote de programas PRIMER (Clarke
& Gorley, 2001). Da matriz reagrupada, foram
selecionadas as amostras com mais de cinco espécies,
para reduzir as distorções geradas quando se utilizam
amostras com baixa representatividade. A exclusão
dessas amostras ocasionou também a eliminação de
nove espécies. A matriz final incluiu 92 espécies
distribuídas em 57 amostras. Os dados de abundância
numérica (CPUE em ind/1000anzóis) foram
logaritmizados (log CPUE+1), de forma a ponderar
proporcionalmente as espécies raras. Em todas as
análises, optou-se por não excluir espécies
deliberadamente, mesmo aquelas de hábitos
predominantemente pelágicos ou demersais de
substratos não-consolidados (que também exploram
hábitats recifais ocasionalmente), de forma a manter
a integridade das associações e sua coocorrência na
área de estudo.
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O índice de dissimilaridade de Bray-Curtis (Krebs, 1999)
foi adotado para estabelecer uma matriz de
dissimilaridade com base na abundância relativa das
espécies, entre as 57 amostras consideradas, gerando
valores entre 0 (estações completamente similares) e 100
(completamente diferentes). Foi usado o método de
agrupamento por média de grupo (WPGMA) na análise
de cluster, complementado pela técnica de ordenação
por escalonamento não-métrico multidimensional (non-
metric MDS), para comparação dos resultados obtidos.
A análise unidirecional de similaridade, ANOSIM (Clarke
& Warwick, 1994), foi aplicada para testar a hipótese
de diferenças entre as associações de espécies
identificadas nas diferentes regiões da área de estudo.
Essa sub-rotina compara níveis médios de similaridade
dentro de grupos de amostras predefinidas, com a
similaridade média existente entre os grupos. Valores
próximos de 1 indicam uma forte diferença entre os
grupos, enquanto valores próximos de 0 indicam que
não existem diferenças significativas entre os grupos.

A análise de similaridade percentual SIMPER (Clarke &
Warwick, 1994) foi realizada sobre a matriz de dados de
abundância numérica logaritmizados (log CPUE+1), para
determinar a contribuição de cada espécie em relação às
dissimilaridades existentes entre os grupos de amostras
identificados na plataforma externa e talude superior da
área de estudo. A identificação de espécies discriminantes
foi realizada a partir da análise da contribuição de cada
espécie para a dissimilaridade média calculada entre todos
os pares de amostras intergrupos (cada amostra do 1º
grupo com cada amostra do 2º grupo), considerando a
razão entre média e desvio padrão como a melhor medida
da consistência da contribuição de cada espécie na
diferenciação dos grupos (Clarke & Warwick, 1994).

RESULTADOS

COMPOSIÇÃO TAXONÔMICA

Um total de 101 espécies de peixes foi identificado nas
estações de amostragem realizadas na plataforma
externa e talude superior da margem continental da costa
central brasileira, incluindo 84 teleósteos (Actinopterygii)
e 17 tubarões e raias (Elasmobranchii), listados na Tabela
2. As famílias com maior número de espécies foram:
Serranidae (19), Lutjanidae (9), Muraenidae (9),
Carangidae (8), Carcharhinidae (5), Haemulidae (4) e

Squalidae (4). Do total de 34 famílias de teleósteos e
elasmobrânquios, 17 famílias (53%) estiveram
representadas por apenas uma espécie, seis famílias
(18%) por duas espécies, e outras quatro famílias (12%)
representadas por três espécies (Tabela 2).

A Tabela 3 resume a contribuição em número de famílias
e espécies do total de 15 ordens taxonômicas de
teleósteos e elasmobrânquios registrados. As espécies
de teleósteos estiveram distribuídas em 27 famílias e 11
ordens. A ordem Perciformes apresentou o maior
número de espécies (53), seguida dos Anguiliformes
(11), Scorpaeniformes (6), Gadiformes (3),
Polymixiformes (2), Tetraodontiformes (2), Beryciformes
(2), Sygnathiformes (2), Albuliformes (1), Aulopiformes
(1) e Ophidiiformes (1). As espécies de tubarões e raias
estiveram distribuídas em sete famílias e quatro ordens:
Carcharhiniformes (9 espécies), Squaliformes (4),
Rajiformes (3) e Orectolobiformes (1).

DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA RELATIVA

A Tabela 4 e a Figura 2 mostram a contribuição das
famílias mais abundantes em número de indivíduos
capturados, nos dois cruzeiros considerados. De um total
de 3.105 peixes registrados, cerca de 90% foram de
espécies pertencentes a 12 famílias: Serranidae (19%),
Lutjanidae (17%), Malacanthidae (14%), Muraenidae
(12%), Triakidae (7%), Sparidae (4%), Balistidae (4%),
Squalidae (4%), Carangidae (3%), Phycidae (3%),
Pinguipedidae (2%), Scorpaenidae (2%) (Tabela 4).

A Tabela 5 apresenta os registros mínimo e máximo dos
intervalos batimétrico e latitudinal, a freqüência de
ocorrência e as capturas totais e percentuais (em número
e peso) das espécies mais abundantes registradas no
total das amostras dos dois cruzeiros (1.555 amostras).
As Figuras 3-5 revelam a distribuição batimétrica, por
espécies, das oito principais famílias de peixes recifais
capturadas na área de estudo. Não foram consideradas
famílias com menos de três espécies registradas nas
amostras. As caixas apresentadas nos gráficos (boxplots)
representam os limites do primeiro e segundo quartil da
distribuição de ocorrências, a linha interna assinala a
mediana, as linhas externas marcam os valores extremos
adjacentes, os asteriscos representam outliers, e os
pontos far outliers, como definido por Fry (1996). Os
códigos das espécies usados nos gráficos encontram-se
listados no Anexo 1.
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Tabela 2. Composição de espécies de peixes demersais registradas nas estações realizadas na margem continental
da costa central brasileira durante dois cruzeiros de prospecção com espinhel de fundo realizados pelo Programa
REVIZEE/SCORE Central.

Continua...

CLASSE, ORDEM, FAMÍLIA E ESPÉCIE  CLASSE, ORDEM, FAMÍLIA E ESPÉCIE 

Actinopterygii   Carangidae 

 Albuliformes    Caranx crysos (Mitchill 1815) 

  Albulidae    Caranx latus Agassiz 183 

   Albula nemoptera (Fowler 1911)    Caranx ruber (Bloch 1793) 

 Anguilliformes    Seriola dumerili (Risso 1810) 

  Congridae    Seriola fasciata (Bloch 1793) 

   Ariosoma opisthophthalaena (Ranzani 1838)    Seriola lalandi Valenciennes 1833 

   Conger orbignyanus Valenciennes 1847    Seriola rivoliana Valenciennes 1833 

  Muraenidae    Seriola sp.1 

   Gymnothorax conspersus Poey 1867   Coryphaenidae 

   Gymnothorax funebris Ranzani 1840    Coryphaena hippurus Linnaeus 1758 

   Gymnothorax madeirensis (Johnson 1862)   Haemulidae 

   Gymnothorax moringa (Cuvier 1829)    Anisotremus surinamensis (Bloch 1791) 

   Gymnothorax ocellatus Agassiz 1831    Anisotremus virginicus (Linnaeus 1758) 

   Gymnothorax polygonius Poey 1875    Haemulon aurolineatum Cuvier 1830 

   Gymnothorax sp.1     Haemulon plumieri (Lacepède 1801) 

   Gymnothorax vicinus (Castelnau 1855)   Lutjanidae 

   Muraena retifera Goode & Bean, 1882    Etelis oculatus (Valenciennes 1828) 

 Aulopiformes    Lutjanus analis (Cuvier 1828) 

  Synodontidae    Lutjanus buccanella (Cuvier 1828) 

   Trachinocephalus myops (Forster 1801)    Lutjanus jocu (Bloch & Schneider 1801) 

 Beryciformes    Lutjanus purpureus Poey 1876 

  Holocentridae    Lutjanus synagris (Linnaeus 1758) 

   Holocentrus ascensionis (Osbeck 1765)    Lutjanus vivanus (Cuvier 1828) 

   Holocentrus sp.1    Ocyurus chrysurus (Bloch 1791) 

 Gadiformes    Rhomboplites aurorubens (Cuvier 1829) 

  Merlucciidae   Malacanthidae 

   Merluccius hubbsi Marini 1933    Caulolatilus chrysops (Valenciennes 1833) 

  Phycidae    Lopholatilus villarii Miranda-Ribeiro 1915 

   Urophycis brasiliensis (Kaup 1858)    Malacanthus plumieri (Bloch 1786) 

   Urophycis cirrata (Goode & Bean 1896)    Pinguipedidae 

 Ophidiiformes    Pseudopercis numida Miranda-Ribeiro 1903 

  Ophidiidae    Pseudopercis semifasciata 

   Genypterus brasiliensis Regan 1903   Priacanthidae 

 Perciformes    Priacanthus arenatus Cuvier 1829 

  Bramidae   Sciaenidae 

   Brama brama (Bonnaterre 1788)    Micropogonias furnieri (Desmarest 1823) 
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1Espécie não identificada.

... continuação

  CLASSE, ORDEM, FAMÍLIA E ESPÉCIE    CLASSE, ORDEM, FAMÍLIA E ESPÉCIE 

  Scombridae   Scorpaena dispar Longley & Hildebrand 1940 

   Scomberomorus sp.1    Fistularia tabacaria Linnaeus 1758 

  Serranidae  Tetraodontiformes 

   Acanthistius brasilianus (Cuvier 1828)   Balistidae 

   Cephalopholis fulva (Linnaeus 1758)    Balistes vetula Linnaeus 1758 

   Dermatolepis inermis (Valenciennes 1833)   Tetraodontidae 

   Diplectrum radiale (Quoy & Gaimard 1824)    Lagocephalus laevigatus (Linnaeus 1766) 

   Epinephelus adscensionis (Osbeck 1765) Elasmobranchii 

   Epinephelus flavolimbatus Poey 1865  Carchariniformes 

   Epinephelus guaza Heemstra, 1991   Carcharhinidae 

   Epinephelus marginatus (Lowe 1834)    Carcharhinus acronotus (Poey 1860) 

   Epinephelus morio (Valenciennes 1828)    Carcharhinus plumbeus (Nardo 1827) 

   Epinephelus mystacinus (Poey 1851)    Carcharhinus signatus (Poey 1868) 

   Epinephelus nigritus (Holbrook 1855)    Galeocerdo cuvier (Péron & Lesueur 1822) 

   Epinephelus niveatus (Valenciennes 1828)    Rhizoprionodon porosus (Poey 1861) 

   Epinephelus sp.1   Scyliorhinidae 

   Mycteroperca bonaci (Poey 1860)    Scyliorhinus sp.1 

   Mycteroperca interstitialis (Poey 1860)   Triakidae 

   Mycteroperca rubra (Bloch 1793)    Mustelus canis (Mitchill 1815) 

   Mycteroperca sp.1    Mustelus norrisi Springer 1939 

   Mycteroperca tigris (Valenciennes, 1833)       Mustelus sp.1 

   Paranthias furcifer (Valenciennes 1828)  Orectolobiformes 

  Sparidae   Ginglymostomatidae 

   Calamus pennatula Guichenot 1868  Ginglymostoma cirratum (Bonnaterre 1788) 

   Calamus sp.1  Rajiformes 

   Pagrus pagrus (Linnaeus 1758)   Dasyatidae 

 Polymixiiformes    Dasyatis americana Hildebrand & Schroeder 1928 

  Polymixiidae    Dasyatis sp.1 

   Polymixia lowei Günther 1859   Myliobatidae 

   Polymixia nobilis Lowe 1838    Myliobatis cf. goodei 

 Scorpaeniformes  Squaliformes 

  Dactylopteridae   Squalidae 

   Dactylopterus volitans (Linnaeus 1758)    Squalus asper Merrett 1973 

  Scorpaenidae    Squalus blainvillei (Risso 1827) 

   Pontinus rathbuni Goode & Bean 1896    Squalus megalops (Macleay 1881) 

   Pontinus sp1    Squalus mitsukurii Jordan & Snyder 1903 
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ORDEM NÚMERO 
DE FAMÍLIAS 

NÚMERO 
DE ESPÉCIES 

% 
DE ESPÉCIES 

Perciformes 11 53 52 

Anguilliformes 2 11 11 

Carchariniformes 3 9 9 

Scorpaeniformes 4 6 6 

Squaliformes 1 4 4 

Gadiformes 2 3 3 

Rajiformes 2 3 3 

Polymixiiformes 1 2 2 

Beryciformes 1 2 2 

Syngnathiformes 1 2 2 

Tetraodontiformes 2 2 2 

Albuliformes 1 1 1 

Aulopiformes 1 1 1 

Ophidiiformes 1 1 1 

Orectolobiformes 1 1 1 

TOTAL 34 101 100 

Tabela 3. Contribuição em número de famílias e de
espécies das 15 ordens taxonômicas registradas nas duas
campanhas de prospecção com espinhel de fundo
realizadas pelo Programa REVIZEE na plataforma externa
e talude continental da costa central brasileira.

Tabela 4. Contribuição das famílias de teleósteos e
elasmobrânquios mais abundantes, que totalizaram mais
de 90% do número de indivíduos capturados nas estações
de amostragem realizadas com espinhel de fundo pelo
Programa REVIZEE na plataforma externa e talude
continental da costa central brasileira.

Figura 2. Captura em número acumulada das famílias de peixes demersais registrados no total de estações de amostragem
dos cruzeiros de prospecção pesqueira com espinhel de fundo realizadas pelo Programa REVIZEE na plataforma externa
e talude superior da costa central brasileira.

FAMÍLIA NÚMERO 
DE 

ESPÉCIES 

CAPTURA 
EM 

NÚMERO 

% 
DA 

CAPTURA 

% 
CAPTURA 

ACUMULADA 

Serranidae 19 587 18,9 18,9 

Lutjanidae 9 516 16,6 35,5 

Malacanthidae 3 422 13,6 49,1 

Muraenidae 9 385 12,4 61,5 

Triakidae 3 226 7,3 68,8 

Sparidae 3 134 4,3 73,1 

Balistidae 1 132 4,3 77,4 

Squalidae 4 122 3,9 81,3 

Carangidae 8 92 3,0 84,3 

Phycidae 2 80 2,6 86,8 

Pinguipedidae 2 74 2,4 89,2 

Scorpaenidae 3 56 1,8 91,0 
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Tabela 5. Intervalos latitudinal e batimétrico, freqüência de ocorrência, captura em número e em peso (kg) das espécies de
peixes que totalizaram 90% das capturas em número de indivíduos nas estações de amostragem dos dois cruzeiros analisados.

 Os limites batimétricos de ocorrência das espécies especificam a profundidade média e a
incerteza estimada com base na amplitude de profundidades dos grupos de anzóis (amostras)
mais conservativos. (*) O asterisco indica ampliação de limite máximo da distribuição
batimétrica da espécie.

 LATITUDE (ºS) PROF. (m) FOc. ABUNDÂNCIA BIOMASSA 

Espécie Mín. Máx. Mín. Máx. (%) No % kg % 

Lopholatilus villarii 13 22 74 ± 12 490 ± 10 30.3 386 12,4 2598 30,3 

*Lutjanus analis 13 20 43 ± 1 418 ± 250 17,6 230 7,4 1171 13,7 

*Cephalopholis fulva 13 20 43 ± 2 160 ± 30 15,7 226 7,3 113 1,3 

Epinephelus niveatus 13 22 68 ± 1 474 ± 24 13,3 162 5,2 1067 12,4 

Mustelus norrisi 13 20 53 ± 1 443 ± 65 9,7 140 4,5 356 4,1 

Balistes vetula 13 20 52 ± 1 241 ± 106 9,9 132 4,3 135 1,6 

Gymnothorax moringa 13 20 53 ± 1 123 ± 6 9,1 122 3,9 72 0,8 

Pagrus pagrus 19 22 57 ± 1 185 ± 1 9,9 122 3,9 240 2,8 

*Lutjanus vivanus 13 19 64 ± 1 290 ± 10 7,1 86 2,8 157 1,8 

Squalus megalops 13 22 193 ± 5 490 ± 31 6,8 86 2,8 142 1,7 

Gymnothorax ocellatus 13 22 65 ± 1 399 ± 34 7,2 85 2,7 20 0,2 

Gymnothorax sp 13 19 44 ± 3 434 ± 66 6,6 82 2,6 39 0,5 

Urophycis cirrata 14 22 210 ± 1 542 ± 23 6,1 74 2,4 81 0,9 

Epinephelus morio 13 22 52 ± 2 295 ± 23 4,9 74 2,4 232 2,7 

Pseudopercis numida 16 22 75 ± 7 380 ± 55 5,9 72 2,3 248 2,9 

Etelis oculatus 13 19 91 ± 12 418 ± 18 4,1 52 1,7 117 1,4 

Mustelus sp. 19 22 65 ± 1 381 ± 22 4,3 52 1,7 148 1,7 

Pontinus rathbuni 14 20 285 ± 3 540 ± 60 4,1 50 1,6 9 0,1 

Rhomboplites aurorubens 17 19 56 ± 2 230 ± 42 3,8 46 1,5 19 0,2 

*Gymnothorax vicinus 16 20 69 ± 1 375 ± 95 3,6 44 1,4 16 0,2 

Lutjanus purpureus 14 19 90 ± 8 255 ± 33 3,0 36 1,2 27 0,3 

Ocyurus chrysurus 13 19 48 ± 2 188 ± 92 2,8 34 1,1 18 0,2 

Mustelus canis 13 20 58 ± 1 357 ± 72 2,8 34 1,1 56 0,7 

Squalus mitsukurii 13 19 287 ± 41 482 ± 58 2,5 30 1,0 97 1,1 

Lagocephalus laevigatus 13 20 82 ± 9 302 ± 20 2,3 28 0,9 14 0,2 

*Caranx crysos 13 22 56 ± 1 160 ± 30 2,1 26 0,8 16 0,2 

Seriola dumerili 13 20 67 ± 1 185 ± 6 2,1 26 0,8 202 2,4 

*Haemulon plumieri 15 19 43 ± 2 68 ± 1 2,0 26 0,8 10 0,1 

Caulolatilus chrysops 16 22 59 ± 1 204 ± 9 2,0 26 0,8 16 0,2 

Mycteroperca interstitialis 13 20 49 ± 1 104 ± 6 2,1 26 0,8 67 0,8 

*Holocentrus ascensionis 17 22 60 ± 2 274 ± 5 2,0 24 0,8 5 0,1 

*Seriola rivoliana 13 22 62 ± 1 320 ± 36 2,0 24 0,8 88 1,0 

*Mycteroperca bonaci 13 18 50 ± 1 188 ± 92 2,0 24 0,8 95 1,1 

Holocentrus sp. 13 17 260 ± 12 429 ± 11 1,8 22 0,7 4 0,1 

Epinephelus marginatus 19 20 66 ± 1 84 ± 14 1,8 22 0,7 104 1,2 

Polymixia lowei 13 18 285 ± 3 540 ± 60 1,8 22 0,7 42 0,5 

*Gymnothorax funebris 13 18 215 ± 39 383 ± 97 1,6 20 0,6 9 0,1 

Lutjanus jocu 13 18 49 ± 1 90 ± 16 1,6 20 0,6 59 0,7 
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Figura 3. 
Distribuição batimétrica da ocorrência das
espécies da família Serranidae registradas na
plataforma externa e talude superior da costa
central durante os cruzeiros de prospecção
pesquei ra  com espinhel  de fundo do
Programa REVIZEE, Códigos das espécies
identificados no Anexo 1.

Figura 4. Distribuição batimétrica da
ocorrência das espécies das famílias (a)
Lutjanidae, (b) Carangidae e (c) Muraenidae
registradas na plataforma externa e talude
superior da costa central durante os cruzeiros
de prospecção pesqueira com espinhel de
fundo do Programa REVIZEE, Códigos das
espécies identificados no Anexo 1.
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O limite batimétrico da distribuição de pelo menos 20
espécies recifais registradas neste trabalho foi ampliado
consideravelmente para a região mais profunda da
plataforma externa ou para o talude superior da
margem continental brasileira, como indicado no
Anexo 1 e na Tabela 5, considerando os dados recentes
publicados por Feitoza et al. (2005) e a informação
atualizada em Froese e Pauly (2005). São elas:
Acanthistius brasilianus (82±2 metros), Anisotremus
surinamensis (70±6), Anisotremus virginicus (66±12),
Calamus pennatula    (147±42), Caranx crysos (160±30),
Cephalopholis fulva (160±30), Gymnothorax
conspersus (380±55), Gymnothorax funebris (383±97),
Gymnothorax madeirensis (357±72), Gymnothorax
vicinus (375±95), Haemulon aurolineatum (59±3),

Haemulon plumieri (68±1), Holocentrus ascensionis
(274±5), Lutjanus analis (418±250), Lutjanus vivanus
(290±10),  Mycteroperca bonaci (188±92),
Mycteroperca tigris (112±23), Priacanthus arenatus
(453±43), Scorpaena dispar (172±6), Seriola
rivoliana (320±36).

Cabe esclarecer que em todos os registros foram
considerados os limites mínimos da amplitude de
profundidade (anzol mais raso) entre os grupos de
anzóis mais profundos (amostras analisadas) para o
estabelecimento da ampliação da distribuição
batimétrica das espécies, como daquelas citadas acima.
Por exemplo, mesmo para espécies registradas em
amostras com grande amplitude e imprecisão
batimétrica da média entre as profundidades inicial e

Figura 5. Distribuição batimétrica da ocorrência das espécies das famílias (a) Haemulidae, (b) Malacanthidae, (c) Sparidae
e (d) Scorpaenidae capturadas na plataforma externa e talude superior da costa central, durante os cruzeiros de prospecção
pesqueira com espinhel de fundo do Programa REVIZEE, Códigos das espécies identificados no Anexo 1.
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final do grupo, como verificado para Lutjanus analis
(418±250 metros), foi considerada a profundidade de
168 metros (mínimo batimétrico do grupo de anzóis)
para efeitos de comparação com registros batimétricos
máximos anteriormente publicados para a espécie.

DIVERSIDADE E RIQUEZA DE ESPÉCIES

A Figura 6 mostra a distribuição do número de espécies
por classe de profundidade e latitude, assim como dos
índices de diversidade e riqueza obtidos por amostra.
Os valores absolutos dos índices de diversidade e riqueza

de espécies calculados nesta análise devem ser
considerados com cautela, uma vez que o aparelho de
pesca utilizado na amostragem (espinhel de fundo)
apresenta alta seletividade. O índice de diversidade de
Shannon (H’) variou entre 0,0 e 3,2, enquanto o índice
de riqueza de espécies de Margalef (d) variou entre 0,0
e 4,1. O número de espécies por amostra variou entre 1
e 25 táxons. Os valores apresentados correspondem à
diversidade e riqueza das amostras originais (grupos de
anzóis) agrupadas por classes (estratos) de
profundidades de 40 metros ou de um grau de latitude.
Nenhuma amostra foi excluída na análise.

Figura 6. Distribuição do número de espécies por amostra, (a) por grau de latitude e (b) por estrato de profundidade
(classes de 40 metros), Índices de diversidade de Shannon (c) e (d) de riqueza de espécies de Margalef obtidos por amostra,
por estrato de profundidade, para as capturas com espinhel de fundo realizadas pelo Programa REVIZEE na plataforma
externa e talude superior da costa central brasileira.
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Os resultados sugerem um padrão bem definido de
diminuição da diversidade e da riqueza de espécies
com a profundidade, como mostra a Figura 7,
considerando a média por classe de profundidade
dos índices obtidos por amostra. Observa-se uma
queda mais acentuada nos índices do primeiro para
o segundo estrato de profundidade, a partir do
início da zona de quebra da plataforma (40-80 m),
mais rica e diversa (valores médios de H’= 2,1 ;
d= 1,9). A diversidade apresentou correlação linear
negativa (r2= 0,92) com a profundidade, enquanto
a riqueza caiu exponencialmente (r 2=0,91),
apresentando uma redução mais acentuada até os
primeiros 200 metros de profundidade (média de
H’= 1,6; d= 1,0). Os índices utilizados mostraram
variação sem padrão def inido no gradiente
latitudinal (Figura 6a).

AGRUPAMENTO E ORDENAÇÃO DAS AMOSTRAS

A análise de agrupamento baseada na matriz de
abundância relativa de 92 espécies em 56 amostras
evidenciou a existência de pelo menos três
assembléias de espécies, distribuídas sobre a
plataforma externa e talude superior, organizadas

segundo o gradiente batimétrico e latitudinal,
considerando um nível de cor te de 80% de
dissimilaridade (índice de Bray-Curtis) entre os
grupos. A Figura 8 mostra o dendrograma de
classificação das 56 amostras. Os códigos numéricos
das amostras indicam o cruzeiro (2 ou 3), no primeiro
dígito, a latitude (13 a 22) e o limite inferior da classe
de profundidade (intervalos de 40 metros), nos dígitos
consecutivos. O mesmo padrão de agrupamento foi
confirmado pelo ordenamento das amostras por
escalonamento multidimensional MDS (stress =
0,18). Os três grupos de amostras estão representados
no diagrama de ordenação bidimensional (Figura 9).
A análise de similaridade ANOSIM apresentou um
valor global de R = 0,637, confirmando os resultados
da classificação e indicando a existência de diferenças
significativas (P < 0,001) na composição das três
assembléias identificadas.

A qualidade do ajuste da ordenação (stress = 0,18) e
a distribuição das amostras no diagrama bidimensional
do MDS sugerem uma transição contínua entre as
associações de espécies ao longo dos gradientes
batimétrico e latitudinal da margem continental na área
de estudo (Figuras 8 e 9).

Figura 7. Tendências da variação dos índices de diversidade de Shannon (H’) e de riqueza de espécies de Margalef em
relação à profundidade e latitude, Valores médios de diversidade e riqueza obtidos por estratos de profundidade de 40
metros de amplitude para as capturas com espinhel de fundo realizadas pelo Programa REVIZEE na plataforma externa e
talude superior da costa central brasileira.
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Figura 8. Dendrograma de classificação das 56 amostras dos cruzeiros de prospecção com espinhel de fundo do Programa
REVIZEE na margem continental da costa central brasileira. Foi utilizado o índice de dissimilaridade de Bray-Curtis. Os
códigos das amostras indicam o cruzeiro (2 ou 3), a latitude (13 a 22) e o limite inferior da classe de profundidade
(intervalos de 40 m). Também estão indicadas as três assembléias de peixes identificadas nas regiões da borda da plataforma
norte (A), talude superior (B) e borda da plataforma sul (C).

Figura 9. Ordenamento por escalonamento não-métrico multidimensional (MDS) das amostras obtidas nos cruzeiros de
prospecção com espinhel de fundo do Programa REVIZEE na margem continental da costa central brasileira. Estão indicadas as
três assembléias de peixes identificadas na borda da plataforma norte (A), talude superior (B) e borda da plataforma sul (C).
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ASSEMBLÉIAS DE ESPÉCIES

As espécies estruturais que definem as três assembléias
identificadas na classificação e ordenação das

amostras, obtidas na análise de percentuais de
similaridade SIMPER (Clarke & Warwick, 1994),
permitem caracterizar os três grupos conforme
apresentado na Tabela 6 e descrito a seguir:

GRUPO A B C 

Região Borda da Plataforma Norte Talude Superior Borda da Plataforma Sul 

No. de amostras 21 22 13 

Faixa de Latitude (oS) 13-18 13-22 19-22 

Profundidade (mín-máx) 40-200 200-520 40-200 

Similaridade média (%) 34,59 29,49 30,05 

Total de espécies 56 55 59 

No espécies exclusivas 10 18 20 

Espécies estruturais 
 

Cephalopholis fulva 
13,39 (26,51) 

Lopholatilus villarii 
11,05 (32,55) 

Pagrus pagrus 
11,38 (19,9) 

 
Lutjanus analis 
12,65 (26,39) 

Epinephelus niveatus 
8,58 (18,72) 

Epinephelus niveatus 
9,35 (14,36) 

 
Balistes vetula 

7,98 (8,85) 

Etelis oculatus 

6,61 (10,85) 

Gymnothorax ocellatus 

8,34 (11,63) 

 
Lutjanus vivanus 
6,48 (7,21) 

Squalus megalops 
5,5 (7,53) 

Mustelus sp. 
8,34 (10,91) 

 
Ocyurus chrysurus 
6,37 (4,59) 

Pseudopercis numida 
4,33 (4,22) 

Pseudopercis numida 
6,27 (6,09) 

 
Gymnothorax sp. 

4,94 (3,92) 

Urophicys cirrata 

4,39 (4,21) 

Gymnothorax vicinus  

11,12 (5,16) 

 
Epinephelus niveatus 
7,21 (3,4) 

Lutjanus vivanus 
3,68 (3,05) 

Gymnothorax moringa 
6,33 (4,12) 

 
Mycteroperca bonaci 
4,66 (3,24) 

Gymnothorax sp. 
3,68 (2,94) 

Seriola dumerilli 
7,24 (3,71) 

 
Lutjanus jocu 

4,77 (2,86) 

Seriola rivoliana 

3,03 (2,23) 

Mustelus canis 

5,13 (3,26) 

 
Mycteroperca intertitialis 
4,87 (2,44) 

Pontinus rathbuni 
3,06 (2,22) 

Lutjanus vivanus 
5,18 (3,16) 

 
Gymnothorax moringa 
4,13 (2,29) 

Squalus mitsukurii 
3,03 (2,18) 

Caulolatilus chrysops 
4,1 (3,04) 

   
Rhomboplites aurorubens 

5,16 (2,88) 

   
Dactylopterus volitans 
4,17 (1,93) 

Tabela 6. Características das três assembléias de peixes (grupos A, B, C) identificadas na análise de agrupamento e
ordenação das amostras, contribuição das espécies estruturais mais abundantes (90% das capturas por grupo) e percentuais
de similaridade média (índice Bray-Curtis) dentro de cada grupo.

Valores ordenados para as espécies indicam a abundância média (ind/1000 anzóis) e o percentual
de contribuição da espécie dentro de cada grupo (entre parênteses).
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 Grupo A – Borda da Plataforma Norte: reuniu 21
amostras da região ao norte da latitude 19ºS, desde a
profundidade de quebra da plataforma (40-80 metros)
até a isóbata de 200 metros. Caracterizada pela
elevada abundância relativa de espécies de ambientes
recifais, destacando-se Cephalopholis fulva (13,39 ind/
1000anzóis) e Lutjanus analis (12,65 ind/1000anzóis),
responsáveis conjuntamente por 52,9% da
similaridade média encontrada dentro do grupo. Inclui
também outras espécies recifais, como Balistes vetula,
Lutjanus vivanus, Ocyurus chrysurus, Gymnothorax
sp., Epinephelus niveatus, Mycteropeca bonaci,
Lutjanus jocu, Mycteropeca intertitialis, Gymnothorax
moringa, que ocorrem em menor abundância relativa.
As 11 espécies referidas acima somaram 90% da
similaridade média do grupo.

 Grupo B – Talude Superior: reuniu 22 amostras ao
longo de toda a área de estudo, desde a isóbata de
200 metros até profundidades de 520 metros. Inclui
espécies demersais batiais características de substratos
não consolidados, como Lopholatilus villarii (11,05 ind/
1000anzóis), Pseudopercis numida (4,33) e Urophicys
cirrata (4,39), além da espécie recifal Epinephelus
niveatus (8,58) em maior abundância, responsáveis
conjuntamente por 59,70% da similaridade média
observada no grupo. Outras espécies recifais também
se encontram associadas neste grupo, como os
lutjanídeos Etelis oculatus e Lutjanus vivanus, o
muraenídeo Gymnothorax sp., o carangídeo Seriola
rivoliana e o scorpaenídeo Ponthinus ratthbuni. Duas
espécies de elasmobrânquios Squalus megalops e
Squalus mitsukurii completam as 11 espécies que
totalizaram 90% da similaridade média encontrada
dentro do grupo.

 Grupo C - Borda da Plataforma Sul: incluiu 13 amostras
da região ao sul da latitude 19ºS, entre as isóbatas de
40 e 200 metros. Apresenta elevada abundância relativa
tanto de peixes recifais como de espécies demersais
características de substratos não consolidados,
destacando-se a ocorrência de Pagrus pagrus (11,38 ind/
1000anzóis), Epinephelus niveatus (9,35), Gymnothorax
ocellatus (8,34) e Mustelus sp. (5,13), responsáveis
conjuntamente por 56,80% da similaridade média
encontrada dentro do grupo. Pseudopercis numida,
Gymnothorax vicinus, Gymnothorax moringa, Seriola
dumerilli, Mustelus canis, Lutjanus vivanus,
Caulolatilus chrysops, Rhomboplites aurorubens e

Dactylopterus volitans compõem as 13 espécies
responsáveis por 90% da similaridade média do grupo.

A Tabela 7 apresenta os resultados da análise de
espécies discriminantes entre as três assembléias
identificadas, considerando a contribuição de cada
espécie para a dissimilaridade média geral calculada
entre grupos pareados (A-B, A-C, B-C), observando a
razão entre média e desvio padrão como medida da
contribuição de cada espécie na diferenciação dos
grupos (Clarke & Warwick, 1994). Destacam-se as
espécies Cephalopholis fulva e Lutjanus analis como
principais espécies discriminantes para o grupo da
região de borda da plataforma norte (grupo A),
Lopholatilus villarii para a região do talude (grupo B)
e Pagrus pagrus como espécie discriminante e exclusiva
do grupo C. A maior diferença entre grupos foi
observada entre as assembléias de espécies do talude
superior (grupo B) e da borda de plataforma norte
(grupo A), registrando 87,4% de dissimilaridade média.
Curiosamente, as duas assembléias da região de borda
da plataforma identificadas ao norte e ao sul do
paralelo 19ºS (grupos A e C respectivamente)
apresentaram dissimilaridade média de 85,8%, maior
do que a observada entre o grupo da borda de
plataforma sul e o grupo do talude superior (grupos C
e B, com 84,1% de dissimilaridade média).

Além de P. pagrus, outras 19 espécies ocorreram
exclusivamente nas amostras da região de borda de
plataforma ao sul da latitude 19ºS (grupo C). Entre as
mais abundantes, estão Gymnothorax polygonius,
Epinephelus marginatus, Trachinocephalus myops,
Acanthistius brasilianus, Prionotus nudigula, Scyliorhinus
sp., Gymnothorax madeirensis e Seriola lalandi. De um
total de 21 espécies exclusivas da região de borda da
plataforma norte (grupo A), apenas quatro estiveram
representadas consistentemente nas amostras: Lutjanus
jocu, Mycteroperca bonaci, Lutjanus synagris e
Malacanthus plumieri. Outras oito espécies foram
registradas somente na região de borda de plataforma
(profundidade < 200 metros), mas ao longo de toda a
área de estudo (13ºS – 22ºS), pertencendo aos dois
grupos A e C: Mycteroperca intertitialis, Mycteroperca
tigris, Caranx crysus, Calamus penatula, Ocyurus
chrysurus, Haemulon plumieri, Scordisoma dispar e
Rhizoprionodon porosus. Na região do talude superior
(profundidade > 200 metros, grupo B), foram registradas
18 espécies exclusivas. As mais abundantes foram:
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Urophycis brasiliensis, Squalus mitsukuri, Polimixia
lowei, Helicolenus dactylopterus e Polimixia nobilis.

Cabe observar a importância da freqüência de
ocorrência e abundância relativa de espécies
características do talude superior, como Epinephelus
niveatus, Etelis oculatus, Lopholatilus vilarii e
Urophycis cirrata, registradas com menor freqüência

na zona de borda da plataforma. Da mesma forma,
observa-se a ocorrência de espécies mais comuns na
zona de borda, como Seriola dumerilli, Lutjanus
vivanus e Caulolatilus chrysops, ocorrendo também
no talude superior (profundidades > 200 metros).
Esse tipo de distribuição é mais bem observado nas
Figuras 3-5.

GRUPO 
1º -2º 

CÓDIGO DAS 
ESPÉCIES 

ABUNDÂNCIA 
MÉDIA 

(1º GRUPO) 

ABUNDÂNCIA 
MÉDIA 

(2º GRUPO) 

DISSIMILARIDADE 
MÉDIA 

RATIO 
MÉDIA /SD 

% MÉDIO DE 
DISSIMILARIDADE 

% MÉDIO 
ACUMULADO 

CEPHFULV 13,39 0,62 5,69 2,2* 6,5 6,5 

LUTJANAL 12,65 1,22 5,42 2,0* 6,2 12,7 

LOPOVILL 1,33 11,05 4,89 1,6* 5,6 18,3 

EPINNIVE 7,21 8,58 3,75 1,1 4,3 22,6 

BALIVETU 7,98 1,76 3,4 1,1 3,9 26,5 

 

 

A-B 
(87.4) 

ETELOCUL 3,96 6,61 3,38 1,0 3,9 30,3 
        

PAGRPAGR 0 11,38 4,2 1,9* 4,9 4,9 

CEPHFULV 13,39 3,14 4,07 1,5* 4,7 9,6 

LUTJANAL 12,65 3,11 3,94 1,5* 4,6 14,2 

MUSTSP 0 8,34 3,2 1,1 3,7 18,0 

GYMTOCEL 1,29 8,34 3,15 1,1 3,7 21,6 

EPINNIVE 7,21 9,35 3,08 1,1 3,6 25,2 

BALIVETU 7,98 3,03 2,69 1,0 3,1 28,4 

 

 
 

A-C 

(85,8) 

LUTJVIVA 6,48 5,18 2,55 0,9 3,0 31,3 
        

PAGRPAGR 0 11,38 4,62 1,9* 5,5 5,5 

LOPOVILL 11,05 2,15 4,11 1,5* 4,9 10,4 

GYMTOCEL 2,24 8,34 3,37 1,1 4,0 14,4 

MUSTSP1 1,82 8,34 3,35 1,1 4,0 18,4 

PSEUNUMI 4,33 6,27 2,8 0,9 3,3 21,7 

ETELOCUL 6,61 0 2,76 0,9 3,3 25,0 

GYMTVICI 0,61 11,12 2,72 0,9 3,2 28,2 

 

 
 

B-C 
(84,1) 

EPINNIVE 8,58 9,35 2,57 0,9 3,1 31,3 

Tabela 7. Determinação de espécies discriminantes (em negrito) entre as três assembléias de peixes (grupos A, B, C)
identificadas na análise de agrupamento e ordenação das amostras.

Abundância média da espécie em cada grupo expressa em ind/1000anzóis (CPUE média). A dissimilaridade (índice
de Bray-Curtis) média global entre grupos esta indicada entre parênteses, na primeira coluna. Também é apresentada
a contribuição das principais espécies discriminantes para a dissimilaridade global entre grupos, em valores absolutos
e percentuais. A razão entre a dissimilaridade média e o desvio padrão (ratio média/SD) foi usada como indicador das
espécies descriminantes (assinaladas com um asterisco). CEPHFULV= Cephalopholis fulva, LUTJANAL= Lutjanus
analis, LOPOVILL= Lopholatilus villarii, EPINNIVE= Epinephelus niveatus, BALIVETU= Balistes vetula, ETELOCUL=
Etelis oculatus, PAGRPAGR= Pagrus pagrus, MUSTSP= Mustelus sp,, GYMTOCEL= Gymnothorax ocellatus,
LUTJVIVA= Lutjanus vivanus, PSEUNUMI= Pseudopercis numida, GYMTVICI= Gymnothorax vicinus.
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A Figura 10 apresenta a distribuição do número de
espécies, do índice de diversidade de Shannon (H’) e
do índice de riqueza de espécies de Margalef (d) obtidos
por amostra, para cada uma das assembléias
identificadas (grupos A, B, C), assim como a
distribuição da profundidade média das amostras de
cada grupo. Confirma-se a menor diversidade em
maiores profundidades, verificada na região do talude
superior (grupo B). Observa-se também uma riqueza
de espécies e diversidade relativamente maior na porção
sul (19ºS - 22ºS) da zona borda da plataforma

(grupo C), em comparação com a porção norte (grupo A).

DISCUSSÃO

Mais de 75% das capturas registradas nas estações de
amostragem consideradas neste estudo foram de
representantes das famílias Serranidae, Lutjanidae,
Malacanthidae, Muraenidae, Sparidae, Balistidae,
Carangidae e Scorpaenidae, constituídas por espécies
de peixes teleósteos que vivem associados a substratos
consolidados, afloramentos rochosos ou formações

Figura 10. Distribuição da profundidade média (a), do número de espécies (b), do índice de diversidade de Shannon (c)
e do índice de riqueza de espécies de Margalef (d) registrados por amostra, para cada assembléia de peixes identificada no
presente estudo (grupos A, B, C), A = comunidade da borda de plataforma norte, B= comunidade do talude superior, C=
da borda de plataforma sul.
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recifais biogênicas, aqui referidos como peixes recifais.
Bellwood e Wainwright (2002) definem o termo peixes
recifais como os táxons encontrados nos recifes de
coral, incluindo famílias ou espécies características dos
ambientes recifais de determinada área geográfica
específica, ampliando a lista (consensus list) publicada
por Bellwood, em 1996, que compreendia apenas as
10 famílias comumente encontradas em todos os recifes
de corais (Acanthuridae, Apogonidae, Blenniidae,
Carangidae, Chaetodontidae, Holocentridae,
Labridae, Mullidae, Pomacentridae, Scaridae).

A diversidade observada nas comunidades de peixes
recifais da margem continental da costa central brasileira,
entre 13ºS e 22ºS, mostra clara correlação com a
profundidade. As análises detectaram distintas
assembléias de espécies associadas ao gradiente
batimétrico e, secundariamente, ao gradiente latitudinal,
sugerindo uma transição contínua entre as associações
de espécies na área de estudo. A importância e o efeito
estruturante da profundidade sobre as comunidades
demersais são bem conhecidos e estão relacionados a
outros fatores ambientais, como a temperatura da água
e o regime oceanográfico, a penetração e intensidade
de luz, produtividade biológica e estrutura trófica
demersal e bentônica (Longhurst & Pauly, 1987; Bianchi,
1992; Bianchi, 1991; Haimovici et al., 1994; Ávila-da-
Silva, 2002; Powell et al., 2003), assim como aos efeitos
da exploração pesqueira e distribuição batimétrica do
esforço de pesca (Jennings & Lock, 1996; Frédou, 2004;
Olavo et al., 2005a).

Os resultados apresentados indicaram uma maior
diversidade na zona de quebra da plataforma
continental, entre 40 e 80 metros, diminuindo de forma
aproximadamente constante até profundidades
superiores a 500 metros, no talude superior. A riqueza
de espécies diminui mais acentuadamente nos
primeiros 200 metros. Esse padrão de variação
batimétrica é corroborado pelos resultados das análises
de agrupamento e ordenação, que permitiram
identificar três diferentes assembléias de espécies
separadas primariamente pela isóbata de 200 m. Essa
profundidade marca o limite entre as comunidades da
zona de borda da plataforma (40-200 m) e do talude
superior (200-500 m), refletindo o início da zona
disfótica, assim como da transição entre massas de
Água Tropical (AT) e Água Central do Atlântico Sul
(ACAS), coincidindo com a profundidade da camada

de mistura detectada durante outras campanhas de
prospecção realizadas na região pelo Programa
REVIZEE / SCORE Central (Olavo et al., 2005b; Costa
et al., 2005c; Haimovici et al., 2007).

As assembléias de peixes recifais observadas na
plataforma externa, de 40 até 200 metros de
profundidade, aqui referida como região ou zona de
borda da plataforma continental, apresentaram 84
(83%) das 101 espécies identificadas nos dois cruzeiros
analisados. Essa região é dominada por AT quente e
salina (T>20ºC; S>36), sob influência de ACAS mais
fria, em profundidade, e da AC menos salina, em
setores da costa onde a plataforma apresenta-se mais
estreita. A zona de borda da plataforma constitui um
ecótono onde se encontram espécies da ictiofauna
(demersal e nerítica) da plataforma externa com
espécies das comunidades demersais do talude
superior (Martins et al., 2007; Costa et al., 2007), assim
como peixes pelágicos oceânicos (Braga et al., 2007;
Olavo et al., 2005b) que dispõem de recursos
alimentares diversificados, sobretudo nos recifes
marginais de borda de plataforma.

Ao longo da margem continental, a latitude age
também como um fator estruturante secundário sobre
as comunidades de peixes recifais da zona de borda
da plataforma. Os resultados apresentados confirmam
a divisão da ictiofauna recifal da plataforma externa
brasileira em uma componente tropical, ao norte de
19ºS (grupo A), e outra componente subtropical, ao
sul dessa latitude (grupo C), como observado por
Martins et al. (2007).

A maior similaridade observada entre o grupo C e a
comunidade de espécies do talude superior (grupo B)
pode ser explicada pelo avanço sazonal de ACAS sobre
a plataforma sul (19-22ºS), favorecendo a ocorrência,
em áreas mais rasas, de espécies subtropicais
características de águas frias (<18ºC) do talude
superior, permanentemente coberto por ACAS, como
observado por Ávila-da-Silva (2002). Entre elas
destaca-se a ocorrência de espécies como Urophycis
cirrata, Mustelus sp., Seriola lalandi, Scyliorhinus sp.,
Pontinus rathbuni e Gymnothorax conspersus.

As técnicas de agrupamento e ordenação empregadas
permitiram analisar as amostras considerando a
totalidade das espécies, sem ter que necessariamente
selecionar e excluir variáveis (espécies) da matriz de
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dados, preservando a integridade das associações ou
coocorrências de espécies observadas nas amostras
(Clarke & Warwick, 1994). A representação dos
agrupamentos obtidos na análise (dendrograma),
complementada pelo escalonamento multidimensional,
demonstram a adequação e consistência de ambas
representações usadas para diferenciação dos três
grupos identificados nesta análise, sugerindo uma
transição contínua entre as assembléias ao longo dos
gradientes batimétrico e latitudinal da área de estudo.

Interessante observar que o grupo C apresentou índices
de diversidade e riqueza de espécies mais elevados
em relação à fauna da borda norte da plataforma
continental (grupo A), onde ocorrem extensas
formações recifais que caracterizam a costa nordeste
brasileira, em especial o Banco de Abrolhos, a mais
rica área de recifes de coral do Atáctico Sul (Leão et
al., 1982). Floeter et al. (2001) observaram
comunidades de peixes recifais mais ricas em espécies
nos recifes rochosos da região Sudeste do Brasil e Santa
Catarina, quando comparado com a ictiofauna
conhecida para a região Nordeste, atribuindo as
diferenças à mistura de espécies tropicais e subtropicais
observadas no Sudeste do Brasil.

De fato, o extremo sul da costa central é caracterizado
como área de transição zoogeográfica, influenciada por
regimes tropicais e subtropicais, submetida aos
processos de ressurgências de ACAS sazonalmente.
Contribui também para a riqueza de espécies e
diversidade do grupo C uma plataforma externa
relativamente larga, apresentando extensões
significativas de fundos de areias e lamas, além de
formações rochosas, abrigando tanto espécies recifais
como demersais de substrato não consolidado (Ávila-
da-Silva, 2002; Martins et al., 2005b). Das 59 espécies
registradas no grupo C, destaca-se a importância
relativa de nove famílias diferentes contribuindo com
as 13 principais espécies estruturais identificadas para
esta comunidade: Sparidae, Serranidae, Muraenidae,
Triakidae, Pinguipedidae, Carangidae, Lutjanidae,
Malacanthidae e Dactylopteridae.

Por outro lado, a assembléia de peixes recifais
identificada ao norte de 19ºS (Grupo A) apresentou
apenas quatro famílias contribuindo com as 11 principais
espécies estruturais identificadas: Serranidae, Lutjanidae,
Balistidae, Muraenidae. Muitas das 56 espécies
registradas no grupo são tropicais, compartilhadas com

a região do Caribe, mas não encontradas ou raras no
sudeste-sul do Brasil (a exemplo de Epinephelus
adscencionis, Epinephelus guaza, Lutjanus purpureus,
L. buccanela, Calamus pennatula). Segundo Floeter et
al. (2001), esta característica é típica das comunidades
de peixes recifais do Nordeste do Brasil, dominadas por
espécies tropicais com distribuição até o Caribe, mas
limitadas provavelmente por restrições térmicas que
impedem a dispersão de algumas espécies para regiões
subtropicais, em direção ao sul do Brasil. Estudos
recentes têm apresentado fortes evidências de dispersão
bidirecional de espécies tropicais entre a província
zoogeográfica do Atlântico Noroeste (Caribe) e a
província do Brasil, incluindo espécies consideradas
anteriormente endêmicas do Brasil encontradas no sul
do Caribe, ou espécies endêmicas do Caribe com limite
sul de dispersão recentemente registrado no Nordeste
brasileiro (Moura et al., 1999; Feitoza et al., 2005;
Robertson et al., 2006). A conectividade entre as duas
províncias é reduzida, sobretudo pela barreira
representada pela descarga dos rios Amazonas e
Orinoco (Joyeux et al., 2001; Floeter & Gasparini,
2000; Rocha, 2003; Moura & Sazima, 2003; Rocha
2003; Robertson et al., 2006).

Muitas espécies de distribuição mais ampla,
compartilhadas entre o Caribe e a região sudeste-sul
do Brasil, eram até pouco tempo consideradas ausentes
ou de ocorrência rara no Nordeste brasileiro, a exemplo
de Epinephelus niveatus, Mycteroperca microleps e
Mycteroperca tigris, entre outras espécies (Floeter et
al., 2001). A disjunção geográfica aparente dessas
espécies estaria relacionada a fatores ecológicos, como
temperatura e salinidade da água e tipo de substrato
(Joyeux et al., 2001; Floeter et al., 2001; Rocha, 2003;
Feitoza et al., 2005). Em Abrolhos, Moura e Francini-
Filho (2006) registraram a ocorrência de seis espécies
de peixes exclusivamente nos recifes mais externos do
complexo recifal, apontando a existência de duas
assembléias distintas de peixes nos recifes da
plataforma interna, uma nos recifes costeiros e outra
nos bancos (i.e., recifes não emergentes) mais externos,
próximos à isóbata de 40 m.

Feitoza et al. (2005), em investigação da ictiofauna dos
recifes profundos (35-70 metros) da plataforma externa
do Nordeste brasileiro, registram a ocorrência de pelo
menos sete espécies anteriormente consideradas de
distribuição descontínua na margem continental sul-
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americana. Esses autores, apoiados nos trabalhos de
Gilbert (1972), Collette e Rutzler (1977) e Uyeno et al.
(1983), sugerem que os recifes profundos da borda da
plataforma funcionam como um corredor de dispersão
de espécies recifais, conectando hábitats desde o
Sudeste do Brasil até o Caribe. A barreira do
Amazonas-Orinoco atuaria apenas interrompendo ou
reduzindo o fluxo de espécies restritas a profundidades
de até 50 metros e cuja sobrevivência depende dos
hábitats recifais, características de boa parte da fauna
de peixes recifais endêmicos do Brasil (Moura et al.,
2001; Moura & Sazima, 2003; Rocha, 2003).

Os resultados da prospecção com espinhel de fundo
do Programa REVIZEE e a análise aqui apresentada
reforçam a hipótese de um corredor de dispersão de
peixes recifais em profundidade (Collette & Rutzler,
1977; Feitoza et al., 2005), ao longo da margem
continental sul-americana, conectando a província
zoogeográfica do Brasil com a do Atlântico Noroeste.
Entre outras espécies recifais anteriormente reportadas
apenas para o sudeste-sul do Brasil ou Caribe, foram
observadas na região de borda da plataforma norte
(grupo A) ou mesmo no talude superior (grupo B) da
área de estudo: Epinephelus niveatus, Mycteroperca
tigris, Epinephelus flavolimbatus, Epinephelus
marginatus, Acanthistius brasilianus. Vale ressaltar que
foram ampliados os limite batimétricos máximos da
distribuição de pelo menos 20 espécies recifais
registradas neste trabalho para regiões mais profundas
da plataforma externa ou talude superior da margem
continental brasileira, considerando as referências
atualizadas por Froese e Pauly (2005) e os dados
recentes publicados por Feitoza et al. (2005).

O conhecimento prévio das associações e dos padrões
de distribuição das espécies de peixes recifais é
condição básica para o desenho de estratégias de
manejo que visem ordenar as pescarias
multiespecíficas dirigidas às comunidades do
complexo lutjanidae-serranidae, compostas por
espécies de crescimento lento e maturação tardia,
altamente vulneráveis à pesca intensiva (Coleman et
al., 1999; Ault et al., 1998). Este conhecimento ainda
é incipiente no Brasil, assim como também é
praticamente desconhecida a distribuição de
substratos consolidados e formações recifais ao longo
da margem continental brasileira, em especial a
distribuição dos recifes oceânicos de borda de

plataforma (Leão et al., 2003). O entendimento da
estrutura e função desses ecossistemas recifais de
profundidade deve ser considerado prioridade nas
políticas de conservação da biodiversidade da zona
costeira e marinha no Brasil, tendo em vista a
importância socioeconômica das pescarias recifais
realizadas na plataforma externa e a perspectiva de
intensificação do esforço de pesca nessas áreas (Olavo
et al., 2005a; Martins et al., 2005a; Costa et al., 2005a;
Rezende et al., 2003; Frédou, 2004; Ferreira et al.,
1997; Fonteles-Filho & Ferreira, 1987; Fonteles-Filho,
1969), assim como de expansão das atividades de
exploração e produção de petróleo e gás natural
(Marchioro et al., 2005), sobretudo nas regiões das
costa central e nordeste brasileiro.
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ANEXO 1

Limites batimétricos dos registros de ocorrência das espécies das principais famílias de peixes recifais, especificando
a profundidade média e a incerteza (erro) estimada com base na amplitude de profundidades dos grupos de
anzóis (amostras) mais conservativos. Estão identificados os códigos das espécies referidas nas Figuras 3-10. (*)
Ampliação de limite máximo da distribuição batimétrica da espécie.

PROFUNDIDADE MÍNIMA DE OCORRÊNCIA PROFUNDIDADE MÁXIMA DE OCORRÊNCIA FAMÍLIA / ESPÉCIE CÓDIGO DA 
ESPÉCIE 

PROF. MEDIA ERRO (±) No AMOSTRAS PROF. MEDIA ERRO (±) No AMOSTRAS 

Carangidae               

*Caranx crysos CARACRYS 56 1 13 160 30 13 

Caranx latus CARALATU 58 1 1 58 1 1 

Caranx ruber CARARUBE 79 1 1 79 1 1 

Seriola dumerili SERIDUME 67 1 13 185 6 13 

Seriola fasciata SERIFASC 84 17 1 84 17 1 

Seriola lalandi SERILALA 130 3 3 381 22 3 

*Seriola rivoliana SERIRIVO 62 1 12 320 36 12 

Seriola sp, SERISP 143 66 2 277 98 2 

Haemulidae               

*Anisotremus surinamensis ANISSURI 70 6 1 70 6 1 

*Anisotremus virginicus ANISVIRG 66 12 1 66 12 1 

*Haemulon aurolineatum HAEMAURO 59 3 1 59 3 1 

*Haemulon plumieri HAEMPLUM 43 2 13 68 1 13 

Lutjanidae               

Etelis oculatus ETELOCUL 91 12 26 418 18 26 

*Lutjanus analis LUTJANAL 43 1 115 418 250 115 

Lutjanus buccanella LUTJBUCC 161 89 1 161 89 1 

Lutjanus jocu LUTJJOCU 49 1 10 90 16 10 

Lutjanus purpureus LUTJPURP 90 8 18 255 33 18 

Lutjanus synagris LUTJSYNA 68 4 5 69 5 5 

*Lutjanus vivanus LUTJVIVA 64 1 43 290 10 43 

Ocyurus chrysurus OCYUCHRY 48 2 17 188 92 17 

Rhomboplites aurorubens RHOMAURO 56 2 23 230 42 23 

Malacanthidae               

Caulolatilus chrysops CAULCHRY 59 1 13 204 9 13 

Lopholatilus villarii LOPOVILL 74 12 194 490 10 194 

Malacanthus plumieri MALCPLUM 56 1 5 91 9 5 

Muraenidae               

*Gymnothorax conspersus GYMTCONS 77 2 6 380 55 6 

*Gymnothorax funebris GYMTFUNE 215 39 10 383 97 10 

*Gymnothorax madeirensis GYMTMADE 185 100 2 357 72 2 

Gymnothorax moringa GYMTMORI 53 1 61 123 6 61 

Continua...
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... continuação

PROFUNDIDADE MÍNIMA DE OCORRÊNCIA PROFUNDIDADE MÁXIMA DE OCORRÊNCIA FAMÍLIA / ESPÉCIE CÓDIGO DA 
ESPÉCIE 

PROF. MEDIA ERRO (±) No AMOSTRAS PROF. MEDIA ERRO (±) No AMOSTRAS 

Gymnothorax ocellatus GYMTOCEL 65 1 44 399 34 44 

Gymnothorax polygonius GYMTPOLY 74 3 6 258 21 6 

Gymnothorax sp, GYMTSP 44 3 41 434 66 41 

*Gymnothorax vicinus GYMTVICI 69 1 22 375 95 22 

Muraena retifera MURARETI 65 1 2 69 1 2 

Scorpaenidae               

Pontinus rathbuni PONTRATH 285 3 25 540 60 25 

Pontinus sp, PONTSP 448 46 1 448 46 1 

*Scorpaena dispar SCORDISP 98 17 2 172 6 2 

Serranidae               

*Acanthistius brasilianus ACANBRAS 66 1 6 82 2 6 

*Cephalopholis fulva CEPHFULV 43 2 113 160 30 113 

Dermatolepis inermis DERMINER 74 3 2 101 1 2 

Diplectrum radiale DIPLRADI 105 18 1 105 18 1 

Epinephelus adscensionis EPINADSC 43 2 2 44 3 2 

Epinephelus flavolimbatus EPINFLAV 163 47 3 163 47 3 

Epinephelus guaza EPINGUAZ 73 6 4 162 54 4 

Epinephelus marginatus EPINMARG 66 1 11 84 14 11 

Epinephelus morio EPINMORI 52 2 37 295 23 37 

Epinephelus mystacinus EPINMYST 205 65 1 205 65 1 

Epinephelus nigritus EPINNIGR 72 1 1 72 1 1 

Epinephelus niveatus EPINNIVE 68 1 82 474 24 82 

Epinephelus sp, EPINSP 188 92 1 188 92 1 

*Mycteroperca bonaci MYCTBONA 50 1 2 188 92 2 

Mycteroperca interstitialis MYCTINTE 49 1 13 104 6 13 

Mycteroperca rubra MYCTRUBR 82 2 1 82 2 1 

Mycteroperca sp, MYCTSP 73 23 1 73 23 1 

*Mycteroperca tigris MYCTTIGR 59 1 3 112 23 3 

Paranthias furcifer PARSFURC 92 14 1 92 14 1 

Sparidae               

*Calamus pennatula CALAPENT 59 1 5 147 42 5 

Calamus sp, CALASP 54 1 1 54 5 1 

Pagrus pagrus PAGRPAGR 57 1 61 185 1 61 
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PADRÕES DE DISTRIBUIÇÃO E ESTRUTURA DE COMUNIDADES

DE GRANDES PEIXES RECIFAIS NA COSTA CENTRAL DO BRASIL 1

AGNALDO SILVA MARTINS, GEORGE OLAVO & PAULO A. S. COSTA

RESUMO: O presente trabalho teve por objetivo estudar a estrutura de comunidade de grandes peixes recifais na costa
central do Brasil através da definição de padrões de distribuição espacial de 34 espécies na plataforma externa (50 a 100
m) entre 13 e 22ºS, incluindo bancos oceânicos, montes submarinos e a Ilha de Trindade, e interpretá-los à luz do
conhecimento biogeográfico. Adicionalmente visou estimar o impacto da pesca sobre a comunidade em diferentes regiões
a partir de pesos médios, distribuição de tamanhos e diversidade. Os dados foram obtidos em quatro campanhas de pesca
exploratória de recursos demersais com espinhel de fundo de cabo de aço no âmbito do Programa REVIZEE entre 1996 e
1998. As abundâncias numéricas foram padronizadas em CPUE em número, e matrizes de espécies por estação foram
submetidas à análise de correspondência retificada (DCA) e análise de agrupamento. A fauna recifal no Atlântico sul
ocidental pode ser dividida, na sua margem continental, em um componente tropical e um subtropical a partir da latitude
19ºS, a qual corresponde ao limite sul do Banco de Abrolhos. Ao norte de 19ºS, quatro padrões de distribuição foram
identificados (Norte, Abrolhos, Bancos e Trindade), sendo que a similaridade entre os três últimos permitiu definir um
“complexo faunístico Abrolhos-Trindade”. Foram encontradas evidências de impacto da pesca comercial sobre a estrutura
de comunidades recifais através da alteração nos tamanhos e diversidade das espécies estudadas, o qual pode ter ocorrido
de maneira diferente em cada uma das regiões do complexo Abrolhos-Trindade.

PALAVRAS-CHAVE: peixes recifais, biogeografia, impacto pesqueiro, Atlântico sul ocidental.

ABSTRACT: Distribution patterns and community structure of large reef fishes of Brazilian central coast.
The present work had for objective to study the structure of community of large reef fishes in the central coast of Brazil
through the definition of patterns of spatial distribution of 34 species in outer continental shelf (50 to 100m) between 13
and 22ºs, including submarine banks, seamounts and Trindade island, interpreting spatial patterns to the biogeographic
knowledge. Additionally it aimed to estimate the impact of commercial fishery on the community in different regions upon
data from average weights, size distribution and diversity. The data was obtained in four cruises of exploratory demersal
fishery resources with bottom long-line in the scope of REVIZEE Program between 1996 and 1998. The numerical abundances
were standardized in CPUE in number and matrices of species per station were submitted to the Detrended Correspondence
Analysis (DCA) and Cluster Analysis. The reef fauna in the South Western Atlantic can be divided, in its continental edge
in a tropical and subtropical component from the latitude 19ºs, which corresponds to the south limit of the Abrolhos Bank.
Northward of 19ºs, four distribution patterns were identified (North, Abrolhos, Banks and Trindade), where the similarity
between the three last ones had allowed to define a “faunistic complex” named here as Abrolhos-Trindade. Evidences of
impact due to commercial fishery had been found on the community structure of reef fishes through the changes in size and
diversity. The impact can have occurred in different way in each one of the three regions of Abrolhos-Trindade complex.

KEYWORDS: reef fishes, biogeography, fishery impact, South Western Atlantic.

INTRODUÇÃO

Os peixes são importantes componentes de ecossistemas
de recifes de corais, recifes rochosos e de algas calcárias
em áreas costeiras e de plataforma continental externa.
Devido à posição de muitas espécies na cadeia trófica,
a sua estrutura de comunidades, presença ou
abundância podem constituir-se em importantes
indicadores da saúde desses ambientes.

Embora extensivamente estudados nos seus mais
diversos aspectos em várias regiões do mundo, até

recentemente, poucas informações estavam disponíveis
sobre a diversidade, biogeografia e estrutura de
comunidades no Atlântico sul ocidental. Desde meados
da década de 90, muitos estudos têm sido publicados,
permitindo elucidação de sua composição específica
(Floeter & Gasparini, 2000), biogeografia (Floeter et
al., 2001; Joyeux et al., 2001), padrões de especiação
(Rocha, 2003) e tróficos (Ferreira et al., 2004). Esses
estudos revelaram uma fauna altamente diversificada,
com alto grau de endemismo, embora com muitas
similaridades com a fauna do Caribe. Considerações
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sobre mecanismos de especiação levam a crer que a
foz do Rio Amazonas não representa necessariamente
uma barreira efetiva para a dispersão das espécies
recifais (Rocha, 2003).

Apesar de terem trazido informações importantes sobre
a ictiofauna recifal da região, os trabalhos citados
utilizaram metodologias não totalmente padronizadas
entre pontos de coleta por levar em consideração, em
parte, levantamentos faunísticos existentes na literatura
publicada. De uma forma geral, a metodologia de
coleta foi o mergulho submarino, o que implica em
amostragem numa reduzida faixa de profundidade.
Como conseqüência, esta técnica tende a subamostrar
espécies de grande porte, por serem nadadoras mais
ágeis ou pelo fato de suas abundâncias estarem muito
reduzidas em zonas costeiras devido ao efeito da pesca
comercial, tornando, em grande parte, as comunidades
de peixes recifais brasileiros, em profundidades maiores
que 30m, desconhecidas (Feitoza et al., 2005).
Finalmente, a existência de amostras de poucos pontos
isolados na área de estudo, separados por centenas
ou milhares de quilômetros, sem representatividade de
cadeias de montes submarinos, limitam as conclusões
sobre os padrões de dispersão.

De fato, a literatura disponível atesta a escassez de
informações sobre a fauna recifal de bancos oceânicos
e ilhas (Joyeux et al., 2001) e que as áreas mais
profundas são o último refúgio dos grandes peixes
recifais explotados comercialmente (família Serranidae
e Lutjanidae) (Feitoza et al., 2005).

O Programa de Avaliação Sustentável de Recursos
Vivos na Zona Econômica Exclusiva (REVIZEE), em
execução de 1995 a 2005, teve por objetivo realizar o
levantamento dos potenciais sustentáveis de capturas
de recursos pesqueiros entre 12 e 200 milhas náuticas
da costa (Costa et al., 2005a). Na costa central,
entre Salvador (BA) e Cabo de São Tomé (RJ),
incluindo as ilhas de Trindade e Martin Vaz,
desenvolveram-se diversas atividades de prospecção
de estoques pesqueiros (Martins et al., 2005a; Costa
et al., 2005b; Olavo et al., 2005a), avaliação de
estoques e dinâmica da pesca de linha recifal (Martins
et al., 2005b; Costa et al., 2005c; Olavo et al., 2005b;
Klippel et al., 2005a, b, c). Os resultados indicaram o
baixo potencial de exploração de novos recursos vivos
e que os atuais recursos recifais sobre a plataforma
estavam próximos ou excedendo seu limite de

exploração. Adicionalmente, um diagnóstico pesqueiro
mais recente indicou grande crescimento da frota
linheira, sugerindo uma situação ainda mais crítica para
o manejo desses estoques (Martins & Doxsey, 2006).

Apesar de uma clara conclusão sobre o esgotamento
dos recursos recifais, as avaliações restringiram-se a
poucas espécies devido à imposição de aplicação
dos métodos disponíveis somente sobre espécies e
populações únicas. Pouco se sabe sobre o impacto
em nível de comunidades, sua extensão e sua
variação espacial.

O enfoque multiespecífico tem sido citado como uma
importante ferramenta para estudos de impactos da
pesca (Botsford et al., 1997). Nesse contexto, tem sido
proposta a adoção de comunidades como unidades
de manejo ao invés de estoques compostos por apenas
uma única espécie (Brown et al., 1996). A inexistência
de parâmetros que permitam estabelecer uma
estratégia de manejo multiespecífico no atual estado
de depleção dos recursos recifais explorados pela frota
de linheiros na costa central indica a necessidade de
estudos direcionados à compreensão da estrutura de
comunidades e suas variações espaciais e temporais.
Entre outras opções de manejo, a adoção de áreas de
proteção ambiental ou reservas tem sido sugerida como
uma solução viável para o manejo e conservação dos
peixes recifais (Floeter et al., 2006).

Uma das modalidades de prospecção de estoques
realizadas na região central foi a de recursos demersais
utilizando-se espinhel de fundo tipo long-line (Martins
et al., 2005a). Embora os levantamentos tenham sido
direcionados a espécies de talude (100 a 500 m de
profundidade), optou-se por realizar lançamentos de
espinhel sobre a plataforma continental (entre 50 e 100
m) a fim de se conhecer a extensão da distribuição
batimétrica de recursos importantes sobre águas mais
rasas. A utilização dessas informações permitiu
compilar dados sobre a composição, abundância
relativa e distribuição espacial de peixes recifais de
grande porte e em faixas de profundidade superiores
a 50 m, contribuindo para a complementação de
informações sobre padrões biogeográficos e
composição faunística na região. A coleta de dados
biométricos permitiu avaliar o impacto da pesca
comercial sobre a estrutura de comunidades.

Este trabalho tem como objetivo preencher algumas
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lacunas sobre o conhecimento da fauna e estrutura
de comunidades recifais no Atlântico sul ocidental
através de: 1) definição de padrões de distribuição
espacial de peixes recifais de grande porte na
plataforma externa (50 a 100 m) entre 13 e 22ºS
incluindo bancos oceânicos, montes submarinos e
a Ilha de Trindade; 2) relacionar os padrões
espaciais e interpretá-los à luz do conhecimento
biogeográfico; 3) discutir possíveis padrões de
dispersão; 4) estimar o impacto da pesca sobre a
comunidade em diferentes regiões a partir de pesos
médios, distribuição de tamanhos e diversidade
(componentes  eqüi ta t iv idade-dominância,
componente riqueza).

MATERIAL E MÉTODOS

ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo encontra-se dentro da chamada região
central da costa brasileira, que vai do Cabo de São Tomé
a Salvador, incluindo as ilhas de Trindade e Martin Vaz,
e limitada pelas latitudes de 12 a 22ºS (Figura 1).

A largura da plataforma continental é muito variável,
podendo estender-se de 8 a 246 km. Na latitude de
16ºS, estende-se a 100 km para formar o Banco Royal
Charlotte e, na latitude de 18º, estende-se a 200 km
para formar o Banco de Abrolhos. A inclinação média
do talude continental é de 8 a 10 graus, com

Figura 1. Costa central do Brasil. São ressaltados a área de captura de peixes utilizados no presente estudo (50 a 100 m),
o delineamento da margem continental (isóbata de 500 m) e a localização das principais feições da morfologia submarina.
Dados batimétricos segundo base de Smith e Sandwell (1997).
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escarpamentos irregulares de 30 a 45 graus nas
encostas dos bancos Royal Charlotte e Abrolhos
(Zembruski et al., 1972).

Além da margem irregular da plataforma continental,
duas cadeias de montanhas e bancos submarinos são
destacadas: a Cadeia Vitória-Trindade e a Cadeia dos
Abrolhos (Figura 1). A primeira, entre 20 e 21ºS, possui
dois pontos emersos, as ilhas de Trindade e Martin Vaz.
A segunda, aproximadamente entre 16 e 18ºS, possui
apenas bancos e montanhas submersos. Essas duas
cadeias submarinas estendem-se até 1.100 km da
plataforma continental e possuem alguns bancos
relativamente bem isolados uns dos outros (Martins &
Coutinho, 1981).

A hidrologia da costa central brasileira é caracterizada
pela dominância de águas oligotróficas da Corrente
do Brasil (Nonaka et al., 2000). As águas superficiais
da plataforma continental brasileira e das regiões
oceânicas imediatamente adjacentes podem ser
tropicais ou subtropicais em suas características
oceanográficas, faunísticas e florísticas.

A pesca comercial concentra-se na plataforma
continental (97,5% das pescarias), principalmente
entre a região do Banco dos Abrolhos, no estado da
Bahia, e a foz do Rio Doce, no estado do Espírito
Santo (17 a 19°S) (Figura 1). Um pequeno número
de barcos explora também bancos mais afastados do
litoral. As capturas sobre espécies demersais ocorrem
em quase sua totalidade com uso de linha de mão ou
pequenos espinhéis e em embarcações artesanais e
semi-artesanais, geralmente não ultrapassando 12 m
de comprimento (Costa et al., 2005b; Olavo et al.,
2005b; Martins et al., 2005b).

COLETA DE DADOS

Quatro cruzeiros de prospecção foram realizados entre
abril de 1996 e junho de 1998 com embarcações da
frota comercial (Figura 2). Apesar de terem ocorrido
em diferentes épocas do ano, cobrirem áreas distintas
da costa central e de haver sobreposição nos cruzeiros
1, 2 e 3 (réplicas), 38 locais de coleta foram
considerados como base para a análise biogeográfica,
incluindo todos os pontos de coleta em que foi
realizado pelo menos um lançamento em um cruzeiro.
Por serem espécies demersais e que raramente fazem
extensas migrações, a variável sazonal não foi

analisada, e a ocorrência em ao menos uma época
do ano foi considerada suficiente para indicar padrões
gerais de distribuição.

A arte de pesca utilizada é conhecida como espinhel
de fundo tipo long-line. O espinhel de fundo utilizado
foi de cabo principal de aço multifilamento. Foram
utilizados anzóis Mustad (Tuna Circle Hook N° 13/
0 Qual 39960 D) de tipo circular e com uma abertura
de 32 mm. O aparelho foi lançado e recolhido
durante o dia, registrando-se o número de anzóis
lançados e a isca utilizada (principalmente lula
argentina Illex argentinus e, ocasionalmente,
sardinha Sardinella sp. e bonito), além de latitude,
longitude, hora e profundidade iniciais e finais de
cada grupo de anzóis. No recolhimento, foi registrada
a condição de cada anzol: com isca, sem isca, com
peixe, sem peixe e perdido. Detalhes das
características das embarcações utilizadas, arte de
pesca e estratégia de amostragem podem ser obtidos
em Martins et al. 2005a.

PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS

De cada exemplar capturado, foram registrados a
identidade taxonômica (ao menor nível possível), o
comprimento total (mm) e o peso total (g). Para a
identificação dos exemplares capturados foram
utilizados principalmente os catálogos de Figueiredo e
Menezes (1978, 1980), Fischer (1978), Menezes e
Figueiredo (1980, 1985).

ANÁLISE DOS DADOS

A profundidade dos grupos de anzóis foi estimada
como a média entre as profundidades inicial e final.
Para fins de comparação das abundâncias entre
diferentes estações de coleta, foi utilizado o índice de
captura por unidade de esforço CPUE total - captura
total (em número de peixes) dividida pelo esforço total
aplicado (número de anzóis recolhidos) - sendo
padronizada em número de indivíduos por 1.000
anzóis recolhidos (núm./1.000 anzóis).

Nos cruzeiros, foram registradas 125 espécies
distribuídas em 16 ordens e 39 famílias entre as
isóbatas de 19 e 1.000 m, sendo que grande parte
do material foi proveniente de 50 a 500 m (Martins
et al., 2005a). No entanto, para esse estudo foram
selecionadas apenas 34 espécies recifais de águas
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rasas (equivalentes à plataforma continental), a fim
de isolar apenas a variável geográfica na
determinação dos padrões de distribuição (Tabela 1).
Dessa forma, utilizaram-se os seguintes critérios de
exclusão: 1) espécies com menos de uma ocorrência
no conjunto das estações; 2) espécies com mais de
90% de ocorrência no talude superior; 3) espécies
epipelágicas ou não exclusivamente recifais segundo
classificação de Froese e Pauly (2005).

Os padrões de distribuição biogeográficas mundiais
das espécies foram obtidos a partir da base de
dados de peixes disponível na internet - Fishbase

(Froese & Pauly, 2005).

A determinação dos padrões de distribuição das
espécies na costa central do Brasil foi realizada com
base no agrupamento de estações de coleta em
relação à composição específica em um plano fatorial
determinado pela Análise de Correspondência
Retificada (DCA) (Hill & Gauch, 1980). Tal técnica
foi criada especificamente para dados ecológicos e é
indicada quando os dados a serem analisados
restringem-se à abundância de espécie em diferentes
estações. Os dados de CPUE em número foram
logaritmizados (Ln[x+1]).

Figura 2. Mapa da costa central mostrando a distribuição dos pontos de coleta da pesca de espinhel de fundo em quatro
cruzeiros. Ressalta-se que os pontos do cruzeiro 2 incluem aqueles do cruzeiro 1 (réplicas), e os do cruzeiro 3 incluem os
pontos dos cruzeiros 1 e 2.
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Tabela 1. Número de indivíduos, ocorrências, intervalos de comprimento e padrão de distribuição de 34 espécies de teleósteos
capturadas entre 50 e 100 m de profundidade em 39 amostras com espinhel de fundo entre 1996 e 1998 na costa central
brasileira. Ordens e famílias dispostas segundo Eschmeyer (1990). Padrões de distribuição biogeográfica definidos segundo
Froese e Pauly (2005). CT= comprimento total.

*AOT - Atlântico ocidental tropical, AOTI - Atlântico ocidental tropical e ilhas afastadas, AOTS -
Atlântico ocidental tropical e subtropical, AS - Atlântico subtropical, AT - Atlântico tropical, ATS -
Atlântico tropical e subtropical, CTI - Circuntropical insular, CTS - Circuntropical e subtropical.

ORDEM, FAMÍLIA E ESPÉCIE CAPTURA 
(NÚMERO) 

OCORRÊNCIAS 
TOTAL (%) 

INTERVALO DE CT 
MÍN.- MÁX.(cm) 

PADRÃO DE 
DISTRIBUIÇÃO* 

Anguilliformes     
 Muraenidae     
  Gymnothorax moringa (Cuvier 1829) 318 27 (69) 45 - 98 AOTI 
  Gymnothorax ocellatus Agassiz 1831 33 4 (10) 45 - 68 AOT 
  Gymnothorax polygonius Poey 1875 6 5 (13) 44 - 80 AOTI 
  Gymnothorax sp.  28 9 (23) 31 - 143  
  Gymnothorax vicinus (Castelnau 1855) 8 5 (13) 53 - 77 AOTI 
Beryciformes     
 Holocentridae     
  Holocentrus ascensionis (Osbeck 1765) 100 20 (51) 23 - 37 AT 
Perciformes     
 Serranidae     
  Cephalopholis fulva (Linnaeus 1758) 832 31 (79) 12 - 49 AOT 
  Dermatolepis inermis (Valenciennes 1833) 21 9 (23) 59 - 92 AOT 
  Epinephelus adscensionis (Osbeck 1765) 7 2 (5) 33 - 52 AOTI 
  Epinephelus marginatus (Lowe 1834) 18 2 (5) 53 - 94 AS 
  Epinephelus morio (Valenciennes 1828) 46 11 (28) 31 - 85 AOT 
  Mycteroperca bonaci (Poey 1860) 11 6 (15) 64 - 115 AOT 
  Mycteroperca interstitialis (Poey 1860) 24 12 (31) 43 - 139 AOT 
  Mycteroperca tigris (Valenciennes 1833) 4 2 (5) 75 - 126 AOT 
  Mycteroperca venenosa (Linnaeus 1758) 10 5 (13) 59 - 87 AOT 
  Paranthias furcifer (Valenciennes 1828) 2 2 (5) 28 - 32 AOTI 
 Carangidae     
  Caranx crysos (Mitchill 1815) 41 11 (28) 39 - 65 ATS 
  Caranx latus Agassiz 1831 7 5 (13) 47 - 82 AOTI 
  Caranx lugubris Poey 1860 3 2 (5) 47 - 53 CTI 
  Caranx ruber (Bloch 1793) 6 5 (13) 39 - 59 AOT 
  Seriola dumerili (Risso 1810) 16 10 (26) 45 - 137 CTS 
  Seriola fasciata (Bloch 1793) 2 2 (5) 40 - 43 AOTS 
  Seriola rivoliana Valenciennes 1833 4 4 (10) 73 - 99 CTS 
 Lutjanidae     
  Lutjanus analis (Cuvier 1828) 190 16 (41) 48 - 97 AOT 
  Lutjanus jocu (Bloch & Schneider 1801) 60 9 (23) 45 - 97 AOTI 
  Lutjanus synagris (Linnaeus 1758) 5 3 (8) 33 - 38 AOT 
  Lutjanus vivanus (Cuvier 1828) 49 16 (41) 42 - 75 AOT 
  Ocyurus chrysurus (Bloch 1791) 19 10 (26) 32 - 57 AOT 
  Rhomboplites aurorubens (Cuvier 1829) 14 6 (15) 24 - 50 AOT 
 Haemulidae     
  Haemulon plumieri (Lacepède 1801) 16 3 (8) 25 - 36 AOT 
 Sparidae     
  Calamus pennatula Guichenot 1868 4 3 (8) 34 - 44 AOT 
  Pagrus pagrus (Linnaeus 1758) 151 7 (18) 21 - 65 ATS 
Tetraodontiformes     
 Balistidae     
  Balistes vetula Linnaeus 1758 245 28 (72) 28 - 97 AT 
  Melichthys niger (Bloch 1786) 2 2 (5) 27 - 44 CTI 

  Total 2.617 39 12 - 143  
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A consistência dos grupos formados que determinaram
os padrões de distribuição foi avaliada através de uma
análise de agrupamento hierárquica aglomerativa com
o uso do coeficiente de distância Sørensen relativo e
método de agrupamento das médias agrupadas
(UPGMA) utilizando-se a mesma matriz de dados para
a análise de correspondência. O índice de distância
Sørensen relativo (“relativized Manhattan” em Faith et
al., 1987) é o mesmo que o índice de Sørensen, exceto
pelo fato de elaborar uma padronização pelos
somatórios de cada unidade amostral, de forma que
cada amostra contribui igualmente para a medida de
distância. A vantagem do uso do índice de Sørensen
relativo é que, comparado com a distância euclidiana,
por exemplo, retém mais sensitividade em matrizes
heterogenias e dá menor peso a dados discrepantes
(outliers) (McCune & Mefford, 1999).

A fim de verificar a existência de espécies que
caracterizassem cada padrão de distribuição determinado
pelas análises de ordenação ou classificação, foi aplicada
a análise de espécies indicadoras (Dufrene & Legendre,
1997). O método combina informação sobre a
concentração da abundância e ocorrência de cada espécie
em um determinado grupo. Como resultado, produz
valores de indicação para cada espécie em cada grupo.
Esses valores são testados estatisticamente com a
utilização de técnicas de aleatorização de Monte Carlo
(McCune & Mefford, 1999).

A avaliação das variações da diversidade entre a
comunidade de peixes recifais nas diferentes áreas
determinadas pelas análises multivariadas foi feita
através de: 1) visualização da variação da dominância,
eqüitatividade e repartição de nicho entre os diferentes
grupos com o uso de curvas de Rank-freqüência (Shaw
et al., 1983), sendo que essa técnica consiste em dispor,
através de um gráfico, o ordenamento das espécies
em abundância, mostrados em escala logarítmica no
eixo x, contra a abundância de cada espécie no eixo
y; 2) visualização da riqueza comparada de espécies
em cada área de distribuição com o uso da curva de
rarefação (Hurlbert, 1971). Nessa técnica, um
modelo é gerado com o número esperado de
espécies, o qual é plotado contra o número de
indivíduos no eixo x. O gráfico resultante fornece
uma robusta medida da diversidade específica,
permitindo a comparação entre comunidades onde as
densidades de animais são muito diferentes. Curvas

mais inclinadas indicam comunidades mais diversas.

Ambas as análises foram implementadas através do
programa Biodiversity Pro, version 2 (McAleece, 1997).

Comparações estatísticas entre conjuntos de amostras
independentes foram feitas com a prova U de Mann-
Whitney aceitando-se probabilidades associadas
menores que 5% para rejeição da hipótese nula
(amostras iguais).

RESULTADOS

COMPOSIÇÃO ESPECÍFICA E BIOGEOGRAFIA

As espécies selecionadas para o estudo, captura em
número, ocorrências, intervalos de comprimento total
e padrão de distribuição biogeográfica são mostrados
na Tabela 1. Dentre as famílias representadas, as com
maior número de espécies foram Serranidae (10),
Carangidae (7), Lutjanidae (6) e Muraenidae (5).

Os padrões de distribuição biogeográfica foram
agrupados em latitudinais (tropicais, subtropicais ou
ambos) e longitudinais (Atlântico ocidental, oriental,
ambas as margens, circunglobal). A maioria das
espécies abordadas neste estudo é exclusivamente
tropical (82%), 15% ocorrem em áreas tropicais e
subtropicais e 3% são exclusivamente subtropicais.
Quanto à distribuição longitudinal, a maioria (52%)
ocorre somente na margem continental do Atlântico
ocidental, 21% no Atlântico ocidental e também em
ilhas afastadas, 15% em ambas as margens do Atlântico
e 12% são circunglobais.

PADRÕES DE DISTRIBUIÇÃO NA COSTA CENTRAL

A análise de correspondência retificada (DCA) revelou
a existência de três padrões consistentes de distribuição
de espécies recifais na costa central do Brasil (Figura
3A, 3B): 1) NORTE, de Salvador (13º Sul) até o norte do
Banco de Abrolhos, incluindo os Bancos Minerva e
Rodger, mais próximos da margem continental; 2) SUL,
sobre a margem continental no extremo sul da área, da
foz do Rio Doce (19º S) até o Cabo de São Tomé
(22º S); 3) COMPLEXO ABROLHOS – TRINDADE, abrangendo
as estações mais externas da parte sul do Banco de
Abrolhos e Banco Besnard, bancos e ilhas mais afastados
da costa, incluindo o Banco Hotspur ao norte (18º S) e
a cadeia Vitória Trindade (19-20º S).



A.S.MARTINS, G.OLAVO & P.A.S.COSTA

52

A consistência dos grupos de estações correspondendo
a padrões distintos de distribuição de espécies recifais
foi ressaltada através de uma análise de agrupamento
(cluster) aglomerativa, com a utilização do coeficiente
de Sørensen relativo e o método de agrupamento das
médias agrupadas (Figura 4). Através do corte no eixo
de similaridades ao nível da segunda divisão de grupos,
observa-se que as estações correspondentes aos três
padrões de distribuição descritos na Figura 3 repetem-
se no dendrograma, estando as estações dispostas de
maneira contígua e agrupadas.

Uma vez que o padrão “Complexo Abrolhos-Trindade”
representa uma área muito ampla, com grande extensão
longitudinal e feições geológicas distintas (margem

continental, bancos oceânicos, próximos, afastados e
ilhas oceânicas), este foi empiricamente subdividido em
três padrões para comparações biológicas e ecológicas:
1) ABROLHOS - norte do Espírito Santo, nas estações mais
externas da parte sul do Banco de Abrolhos e Banco
Besnard; 2) BANCOS OCEÂNICOS (denominado a partir
deste ponto simplesmente como “Bancos”) -
correspondendo aos bancos mais afastados da costa,
incluindo o Banco Hotspur ao norte (18º S) a cadeia
Vitória Trindade (19-20º S) e Banco Almirante Saldanha
(22º S); 3) ILHA DE TRINDADE E MONTE SUBMARINO COLÚMBIA

(denominado a partir deste ponto simplesmente como
“Trindade”) - no extremo oeste da área de estudo entre
29 e 33º W. Essa divisão é apoiada também no

Figura 3. Mapa da costa central mostrando símbolos correspondentes a pontos de coleta da pesca de espinhel de
fundo dispersos em três padrões de distribuição geográfica de peixes recifais (A) e plano fatorial da Análise de
Correspondência Retificada (DCA) mostrando a dispersão nos eixos principais dos mesmos pontos de coleta em
relação à composição faunística (B).



ESTRUTURA DE COMUNIDADE DE PEIXES RECIFAIS

53

agrupamento contíguo das estações correspondentes a
cada um dos padrões tanto geograficamente quanto no
dendrograma (Figura 4A, 4B).

ESPÉCIES INDICADORAS

A análise de espécies indicadoras revelou a existência
de 13 espécies que tiveram sua abundância numérica
ou ocorrência consistentemente maior em um
determinado padrão de distribuição do que nos demais
através da comparação dos mesmos procedimentos
realizados com uma matriz de dados aleatorizada

(Tabela 2). O padrão de distribuição C.A.T.-Trindade
teve cinco espécies indicadoras (Caranx lugubris,
Dermatolepis inermis, Melichthys niger, Epinephelus
adscensionis e Caranx ruber), seguido pelo padrão
Norte, com quatro espécies (Lutjanus analis,
Gymnothorax sp., Lutjanus jocu e Mycteroperca
bonaci). O padrão de distribuição C.A.T.-Bancos
oceânicos teve apenas duas espécies indicadoras
(Cephalopholis fulva e Gymnothorax moringa),
enquanto que os padrões Sul e C.A.T.-Abrolhos,
apenas uma espécie indicadora, respectivamente
Rhomboplites aurorubens e Pagrus pagrus.

Figura 4. A - Mapa da costa central mostrando símbolos correspondentes a pontos de coleta da pesca de espinhel de
fundo dispersos em três padrões de distribuição geográficas de peixes recifais, sendo um deles (C.A.T.) subdividido em três
subpadrões geográficos; B - Dendrograma da análise de cluster (coeficiente de Sorensen relativo, método de agrupamento
UPGMA) mostrando o agrupamento dos mesmos pontos de coleta em relação à composição faunística (B) separados pelo
nível de corte da segunda divisão hierárquica.
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As ocorrências e abundâncias relativas das 34 espécies
selecionadas em cada padrão de distribuição geográfica
na costa central são mostradas na Tabela 3. Observa-se
que as espécies mais abundantes ou freqüentes nos
extremos da área de estudo (Norte, Sul ou C.A.T.-
Trindade) estão representadas em maior número (26
ou 76% do total). Por outro lado, somente oito espécies
(24%) foram mais abundantes na área dos C.A.T-Bancos
ou C.A.T.-Abrolhos. Ressalta-se ainda que as espécies
mais abundantes ou freqüentes nas áreas da margem
continental (Norte, Abrolhos e Sul) não tiveram
ocorrências na área de Trindade, enquanto que as
espécies mais abundantes ou freqüentes em áreas fora
da margem continental (Trindade e Bancos) tiveram
ocorrências em todas as cinco áreas. Dessa forma, as
análises das espécies indicadoras confirmam a presença
de dois padrões faunísticos distintos (Norte e Sul) e a
presença de um “Complexo Abrolhos-Trindade”.

EVIDÊNCIAS DE IMPACTO DA PESCA COMERCIAL - ESTRUTURA DE

TAMANHOS

A Figura 5 mostra as médias logaritmizadas e os

respectivos intervalos de confiança dos pesos de peixes
capturados em cada uma das cinco áreas que
correspondem aos padrões encontrados no presente
trabalho. Observa-se que os peixes capturados nos
bancos e Abrolhos têm pesos médios significativamente
menores do que nas outras áreas (P<0,001), sendo
que os peixes dos bancos apresentam uma menor
variação nos tamanhos médios do que os capturados
na área dos Abrolhos.

Os resultados apresentados na Figura 5 podem ser
confirmados e detalhados através das distribuições
de freqüência de tamanhos do conjunto das espécies
em cada área de captura (Figura 6). As distribuições
de tamanho foram agrupadas em três padrões
distintos: 1) presença de uma moda pouco
pronunciada de 30 cm e outra mais pronunciada de
60 a 70 cm, identificável na área Norte e Trindade,
com indicações de existência de populações
saudáveis, pouco afetadas pela pesca; 2) presença
de uma moda muito pronunciada de 30 cm e outra
pouco evidente entre 60 e 70 cm, identificável na área
dos Abrolhos e bancos, com indicação de populações

 VALOR DE INDICAÇÃO  

ESPÉCIE GRUPO OBSERVADO MÉDIA DOS RESULTADOS 
ALEATORIZADOS 

p* 

Lutjanus analis 82,9 23,8 0,001 

Gymnothorax sp. 69,2 20,7 0,004 

Lutjanus jocu 59,2 20,9 0,017 

Mycteroperca bonaci 

Norte 

46,2 19,0 0,018 

Cephalopholis fulva 41,6 26,2 0,001 

Gymnothorax moringa 
C.A.T. Bancos 

36,9 26,5 0,049 

Rhomboplites aurorubens C.A.T. Abrolhos 75,1 19,7 0,010 

Caranx lugubris 100,0 15,6 0,004 

Dermatolepis inermis 66,3 21,1 0,009 

Melichthys niger 47,7 15,4 0,039 

Epinephelus adscensionis 45,0 15,5 0,040 

Caranx ruber 

C.A.T. Trindade 

41,3 19,3 0,041 

Pagrus pagrus Sul 93,9 19,9 0,001 

 

Tabela 2. Espécies indicadoras de cada padrão de distribuição para peixes recifais sobre a costa central do Brasil, cujos
valores de indicação foram confirmados em mais de 95% das simulações com dados aleatorizados. C.A.T. – Complexo
Abrolhos-Trindade.

* Proporção de resultados aleatorizados com valor de indicação igual ou superior ao
valor observado p = (1 + número de resultados aleatorizados >= observados)/(1 +
número de resultados aleatorizados)
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afetadas severamente pela pesca comercial através
da redução da proporção de indivíduos maiores; 3)
uma única moda pronunciada na faixa de 50 cm,
identificável somente na área Sul. Por se tratar de
uma fauna diferenciada, não é possível inferir o
impacto da pesca.

Uma vez que a diminuição dos tamanhos representa

um reflexo do impacto de uma pesca comercial sobre
a comunidade, e não apenas sobre uma determinada
espécie, as áreas dos Abrolhos e bancos tiveram a
comunidade mais afetada pela pesca comercial,
sobretudo na área dos bancos, onde os pesos médios
são menores e homogêneos, e a freqüência de
indivíduos menores é mais marcada.

% DE ABUNDÂNCIA NUMÉRICA EM TODA A ÁREA DE ESTUDO ESPÉCIE PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO 
DE MAIOR ABUNDÂNCIA NORTE BANCOS ABROLHOS TRINDADE SUL 

Gymnothorax sp.* 100     
Mycteroperca bonaci* 100     
Lutjanus synagris 100     
Mycteroperca tigris 100     
Paranthias furcifer 100     
Lutjanus jocu* 96 4    
Lutjanus analis* 83  7  10 
Ocyurus chrysurus 65 7 28   
Mycteroperca venenosa 53 47    
Mycteroperca interstitialis 

Norte 

45 1 18  36 
       
Caranx latus 30 70    
Lutjanus vivanus 12 57 31   
Cephalopholis fulva* 17 42 28 10 3 
Gymnothorax moringa* 

C.A.T. 
Bancos 

4 37 26 18 16 
       
Rhomboplites aurorubens*  6 94   
Haemulon plumieri 23  77   
Seriola rivoliana 11 28 61   
Epinephelus morio 

C.A.T. 
Abrolhos 

38  57  5 
       
Caranx lugubris*    100  
Melichthys niger* 5   95  
Epinephelus adscensionis* 10   90  
Caranx ruber*  14 3 83  
Gymnothorax polygonius  5 10 72 13 
Dermatolepis inermis*  27 6 66  
Seriola dumerili 9 20 17 55  
Caranx crysos 3 24 21 48 4 
Holocentrus ascensionis 7 33 5 39 16 
Balistes vetula 

C.A.T. 
Trindade 

24 33 3 34 5 
       
Epinephelus marginatus     100 

Pagrus pagrus*   6  94 

Seriola fasciata  19   81 

Calamus pennatula 40    60 

Gymnothorax vicinus 6  39  55 

Gymnothorax ocellatus 

Sul 

  48  52 

Tabela 3. Percentual de abundância numérica na captura de espécies recifais em cada padrão de distribuição geográfica
na costa central do Brasil. As espécies estão divididas em grupos de acordo com o padrão de distribuição onde foram
percentualmente mais abundantes.

* Espécies com valor de P<0,05 (análise de espécies indicadoras). C.A.T. – Complexo Abrolhos-Trindade.



A.S.MARTINS, G.OLAVO & P.A.S.COSTA

56

EVIDÊNCIAS DE IMPACTO DA PESCA COMERCIAL - DIVERSIDADE

A Figura 7 mostra as curvas de Rank-freqüência das
espécies capturadas nos cinco padrões de distribuição
geográfica. Este tipo de representação evidencia
visualmente os componentes “dominância” e
“eqüitatividade” da diversidade específica. Observa-
se que a fauna capturada na área dos Bancos apresenta
uma maior dominância (evidenciada pela maior
inclinação da curva ou discrepância entre as espécies
mais e menos abundantes) e, portanto, menor
eqüitatividade entre as abundâncias das espécies. Tal
padrão mostra, de maneira marcada, uma menor
diversidade na área dos Bancos em relação às demais
nos aspectos dominância e eqüitatividade.

A Figura 8 mostra a curva de rarefação das espécies
capturadas nos cinco padrões de distribuição. Esse tipo
de representação mostra o grau de saturação de captura
de novas espécies ou número de espécies esperadas
para um mesmo número de indivíduos capturados para
este tipo de amostrador, bem como a comparação desses
padrões entre diferentes localidades. Observa-se a área
dos bancos com menor diversidade no componente
riqueza por apresentar um menor número de espécies
do que nas demais áreas, apesar de ter o maior número
de indivíduos capturados. Tais observações confirmam

a tendência de menor diversidade específica para a área
dos bancos em relação às demais.

A diminuição da diversidade pode ser considerada
outra evidência do impacto de uma pesca comercial
severa sobre as comunidades de peixes recifais, pois,
com a diminuição da densidade de muitas espécies,
a probabilidade de captura diminui muito, havendo
menor representatividade nas amostras.

Figura 5. Médias dos pesos logaritmizados de 34 espécies de
peixes recifais capturadas com espinhel de fundo entre 50 e 100
m (o) e respectivos intervalos de confiança de 95% (|) para cinco
áreas correspondentes a padrões de distribuição geográfica da
costa central do Brasil.

Figura 6. Distribuição de tamanhos do conjunto de espécies
de peixes capturados em cada área de distribuição geográfica
da costa central do Brasil.
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Figura 8. Curvas de rarefação para o conjunto de espécies de peixes recifais de cada padrão de distribuição geográfica na
costa central do Brasil.

Figura 7. Padrões de Rank-freqüência para o conjunto de espécies de peixes recifais de cada área de distribuição geográfica
na costa central do Brasil.
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DISCUSSÃO

Este trabalho mostrou resultados não abordados em
publicações anteriores (Floeter & Gasparini, 2000;
Floeter et al., 2001; Gasparini & Floeter, 2001; Joyeux
et al., 2001; Rocha, 2003; Floeter et al., 2006; Feitosa
et al., 2005), uma vez que apresenta padrões contínuos
de distribuição de espécies recifais subtropicais e
tropicais sobre a margem continental e uma extensa
cadeia de montes submarinos. Apesar das limitações
e seletividade da captura com espinhel de fundo, a
presente avaliação permitiu amostrar espécies e famílias
recifais predadoras de topo (carnívoras e ictiófagas)
da plataforma externa, entre 50 e 100 m de
profundidade, pouco estudadas até então devido à
limitação de amostragens baseadas em mergulho
submarino, geralmente restrito a profundidades
inferiores a 30 m (Feitoza et al., 2005).

O início de uma possível divisão entre fauna subtropical
e tropical a partir da faixa de 19-20ºS coincide com a
presença do Banco de Abrolhos e a Cadeia Vitória-
Trindade, feições topográficas que formam uma
barreira para a Corrente do Brasil, causando
modificações físico-químicas nos padrões das massas
de água da região (Schimid et al., 1995; Floeter et al.,
2001). Além disso, em latitudes superiores a 22º S,
são comuns massas de água relativamente mais frias
sobre a plataforma continental derivadas de
ressurgências da Água Central do Atlântico Sul,
reduzindo a temperatura (Ekau & Knoppers, 1999). A
consistência do limite de distribuição tropical e
subtropical na altura dos 19ºS pode ser confirmada
pela distribuição contínua de espécies com maior grau
de indicação desse padrão de distribuição em direção
à costa sudeste-sul do Brasil, tais como Pagrus pagrus
e Epinephelus marginatus (Haimovici et al., 2004;
Froese & Pauly, 2005).

O padrão de substituição contínua de espécies de
plataforma e insulares formando um complexo
faunístico complementa as indicações levantadas em
trabalhos anteriores (Floeter & Gasparini, 2000;
Floeter et al., 2001; Gasparini & Floeter, 2001; Joyeux
et al., 2001; Feitoza et al., 2005). Os resultados
mostraram com uma maior resolução e continuidade
espacial que a fauna recifal da Ilha de Trindade tem
grande similaridade com a de margem continental. A
teoria mais aceita para esse fato é a da presença da

cadeia de bancos e montes submarinos, os quais, por
serem relativamente pouco distantes entre si (entre
50 e 250 km), favoreceram a colonização de espécies
de áreas mais costeiras, geralmente com maiores
diversidades, em direção as áreas oceânicas
(Gasparini & Floeter, 2001).

O efeito de diminuição de tamanho médio de diversas
populações através da pesca é relatado na bibliografia
(Beverton Holt, 1957; Ault & Ehrhardt, 1991). Apenas
recentemente, no entanto, essa abordagem começa a
ser aplicada ao nível suprapopulacional, tendo sido
demonstrado que os tamanhos médios da comunidade
podem também ser bons indicadores do estado da
pescaria (Ault et al., 2005). O presente estudo introduz
o parâmetro “peso médio” como um indicador
adicional. Uma possível crítica ao uso desses
parâmetros seria o fato de que alterações espaciais e
temporais na obtenção das amostras poderiam implicar
em alterações significativas na composição faunística
e, dessa forma, os dados não serem comparáveis entre
si. De fato, os resultados mostram que as distribuições
de pesos médios e comprimentos das áreas Norte e
Sul não podem ser comparadas, pois são baseadas
em composições faunísticas muito distintas. No entanto,
esse não é o caso das áreas Abrolhos, Bancos e
Trindade, que formam um complexo, onde a
similaridade das composições faunísticas permite maior
comparação.

Os pesos médios menores nos Abrolhos e Bancos, se
comparados às áreas Norte e Trindade, indicam que
houve impacto diferenciado pela pesca comercial.
Análises da distribuição das frotas (Martins et al.,
2005b) e esforço de pesca (Costa et al., 2005c)
corroboram em parte essa afirmação, uma vez que pelo
menos a região dos Abrolhos localiza-se mais próxima
dos portos de origens das principais frotas pesqueiras
e é alvo de pesca mais intensiva. No entanto, a região
dos Bancos Oceânicos é indicada pelos mesmos
trabalhos como muito menos explorada (menor esforço
de pesca) devido à grande distância das bases de
operação das frotas pesqueiras (geralmente maior do
que 200 milhas náuticas). Dessa forma, apesar de
consistentes, apenas as informações sobre tamanhos
e pesos médios não são suficientes para explicar a
grande similaridade nos tamanhos da ictiofauna das
duas regiões, uma vez que diferentes graus de
exploração deveriam resultar em padrões distintos de
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estrutura de tamanhos da comunidade.

Além do efeito sobre a estrutura de tamanhos, a pesca
excessiva pode ter reduzido seletivamente a
abundância de algumas espécies-alvo, afetando dessa
forma os padrões de riqueza e eqüitatividade.
Conseqüentemente, espécies menos afetadas pela
pesca tenderiam a ocupar os nichos espacial e trófico
deixados por aquelas que foram sobreexplotadas e
tornar-se-iam relativamente muito mais abundantes do
que no ambiente não impactado.

Uma explicação para a semelhança nos pesos médios,
apesar de esforços de pesca historicamente
diferenciados, seria a existência de um impacto agudo
sobre a área dos Bancos Oceânicos a partir de uma
pesca intensiva, pouco seletiva e com efeitos destrutivos
sobre o ambiente físico. Tal pesca poderia produzir
efeito de redução de tamanho e peso médio, mas, além
disso, teria efeito mais intenso na diminuição da riqueza
e eqüitatividade, pela eliminação de nichos espaciais
ou redução drástica de algumas populações. Embora
não haja elementos conclusivos, existem indícios de
relatos de pescadores de que impactos de maior escala
podem ter ocorrido na região dos Bancos Oceânicos
duas décadas antes da realização deste trabalho.

A possibilidade de ocorrência de um impacto agudo
pretérito sobre comunidades de peixes recifais revela
a fragilidade dessas regiões à exploração pesqueira
oportunista tanto por frotas de pequena escala quanto
industriais. Esses resultados trazem à tona a
necessidade de uma discussão, junto a órgãos gestores,
relativa a possíveis estratégias de recuperação sobre
os bancos oceânicos impactados, bem como a
preservação de áreas recifais ainda intactas.

Embora haja evidência de impacto pesqueiro pela
alteração na estrutura de tamanhos, a heterogeneidade
de feições geomorfológicas e as prováveis diferenças
na complexidade e cobertura bentônica, adicionando-
se a seletividade do petrecho, indicam que uma
abordagem mais ampla do problema deve ser levada
em consideração em futuros trabalhos com a aplicação
de sensos visuais, por exemplo.

CONCLUSÕES

 A fauna recifal no Atlântico sul ocidental pode ser
dividida na sua margem continental em um

componente tropical e subtropical a partir da latitude
19ºS, a qual corresponde ao limite sul do Banco de
Abrolhos.
 A fauna recifal pode ser dividida, na área de estudo,
em quatro áreas que correspondem aos padrões de
distribuição: Norte, Abrolhos, Bancos e Trindade. A
similaridade entre as três últimas áreas permite definir
um “complexo faunístico Abrolhos-Trindade”.
 Foram encontradas evidências de impacto da pesca
comercial sobre a estrutura de comunidades recifais
através da alteração nos tamanhos e diversidade sobre
os Bancos Oceânicos e região dos Abrolhos.
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PADRÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE TELEÓSTEOS EPI- E MESOPELÁGICOS

NA COSTA CENTRAL (11-22OS) BRASILEIRA 1

ADRIANA DA COSTA BRAGA, PAULO A. S. COSTA, ADRIANO TRUFFI LIMA,
GUSTAVO W. NUNAN, GEORGE OLAVO & AGNALDO SILVA MARTINS

RESUMO: Peixes pelágicos de 14 a 910 m de profundidade entre 11-22oS foram coletados com arrastos de meia
água durante uma campanha de prospecção de recursos pelágicos por método hidroacústico ao largo da região
central da costa brasileira (campanha BAHIA-1, N/O Thalassa). A área inclui o complexo recifal de Abrolhos (17o

20’-18o10’S e 38o35’-39o20’W), bancos oceânicos rasos (<100 m) cujas bases se elevam de grandes profundidades,
e o alinhamento da Cadeia Vitória-Trindade. Foram capturadas 38 famílias e 96 espécies, incluindo espécies epi- e
mesopelágicas. A família Diodontidae dominou a captura geral da campanha (62,7%), principalmente nos arrastos
pelágicos (80%), devido a recrutamentos massivos da fase juvenil pelágica de Diodon holocanthus. A contribuição
das famílias Sternoptychidae e Myctophidae para a captura geral da campanha foi semelhante (13-15%).
Sternoptychidae, restrita às capturas mesopelágicas (62%), esteve representada por densos cardumes de Maurolicus
stehmanni (>24.000 indivíduos) entre 21-22oS. A família Myctophidae representou 10% das capturas epipelágicas
(0-200 m) e 35% das capturas mesopelágicas (200-1.000 m). Os mictofídeos foram a família mais diversificada (24
spp.), seguida das famílias Carangidae (11) e Sternoptychidae (6). O gênero Diaphus esteve representado por pelo
menos 8 espécies, incluindo a mais abundante (D. garmani), a mais freqüente (D. dumerilii) e um novo registro
para águas brasileiras (D. adenomus). Exceto por D. adenomus (padrão anfiAtlântico), apenas espécies de mictofídeos
termofílicas foram coletadas (padrões tropical amplo, tropical, subtropical). O número máximo de espécies de
mictofídeos por arrasto (16 spp.) ocorreu no extremo sul da área estudada, próximo ao Cabo de São Tomé, e é
característico de águas produtivas. Arrastos com alta diversidade de mictofídeos, ainda que em menor escala (5-8
spp.), e capturas massivas de D. garmani estiveram associados a bancos oceânicos (Royal Charlotte, Minerva, Hotspur,
Besnard, Montagne), independente da latitude considerada (16-20oS). Tal fato sugere que a comunidade mesopelágica
local beneficia-se da maior disponibilidade de presas resultante do aumento da produção primária e secundária, em
resposta a alterações de fluxo geradas pela topografia rasa. Os métodos de classificação e ordenação resultaram em
cinco agrupamentos de estações: (A) captura monoespecífica de Canthidermis sufflamen; (B) captura exclusiva ou
predominante de Diodon holocanthus; (C) espécies associadas a recifes (Balistes capriscus, Aluterus monoceros, C.
sufflamen), pelágicas (Engraulis anchoita) e bentopelágicas (Trichiurus lepturus); (D) espécies tipicamente de alto
mar (Diaphus brachycephalus, Pollichthys mauli); (E) espécies mesopelágicas (Myctophidae, Sternoptychidae).

PALAVRAS-CHAVE: peixes epipelágicos, peixes mesopelágicos, Abrolhos, bancos oceânicos, Brasil.

ABSTRACT: “Distribution patterns of epi- and mesopelagic teleost fish from central Brazilian coast (11 to 22oS).”
Pelagic fishes from depths of 14 to 910 m between 11-22oS were sampled with mid-water trawls during an accoustic
survey in eastern Brazil (BAHIA-1 cruise of Thalassa). The area includes the Abrolhos reef complex (17o 20’-18o10’S
e 38o35’-39o20’W), numerous shallow oceanic banks (<100 m) with bases submerged at great depths, and the
Vitória-Trindade Chain. A total of 38 families and 96 species were captured, including epi- and mesopelagic species.
Diodontidae was dominant in catches (62.7%), mainly in epipelagic trawls (80%), due to mass recruitment of
pelagic juvenile Diodon holocanthus. Contribution of Sternoptychidae and Myctophidae to overall catches were
quite similar (13-15%). Sternoptychidae, restricted to mesopelagic catches (62%), was represented by compact
schools of Maurolicus stehmanni (>24,000 individuals) between 21-22oS. Myctophidae accounted to 10% in
epipelagic (0-200 m) and  35% in mesopelagic (200-1000 m) trawls. Myctophidae was the most diverse family (24
spp.), followed by Carangidae (11 spp.) and Sternoptychidae (6 spp.). Diaphus was represented by at least 8
species, including the most abundant (D. garmani), the most frequent (D. dumerilii), and a new record for Brazilian
waters (D. adenomus). Except for D. adenomus (amphiAtlantic pattern), only thermophilic species (broadly tropical,
tropical and subtropical patterns) of myctophids were captured. The maximum species number per trawl
(16 spp.) obtained in a southernmost trawl, near Cabo de São Tomé, is characteristic of high productivity areas.
Species richness of myctophids between 5-8 spp./per trawl and massive catches of D. garmani were associated
with oceanic banks (Royal Charlotte, Minerva, Hotspur, Besnard, Montagne), despite their latitude (16-20oS).
This fact suggests that local mesopelagic community benefits from greater concentrations of potential food items
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available as a result of increased primary and secondary production in response to flow disturbance caused by
the island-mass effect. Classification and ordination methods resulted in five groups of stations: (A) one with
monospecific catches of Canthidermis sufflamen; (B) one with Diodon holocanthus, mostly or exclusively; (C)
one with reef-associated (Balistes capriscus, Aluterus monoceros, C. sufflamen), pelagic (Engraulis anchoita)
and benthopelagic (Trichiurus lepturus) species; (D) one with high-oceanic species (Diaphus brachycephalus,
Pollichthys mauli); (E) one with mesopelagic species (Myctophidae, Sternoptychidae).

KEYWORDS: epipelagic fish, mesopelagic fish, Abrolhos, oceanic banks, Brazil.

INTRODUÇÃO

Estima-se que 1.200 espécies e 72 famílias estejam
representadas na ictiofauna do domínio pelágico dos
oceanos (Uiblein, 2000). Sua distribuição relaciona-
se intimamente com as massas de água (Parin, 1979)
e, de acordo com a profundidade em que ocorrem,
até 1.000 m, dividem-se em epi- (0-200 m) e
mesopelágicas (200-1.000 m). Peixes mesopelágicos
são componente importante do nécton oceânico e
contribuem significativamente para a camada de
dispersão profunda, CDP (Helfman et al., 1997). Em
região oceânica, parcela significativa da produção
secundária é consumida pelo micronécton concentrado
nas camadas de dispersão profunda (Clarke, 1973).
Diversas espécies mesopelágicas migram para
alimentar-se durante a noite na camada fótica
(McClatchie & Dunford, 2003) ou próximo à
termoclina (Rissik & Suthers, 2000). Tal
comportamento tem papel significativo no transporte
e na redistribuição da matéria orgânica das águas
superficiais para as regiões profundas dos oceanos
(Willis & Pearcy, 1982), determinando em grande parte
a estrutura e função dos ecossistemas pelágicos (Pearcy
et al., 1977). Em locais de topografia abrupta, onde a
base do relevo encontra-se em águas profundas, as
comunidades exibem dinâmica ainda mais complexa
(Young et al., 1996), que pode incluir migração diária
vertical e horizontal (Omori & Ohta, 1981). Nesses
casos, um elo importante entre os sistemas oceânico e
nerítico é estabelecido (Benoit-Bird & Au, 2004).

A região estudada inclui o complexo recifal de
Abrolhos, que abrange recifes de corais, ilhas
vulcânicas, bancos rasos e canais, com área
aproximada de 6.000 km2 entre as coordenadas de
17o20’-18o10’S e 38o35’-39o20’W (Leão, 2002), além
de uma série de bancos submarinos (<100 m) que se
elevam de grandes profundidades (França, 1979). No
alinhamento da Cadeia Vitória-Trindade, bancos e

montes submarinos podem elevar-se de até 5.000 m
(Ferrari & Riccomini, 1999). Na região, estão presentes
as águas oligotróficas da Corrente do Brasil,
superficialmente, e a Água Central do Atlântico Sul,
subsuperficialmente (Castro & Miranda, 1998; Silveira
et al., 2000), e a interferência de feições topográficas
rasas resulta na formação de vórtices, meandros e
ressurgências, que contribuem para o aumento
localizado dos nutrientes (Ekau, 1999), gerando
considerável heterogeneidade espacial nos teores de
clorofila a e produtividade primária ao longo da área,
tanto em escala horizontal como vertical (Gaeta et al.,
1999). O aumento localizado das produções primária
e secundária (Heywood et al., 1991) e da concentração
de presas potenciais (Suthers, 1996) como resultado
de ressurgência sobre região de topografia abrupta já
foi documentado em áreas oligotróficas de regiões
tropicais, para águas rasas e profundas (Wolanski et
al., 1984, 1996; Coutis & Middleton, 1999). Tais
processos beneficiam os consumidores de segunda
ordem, os quais geralmente se alimentam de uma
grande variedade de presas (Cailliet & Ebeling, 1990)
e são item importante na dieta de recursos pesqueiros
pelágicos (McPherson, 1991; McClatchie & Dunford,
2003). Em algumas regiões do mundo, tais
consumidores ocorrem em densidades suficientemente
altas e podem vir a ser utilizados como recursos
explotáveis (Gjoesaeter & Kawaguchi, 1980;
Gjoesaeter, 1984).

A ictiofauna epipelágica é freqüentemente representada
por Perciformes das famílias Scombridae, Xiphiidae e
Carangidae (Haedrich, 1997). Na zona mesopelágica,
predominam espécimes de pequeno porte (Gartner et
al., 1997), principalmente das famílias Myctophidae,
Sternoptychidae, Gonostomatidae, Chauliodontidae e
da subordem Stomiatoidei (Gordon, 2001). Gradientes
latitudinais na composição de espécies geralmente
estão associados a variações na temperatura superficial,
nas comunidades epipelágicas (Pearcy et al., 1996),
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ou à estrutura térmica da coluna d’água, no caso de
comunidades mesopelágicas (Backus et al., 1977). No
Atlântico, os mictofídeos foram usados como base no
estabelecimento dos padrões de distribuição, em
função de sua representatividade na ictiofauna
mesopelágica (Backus et al.,  1977). Alguns
levantamentos da ictiofauna do Atlântico incluíram
coletas na sua porção ocidental, como aqueles
realizados a bordo dos navios Walther Herwig, Anton
Dohrn (Hulley, 1981) e 1500 let Kievu (Konstantinova
et al., 1994). Destes, os dois primeiros amostraram
ao largo da costa brasileira, em profundidades
maiores que 3000 m. Durante a campanha MD-55
do navio francês Marion Dufresne, realizada entre
24o00’S-18o55’S, um número reduzido de peixes
mesopelágicos das famílias Myctophidae,
Neoscopelidae, Sternoptychidae, Gonostomatidae,
Photichthyidae e Stomiidae foi eventualmente coletado
(Andreata & Séret, 1995). Uma série de cruzeiros
realizados a bordo do N/O Atlântico Sul permitiu
inventariar os recursos pesqueiros pelágicos entre o
Cabo de São Tomé (22ºS) e o Chuí (34ºS), em
profundidades de 100 a 1.500 m (Figueiredo et al.,
2002), e forneceu material para o primeiro estudo sobre
a taxonomia e distribuição dos mictofídeos no sudeste-
sul do Brasil (Santos, 2003).

Dentre as diferentes metodologias utilizadas nas
campanhas de prospecção pesqueira realizadas pelo
SCORE Central do Programa REVIZEE, incluiu-se a
prospecção de recursos pelágicos por método
hidroacústico, com a utilização de redes de meia água
para captura dos componentes dos registros
(Madureira et al., 2004). Essa técnica, utilizada
mundialmente para a obtenção de estimativas de
abundância de peixes pequenos pelágicos que formam
cardumes (Cochrane et al., 1998), requer o
conhecimento do índice de reflexão acústica individual
para as espécies coocorrentes (Lawson et al., 2001) e
deve considerar na interpretação dos resultados a
caracterização oceanográfica da área (Cushing, 1976),
além de dados como topografia do fundo, profundidade
local e profundidade do cardume (Axenrot, 2005).

O objetivo do presente estudo é a caracterização da
ictiofauna epi- (0-200 m) e mesopelágica (200-1.000 m)
amostrada durante a campanha BAHIA-1 do N/O
Thalassa (IFREMER/FR), no que diz respeito à sua
composição, distribuição e associações de espécies.

MATERIAL E MÉTODOS

PESCA

Os dados analisados no presente estudo foram coletados
durante a campanha de prospecção de recursos
pelágicos por varredura acústica BAHIA-1 do navio
oceanográfico francês N/O Thalassa (IFREMER/FR),
realizada entre maio e julho de 1999 entre o Rio Real-
BA (11oS) e o Cabo de São Tomé-RJ (22oS), incluindo
os bancos da Cadeia dos Abrolhos e da Cadeia Vitória-
Trindade (Figura 1). A campanha teve como objetivo
mapear a distribuição e abundância das espécies
pelágicas de pequeno a médio porte presentes na costa
central brasileira e correlacionar suas ocorrências às
variáveis ambientais. A varredura acústica da área de
estudo incluiu a realização de perfis espaçados de 30
milhas náuticas entre as isóbatas de 30 e 2.000 m, de
formato adaptado à topografia do fundo e extensão da
plataforma continental: zig-zag (11<19o),
perpendiculares às isóbatas (19-22º) e em letra grega
(Bancos da Cadeia Vitória-Trindade) (Figura 1). A
distância percorrida durante a campanha foi de 2.434
milhas, nas quais os sinais acústicos nas freqüências de
12, 38 e 120 kHz (sondas OSSIAN 500, OSSIAN 1500
e SIMRAD EK 500, respectivamente) foram
armazenados e analisados através do sistema INES/
MOVIES pela equipe de acústica do  Laboratório de
Tecnologia Pesqueira e Hidroacústica da Fundação
Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Foram
realizados 62 arrastos pelágicos sobre a plataforma
continental, talude e região oceânica da área de estudo
(Tabela 1). Além desses, foram realizados 10 arrastos
demersais distribuídos ao longo da região estudada
conforme a disponibilidade de áreas arrastáveis, cuja
captura relativa aos representantes tipicamente
mesopelágicos (Myctophidae, Sternoptychidae,
Gonostomatidae) foi considerada no presente estudo.

Os arrastos pelágicos foram realizados sempre que os
registros acústicos indicaram concentrações de algum
recurso ou cardume. A rede de meia água utilizada (tipo
70/76) apresentava 292 m de circunferência, 191 m de
comprimento, com malhas de 8.000 mm nas asas e
quadrado, 20 mm no saco e 6 mm no intersaco
(Madureira et al., 2004). Para os arrastos demersais, foi
utilizada uma rede GOV (Great Opening Vertical), com
36 m na tralha superior, 47 m na tralha inferior, 50 mm
de tamanho de malha no saco da rede e 20 mm no
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forro do saco. Um sensor SCANMAR monitorou a
abertura horizontal da rede, a distância entre as portas
e a profundidade da tralha superior durante os arrastos,
enquanto, para o controle da abertura vertical da rede
e de sua posição em relação ao fundo, utilizou-se a sonda
OSSIAN TRAWL-EYE. A captura total de cada arrasto,
ou uma subamostra de cada táxon capturado, foi
pesada, contada e medida a bordo (comprimento
padrão ao milímetro mais próximo). A identificação
preliminar das capturas a bordo foi posteriormente
confirmada no Setor de Ictiologia do Museu Nacional/
UFRJ, com a utilização de literatura especializada. Dados
hidrológicos foram coletados, até uma profundidade
máxima de 616 m, nos perfis de condutividade,
temperatura, profundidade e concentração de clorofila-
a, obtidos por CTD com fluorímetro acoplado (Seabird
SBE 19, 116 estações).

ANÁLISE DAS ASSOCIAÇÕES

Os padrões de relacionamento entre as estações e
a análise da distribuição espacial da ictiofauna epi-

e mesopelágica foram determinados através de
anál i ses  de agrupamento e ordenação por
escalonamento não-métrico multidimensional
(MDS). As análises multivariadas foram calculadas
no pacote de programas PRIMER (Clarke &
Goreley, 2001), com base em matriz que incluiu
37 estações/arrastos e 27 espécies (variáveis).
Somente foram considerados na confecção da
matriz arrastos com captura de teleósteos e registro
de profundidade média, e espécies representadas
nas capturas por mais de 30 exemplares. Os dados
de abundância numérica foram logaritmizados (log
x+1), e as espécies raras tiveram seus pesos
proporcionalmente ponderados. Foi utilizado o
índice de dissimilaridade de Bray-Curtis (Krebs,
1999),  com valores  entre 0 (es tações
completamente s imi lares)  e  100 (es tações
completamente diferentes). Para a confecção dos
agrupamentos, foi utilizado como algoritmo o
método de agrupamento por média de grupo
(WPGMA). Para verificação e consolidação dos
resultados obtidos, utilizou-se a MDS.

Figura 1. Mapa da costa central indicando: a) o percurso de ecointegração (⎯⎯⎯⎯⎯) e os arrastos pelágicos ( ) realizados para
amostragem da fauna de teleósteos epi- e mesopelágicos; b) posicionamento das estações de CTD ( ) e dos bancos
oceânicos. Isóbatas seqüenciais de 200 e 2.000 m de profundidade.
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Tabela 1. Características dos arrastos realizados durante a campanha Bahia-1 a bordo do N/O Thalassa entre 27/05
e 07/07/1999.

Continua...

ESTAÇÃO DATA PROF. LOCAL 
(m) 

PROF. MÉDIA 
REDE (m) 

LAT. 
(OS) 

LONG. 
(O W) 

TEMPO DE 
 ARRASTO (h) 

TIPO DE 
ARRASTO 

TEMP. 
SUP.(OC) 

CAPTURA 
(kg) 

CAPTURA 
(NO) 

D0347 26/5/99 38,6-65 57,3 11 38 37 16 0:42:15 P 27,2 - - 
D0351 27/5/99 1726,0 35,2 11 42 37 09 0:58:19 P 26,9 2,7 191 
D0356 28/5/99 1616,0 55,5 12 32 37 43 0:48:29 P 27,0 7,1 219 
D0360 29/5/99 132,8 108,0 12 58 38 15 0:29:06 P - 1,6 8 
D0364 29/5/99 42,8 27,5 13 00 38 21 0:54:26 P - 1,2 2 
D0366 30/5/99 558,8 63,5 13 06 38 25 0:53:08 P 26,8 6,8 432 
D0372 31/5/99 36,8 20,1 13 35 38 48 0:51:29 P 26,6 14,2 2 
D0373 01/6/99 - - 13 36 38 47 0:34:04 D 26,8 617,6 26.291 
D0377 01/6/99 52,8 17,4 13 59 38 49 0:22:31 P 26,6 58,5 2.440 
D0381 02/6/99 1400,8 224,5 15 06 38 34 0:27:27 P - 0,04 39 
D0382 02/6/99 1778,4 160,0 15 06 38 33 0:37:41 P - 0,7 598 
D0386 03/6/99 45-66 55,5 15 24 38 41 0:21:28 P 26,7 - - 
D0390 04/6/99 379,6 33,0 16 26 38 26 0:28:01 P 26,1 0,4 3 
D0391 04/6/99 930,4 43,0 16 23 38 19 0:54:59 P 26,2 8.90,8 48.934 
D0392 04/6/99 34,0 20,0 16 09 38 10 1:36:51 P 26,7 2,8 1 
D0396 05/6/99 415,5 377,0 16 04 37 55 0:39:40 P 26,3 13,9 17.208 
D0397 05/6/99 78,0 29,5 17 03 37 35 0:47:06 P 26,7 15,3 10.332 
D0403 06/6/99 228,0 47,0 17 00 37 24 0:18:25 P 26,7 - - 
D0404 06/6/99 65,2 56,0 17 08 36 48 0:37:08 D 26,8 95,1 148 
D0413 08/6/99 52,8 32,0 17 50 35 53 0:36:31 P - - - 
D0414 08/6/99 105,6 48,0 17 47 36 04 0:47:40 P - - - 
D0415 08/6/99 94,4 54,5 17 48 36 05 0:56:10 P - 39,4 20 
D0416 08/6/99 55,2 42,0 18 02 36 06 0:51:40 P 26,5 21,9 2.047 
D0417 09/6/99 71,6-72 41,0 17 47 35 53 1:46:41 P 26,4 50,2 28 
D0421 10/6/99 2496,8 19,0 19 16 38 47 0:20:01 P 24,7 482,7 1.331 
D0422 10/6/99 54,8 34,0 19 15 38 44 0:14:06 P 24,7 25,1 81 
D0425 11/6/99 43,6 22,0 18 45 38 20 0:20:07 P 24,9 0,05 28 
D0433 13/6/99 43,2 25,0 17 44 37 58 0:34:41 P 26,1 5,1 6 
D0434 13/6/99 1040,8 48,0 17 38 37 50 0:33:24 P 26,3 431,0 19.780 
D0438 14/6/99 51,0 46,0 16 24 38 26 - D 25,7 499,4 1.619 
D0439 14/6/99 65,0 59,0 16 24 38 24 0:32:18 D 25,8 142,4 394 
D0440 17/6/99 49,3-98 58,0 13 56 38 47 0:29:07 P - 0,4 17 
D0442 18/6/99 1649,0 34,0 16 35 38 27 0:34:13 P 25,6 314,0 19.041 
D0443 18/6/99 174,0 - 17 06 38 37 0:28:56 P 26,6 1,1 54 
D0447 19/6/99 100-463 281,5 17 06 38 19 1:47:04 P 26,3 0,2 248 
D0448 19/6/99 61,6 39,0 17 24 38 23 0:47:00 P 26,2 2,7 158 
D0454 20/6/99 307,2 37,0 17 36 38 00 0:22:20 P 25,9 80,3 4.328 
D0456 20/6/99 45,6 23,0 17 47 37 46 0:32:18 P 26,4 18,6 33 
D0457 21/6/99 30-34,8 15,0 22 01 40 37 0:25:39 P 22,5 74,7 3.298 
D0458 21/6/99 56,2-62 15,0 22 05 40 14 0:42:31 P 22,7 46,1 77 
D0462 22/6/99 283,0 224,5 22 10 39 58 0:43:21 P 23,9 17,2 19.863 
D0463 22/6/99 597,0 467,0 21 48 40 02 0:27:04 P 24,7 15,9 4.877 
D0464 22/6/99 536,0 536,0 21 48 40 01 0:45:47 D 24,6 81,1 484 
D0468 23/6/99 32,8 18,0 21 31 40 21 0:21:34 P - 6,7 12 
D0469 23/6/99 25,6 14,0 21 22 40 24 0:43:31 P - 230,3 1.011 
D0470 23/6/99 1422,0 81,0 21 29 39 55 0:37:17 P - - - 
D0471 23/6/99 1616,4 117,5 21 31 39 47 0:33:57 P - 1,06 601 
D0475 24/6/99 1525,6 133,5 21 08 39 54 2:01:26 P 24,8 - - 
D0476 24/6/99 1331,2 - 21 06 40 01 0:22:28 P 24,8 2,6 2.069 
D0481 25/6/99 38,6 19,0 21 00 40 19 0:55:43 P 23,1 1.451,7 6.496 
D0482 25/6/99 1848,8 79,0 20 50 39 40 0:53:39 P 24,6 - - 
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RESULTADOS

DADOS HIDROLÓGICOS

O diagrama T-S gerado a partir dos dados obtidos nos
lançamentos de CTD indica que ao longo da campanha
BAHIA-1 os valores de temperatura e salinidade
oscilaram, respectivamente, entre 5,8oC-27,3oC e
34,3-37,5 (Figura 2). Até a profundidade máxima
amostrada com CTD (616 m) e com base na
c lass i f icação de Si lve i ra e t  a l .  (2000),  fo i
identificada a presença de duas massas d’água, Água
Tropical (T > 20oC e S > 36), superficialmente
(<100m), e, nos estratos mais profundos, Água Central
do Atlântico Sul (6oC < T < 20oC e 34,6 < S < 36 ).

DISTRIBUIÇÃO DOS ARRASTOS E COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES

A duração dos 49 arrastos pelágicos com captura
de teleósteos variou de 14 min a 1h47min
(média=43 min). Do total de arrastos realizados na
campanha BAHIA-1 (72: 62 pelágicos, 10 demersais;
Tabela 1), 12 arrastos pelágicos apresentaram
captura nula e um captura exclusiva de cefalópodes
(D0470). Nos arrastos demersais, a extensão das

...continuação

Tipo de arrasto: P = pelágico; D = demersal. Captura (em kg ou No) = somente teleósteos.

áreas consideradas arrastáveis em função da
topografia do fundo condicionou a duração dos
arrastos (32min-1h30min).

A captura total em peso dos arrastos pelágicos e dos
arrastos demersais foi de 5.138 kg e 1.633,7 kg,
respectivamente. A captura total em número, estimada
a bordo, foi de 181.371 exemplares. A captura total
dos arrastos demersais em peso e em número foi,
respectivamente, 181.371 kg e 34.019 exemplares. A
profundidade alcançada pela rede de meia água variou
de 14 a 857 m em áreas com profundidade local que
oscilou entre 26 e 2.497 m (Figura 3). Nos arrastos
com captura nula, a rede amostrou entre 22 e 133 m.
Dentre os arrastos demersais, três foram realizados em
áreas rasas (51-65 m), e seis em profundidades que
variaram de 475 a 910 m. Não houve registro da
profundidade alcançada pela rede para dois arrastos
pelágicos e um demersal. Embora mais da metade dos
arrastos realizados em profundidades maiores que 200
m tenham sido demersais, uma vez que a rede utilizada
não dispunha de mecanismo de abertura/fechamento,
pode-se considerar que toda a extensão da coluna
d’água foi amostrada durante as operações de
lançamento e recolhimento.

ESTAÇÃO DATA PROF. LOCAL 
(m) 

PROF. MÉDIA 
REDE (m) 

LAT. 
(oS) 

LONG. 
(o W) 

TEMPO DE 
 ARRASTO (h) 

TIPO DE 
ARRASTO 

TEMP. 
SUP.(oC) 

CAPTURA 
(kg) 

CAPTURA 
(No) 

D0491 27/6/99 62-67,0 43,0 20 02 38 08 1:07:48 P 25,0 - - 
D0492 27/6/99 63-66 46,0 20 01 38 12 0:45:49 P 25,2 15,8 47 
D0497 28/6/99 25,6-30 15,0 19 36 39 37 0:38:35 P 24,1 135,8 269 
D0498 28/6/99 292-498 23,0 19 35 39 01 0:41:57 P 24,2 0,9 30 
D0502 29/6/99 714,5 714,5 19 37 38 41 1:00:14 D 23,9 16,6 247 
D0503 29/6/99 811,0 811,0 19 39 38 38 1:08:30 D 24,4 13,9 323 
D0504 29/6/99 902,0 902,0 19 42 38 36 - D 23,9 14,2 325 
D0505 29/6/99 927,0 857,0 19 43 38 38 0:55:53 P 23,9 1,59 432 
D0506 29/6/99 910,0 910,0 19 42 38 36 1:30:00 D 24,1 29,9 438 
D0507 30/6/99 935,0 35,0 19 40 38 26 0:46:40 P 24,7 481,4 15.446 
D0508 30/6/99 56-61,6 41,0 19 41 38 23 0:36:35 P 24,9 11,8 38 
D0512 01/7/99 50,6-54 39,0 20 30 38 05 0:16:31 P 25,2 - - 
D0517 02/7/99 76-246 68,5 20 47 37 53 1:11:04 P 24,7 29,2 104 
D0518 02/7/99 403-1040 72,0 20 40 37 17 1:11:17 P 24,6 33,2 1.234 
D0523 03/7/99 53,0 22,0 20 25 36 01 0:32:09 P 24,9 - - 
D0528 04/7/99 55,0 31,0 20 31 36 02 0:34:12 P 24,9 - - 
D0529 04/7/99 57-369 96,0 20 23 35 54 0:48:32 P 24,8 6,3 6 
D0530 04/7/99 56,0 38,0 20 26 35 50 0:39:35 P 25,3 10,9 45 
D0535 05/7/99 84-117 72,5 20 49 34 42 1:31:17 P 25,4 - - 
D0536 05/7/99 64,0 49,0 20 31 34 40 0:48:02 P 25,5 27,5 1.851 
D0538 07/7/99 475,0 475,0 13 40 38 71 - D - 123,5 3.750 
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Figura 2. Diagrama T-S dos dados de temperatura e salinidade obtidos durante os lançamentos de CTD realizados na
campanha BAHIA-1 a bordo do N/O Thalassa entre 27/05 e 07/07/1999 (gradiente de cores à direita corresponde à
profundidade da amostra).

A captura total de teleósteos nos 59 arrastos
considerados incluiu 184.396 espécimes, provenientes
de arrastos que amostraram os domínios epi- (n=44)
e mesopelágicos (n=12), entre 14 e 910 m. A família
Diodontidae dominou a captura geral da campanha
(62,7%; Tabela 2), predominantemente no domínio
epipelágico, onde representou 80% das capturas
(Figura 4). A família esteve representada por uma
única espécie, o baiacu-de-espinho Diodon
holocanthus (Tabela 3). As famílias Myctophidae e
Sternoptychidae apresentaram contribuição semelhante
na captura geral da campanha em número.
Considerando as faixas batimétricas amostradas, a
família Sternoptychidae dominou as capturas
mesopelágicas (62%) e teve contribuição insignificante
nas capturas epipelágicas (0,2%). A família
Myctophidae foi a segunda em importância numérica,
tanto nas capturas mesopelágicas (35%) como

epipelágicas (10%). Apenas seis famílias contribuíram
com 99% da captura geral em número (Tabela 2), e
o total de famílias representadas nos domínios epi- e
mesopelágico foi, respectivamente, 29 e 18 (Tabela
3). Até o presente, foram identificadas 96 espécies
pertencentes a 38 famílias. A família Myctophidae foi a
mais diversificada (24 spp.), seguida das famílias
Carangidae (11 spp.) e Sternoptychidae (6 spp.).
Diversas famílias (29) estiveram representadas por apenas
uma ou duas espécies. Diodon holocanthus (n=115.579),
Diaphus garmani (n=24.993) e Maurolicus stehmanni
(n=24.065) foram as espécies mais abundantes,
contribuindo conjuntamente com 89% de toda a captura
em número dos arrastos pelágicos. Muitas espécies (31)
estiveram representadas por apenas um ou dois
exemplares (Figura 5). A freqüência de ocorrência nos
arrastos foi geralmente baixa; apenas seis espécies
ocorreram em mais de 17% dos arrastos.
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Figura 3. Diagrama da distribuição batimétrica dos arrastos pelágicos com captura efetiva realizados durante a campanha
BAHIA-1 a bordo do N/O Thalassa entre 27/05 e 07/07/1999.

Figura 4. Abundância relativa (% em número) das famílias mais representativas nas capturas epipelágicas, 0-200 m (A),
e mesopelágicas, 200-1.000 m (B), da campanha BAHIA-1.
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Figura 5. Histograma da abundância dos táxons capturados
durante a campanha BAHIA-1 a bordo do N/O Thalassa
entre 27/05 e 07/07/1999.

Tabela 2. Abundância relativa das famílias mais
representativas na campanha BAHIA-1 a bordo do N/O
Thalassa entre 27/05 e 07/07/1999.

Tabela 3. Lista de teleósteos capturados durante a campanha BAHIA-1 a bordo do N/O Thalassa entre 27/05 e
07/07/1999.

Continua...

FAMÍLIA NO DE 
SPP. 

NO DE 
IND. 

% 

Diodontidae 01 115.579 62,7 
Myctophidae 24 28.645 15,5 
Sternoptychidae 06 24.963 13,5 
Balistidae 03 8.854 4,8 
Engraulididae 01 3.064 1,7 
Phosichthyidae 04 1.099 0,6 
Monacanthidae 01 527 0,3 
Carangidae 11 445 0,2 
Trichiuridae 02 355 0,2 
Apogonidae 01 166 0,1 
Scombridae 04 159 0,1 
Sub-total 58 183.856 99,7 
No. total 96 184.396 – 

FAMÍLIA ESPÉCIE No IND. F.Oc. 
(%) 

PROF 
(MÍN-MÁX ) 

DOMÍNIO 

Engraulididae Engraulis anchoita  Hubbs & Marini, 1935 3.064 1,9 15 E 
Clupeidae Sardinella brasiliensis (Steindachner, 1879) 1 1,9 15 E 
Gonostomatidae Cyclothone sp. 3 1,9 857 M 
 Diplophos taenia  Günther, 1873 4 3,8 49-68,5 E 
 Gonostoma elongatum  Günther, 1878 1 1,9 811 M 
 Manducus maderensis  (Johnson, 1890) 36 7,5 29,5-857 E / M 
 Margrethia obtusirostra  Jespersen & Taning, 1919 1 1,9 - - 
Sternoptychidae Argyripnus atlanticus  Maul, 1952 83 1,9 377 M 
 Argyropelecus aculeatus  Valenciennes, 1850 16 5,7 160-857 E / M 
 Maurolicus stehmanni  Parin & Kobylianski, 1996 24.065 11,3 72-536 E / M 
 Polyipnus laternatus  Garmann, 1899 775 1,9 377 M 
 Sternoptyx diaphana  Hermann, 1781 16 9,4 160-902 E / M 
 Sternoptyx pseudobscura  Baird, 1971 8 1,9 857 M 
Astronesthidae Astronesthes macropogon  Goodyear & Gibbs, 1970 4 3,8 811-902 M 
 Astronesthes similis  Parr, 1927 12 5,7 42-377 E / M 
Phosichthyidae Phosichthys argenteus  Hutton, 1872 1 1,9 377 M 
 Pollichthys mauli  (Poll, 1953) 450 17,0 42-857 E / M 
 Polymetme thaeocoryla  Parin & Borodulina, 1990 97 7,5 377-536 M 
 Vinciguerria nimbaria  (Jordan & Williams, 1895) 551 5,7 68,5-536 E / M 
Malacosteidae Malacosteus niger  Ayres, 1848 7 5,7 857-910 M 
Melanostomiidae Melanostomias sp. 1 1,9 714,5 M 
Stomiidae Stomias affinis  Günther, 1887 16 5,7 714,5-902 M 
Chauliodontidae Chauliodus sloani  Bloch & Schneider, 1801 3 1,9 475 M 
Synodontidae Saurida sp. 43 11,3 15-281,5 E / M 
Neoscopelidae Neoscopelus macrolepidotus  Johnson, 1863 20 3,8 536-714,5 M 
Myctophidae Bolinichthys photothorax  (Parr, 1928) 6 1,9 536 M 
 Bolinichthys sp. 2 1,9 536 M 
 Ceratoscopelus warmingii  (Lutken, 1892) 77 7,5 68,5-857 E / M 
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... continuação

Continua...

FAMÍLIA ESPÉCIE No IND. F.Oc. 
(%) 

PROF 
(MÍN-MÁX ) 

DOMÍNIO 

 Ceratoscopelus sp. 55 1,9 536 M 
 Diaphus adenomus  Gilbert, 1905 10 1,9 475 M 
 Diaphus brachycephalus  Tåning, 1928 667 9,4 35-536 E / M 
 Diaphus dumerilii  (Bleeker, 1856) 1.169 22,6 29,5-910 E / M 
 Diaphus fragilis  Tåning, 1928 103 3,8 68,5-536 E / M 
 Diaphus garmani  Gilbert, 1906 24.993 17,0 29,5-910 E / M 
 Diaphus perspicillatus  (Ogilby, 1898) 325 11,3 35-910 E / M 
 Diaphus splendidus  (Brauer, 1904) 68 9,4 68,5-857 E / M 
 Diaphus sp. 242 11,3 29,5-902 E / M 
 Hygophum reinhardtii  (Lutken, 1892) 1 1,9 68,5 E 
 Lampadena luminosa  (Garman, 1899) 3 3,8 714,5-902 M 
 Lampadena sp. 5 3,8 536-714,5 M 
 Lepidophanes guentheri  (Goode & Bean, 1896) 386 11,3 35-910 E / M 
 Myctophum nitidulum  Garman, 1899 1 1,9 536 M 
 Myctophum obtusirostre  Tåning, 1928 446 20,8 29,5-910 E / M 
 Myctophum phengodes  (Lutken, 1892) 1 1,9 42 E 
 Myctophum selenops  Tåning, 1928 22 5,7 117,5-536 E / M 
 Myctophum sp. 44 1,9 68,5-714,5 E / M 
 Notoscopelus caudispinosus  (Johnson, 1863) 9 5,7 68,5-857 E / M 
 Notoscopelus resplendens  (Richardson, 1845) 3 1,9 536 M 
 Symbolophorus sp. 6 3,8 23-29,5 E 
Ophidiidae Lamprogrammus sp. 1 1,9 857 M 
Bregmacerotidae Bregmaceros atlanticus  Goode & Bean, 1886 47 7,5 63,5-857 E / M 
Trachichthyidae Hoplostethus occidentalis  Woods, 1973 1 1,9 857 M 
Macrurocyttidae Zenion hololepis  (Goode & Bean, 1896) 72 1,9 467 M 
Zeidae Zenopsis conchifera  (Lowe, 1852) 8 1,9 224,5-467 M 
Syngnathidae Hippocampus reidi  Ginsburg, 1933 1 1,9 19 E 
Fistulariidae Fistularia petimba  Lacepède, 1803 1 1,9 15 E 
Acropomatidae Howella sp. 10 1,9 117,5 E 
 Synagrops spinosus  Schultz, 1940 1 1,9 63,5 E 
 Synagrops sp. 55 3,8 42-49 E 
Priacanthidae Heteropriacanthus arenatus 1 1,9 29,5 E 
Apogonidae Apogon sp. 166 1,9 29,5-42 E 
Pomatomidae Pomatomus saltatrix  (Linnaeus, 1766) 1 1,9 15 E 
Echeneidae Echeneis naucrates  Linnaeus, 1758 1 1,9 18 E 
 Remora remora 1 1,9 58 E 
 Remorina albescens  (Temminck & Schlegel, 1850) 1 1,9 58 E 
Carangidae Carangoides bartholomaei  (Cuvier, 1833) 1 1,9 29,5 E 
 Carangoides ruber  (Bloch, 1793) 4 1,9 29,5 E 
 Caranx crysos  (Mitchill, 1815) 51 5,7 19-34 E 
 Caranx latus  Agassiz, 1831 6 1,9 42 E 
 Decapterus punctatus  (Cuvier, 1829) 74 3,8 20,1-63,5 E 
 Decapterus tabl  Berry, 1968 282 11,3 29,5-68,5 E 
 Oligoplites palometa  (Cuvier, 1832) 4 1,9 15 E 
 Seriola fasciata  (Bloch, 1793) 1 1,9 49 E 
 Seriola zonata  (Mitchill, 1815) 1 1,9 35 E 
 Trachinotus carolinus  (Linnaeus, 1766) 1 1,9 15 E 
 Selar crumenophthalmus  (Bloch, 1793) 20 1,9 63,5 E 
Emmelichthyidae Erythrocles monodi  Poll & Cadenat, 1954 140 3,8 42-49 E 
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 E = Domínio Epipelágico (0-200 m); M = Domínio Mesopelágico (200-1000 m).

ANÁLISE DAS ASSOCIAÇÕES

A análise de agrupamento baseou-se na densidade das
espécies, utilizando matriz composta por 37 estações/
arrastos e 27 espécies, que correspondeu a 99,3% do
número total de indivíduos capturados. Os arrastos
utilizados na composição da matriz amostraram
predominantemente o domínio epipelágico (n=27),
quando comparado ao domínio mesopelágico (n=10).
A um nível arbitrário de 90% de dissimilaridade, houve
a separação de cinco grupos de estações (Figura 6).

O agrupamento A reuniu os dois únicos arrastos da
campanha com captura monoespecífica de
Canthidermis sufflamen, realizados sobre o Banco
Hotspur (prof. local=72-94 m; Figura 7), nos quais a
rede operou entre 41 e 55 m (Tabela 4). O agrupamento
B reuniu 13 arrastos cujas capturas foram compostas
exclusiva ou predominantemente pelo baiacu-de-
espinho Diodon holocanthus, a maior parte deles
realizados ao norte do Banco dos Abrolhos (Lat< 18oS).
Os cardumes mais densos da espécie (D0391: 890 kg,
48.934 exemplares; D0442: 314 kg, 19.041 exemplares)
ocorreram entre 34 e 43 m, próximos ao Banco Royal
Charlotte (prof. local=930-1.649 m). Ao sul do Banco

dos Abrolhos, D. holocanthus ocorreu em densidades
comparáveis àquelas encontradas na área norte em
apenas um arrasto (D0507), associado a mictofídeos
(Diaphus perspicillatus, Diaphus dumerilii, Diaphus
brachycephalus). A espécie também ocorreu sobre
montes submarinos da Cadeia Vitória-Trindade (D0518).
O agrupamento C incluiu sete arrastos realizados entre
14 e 34 m (prof. média=19 m) na plataforma interna
ao sul do Banco dos Abrolhos (Lat.>18o S), cujas
capturas reuniram espécies associadas a recifes (Balistes
capriscus, Aluterus monoceros, C. sufflamen), espécies
pelágicas (Engraulis anchoita) e bentopelágicas
(Trichiurus lepturus). Excetuando-se o arrasto D0421,
que atravessou uma região de calha (2.496,8 m), a
profundidade local oscilou entre 25,6 e 62 m. O
agrupamento D reuniu dois arrastos realizados entre
160 e 224 m a 15o de latitude em região oceânica
(> 1.400 m), com captura exclusiva de D.
brachycephalus e Pollichthys mauli, espécies tipicamente
oceânicas. O agrupamento E (13 arrastos) reuniu nove
dos 10 arrastos que amostraram o domínio
mesopelágico. Incluiu oito arrastos realizados no extremo
sul da área (5 demersais) e cinco arrastos em região de
bancos oceânicos ao longo de toda a área estudada.

FAMÍLIA ESPÉCIE No IND. F.Oc. 
(%) 

PROF 
(MÍN-MÁX ) 

DOMÍNIO 

      
Lutjanidae Ocyurus chrysurus  (Bloch, 1791) 1 1,9 29,5 E 
 Rhomboplites aurorubens  (Cuvier, 1829) 7 1,9 42 E 
Gobiidae Benthophilus sp. 2 1,9 42 E 
Acanthuridae Acanthurus sp. 2 1,9 29,5 E 
Sphyraenidae Sphyraena barracuda  (Walbaum, 1792) 4 5,7 20-46 E 
Trichiuridae Benthodesmus elongatus  (Clarke, 1879) 106 1,9 467 M 
 Trichiurus lepturus  Linnaeus, 1758 249 7,5 15-19 E 
Scombridae Acanthocybium solandri  (Cuvier, 1832) 1 1,9 20,1 E 
 Euthynnus alletteratus  (Rafinesque, 1810) 2 1,9 27,5 E 
 Scomber japonicus  Houttuyn, 1782 7 1,9 15 E 
 Scomberomorus cavalla  (Cuvier, 1829) 1 1,9 15 E 
Ariommatidae Ariomma bondi  Fowler, 1930 3 3,8 15-117,5 E 
Balistidae Balistes capriscus  Gmelin, 1789 8.765 15,1 14-34 E 
 Balistes vetula  Linnaeus, 1758 40 7,5 23-96 E 
 Canthidermis sufflamen  (Mitchill, 1815) 49 5,7 19-54,5 E 
Monacanthidae Aluterus monoceros  Linnaeus, 1758 521 30,2 14-108 E 
Tetraodontidae Sphoeroides spengleri  (Bloch, 1785) 24 5,7 39-58 E 
 Sphoeroides sp. 2 1,9 22 E 
Diodontidae Diodon holocanthus  Linnaeus, 1758 115.579 28,3 17,4-377 E / M 
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Tabela 5. Contribuição das espécies sobre a abundância e percentual de similaridade existente nos agrupamentos de
estações (A,B,C,D,E).

GRUPO 
(1º-2º) 

ESPÉCIES ABUND. MÉDIA 
1º GRUPO 

ABUND. MÉDIA 
2º GRUPO 

% MÉDIO 
DISSIMILARIDADE 

A-C Balistes capriscus 0 1.250,57 59,79 
 Engraulis anchoita 0 437,71 13,21 
 Aluterus monoceros 0 53,86 11,31 
 Canthidermis sufflamen 24,0 0,14 9,08 
     

B-D Diodon holocanthus 8.890,3 0 64,41 
 Diaphus brachycephalus 2,62 311 30,15 
     

B-E Diodon holocanthus 8.890,38 0,15 51,27 
 Diaphus garmani 0 1.918,85 15,41 
 Maurolicus stehmanni 24,46 1.826,69 12,20 
 Myctophum obtusirostre 0,38 33,08 4,93 
 Diaphus dumerilii 6,77 83 3,43 
 Vinciguerria nimbaria 0 42,38 3,12 
     

D-E Diaphus brachycephalus 311 0,85 33,15 
 Diaphus garmani 0 1.918,85 21,07 
 Maurolicus stehmanni 0 1.826,69 14,04 
 Myctophum obtusirostre 0 33,08 8,41 
 Diaphus dumerilii 0 83,0 5,48 
 Vinciguerria nimbaria 0 42,38 4,95 
 Lepidophanes guentheri 0 20,62 3,33 
     

B-A Diodon holocanthus 8.890,38 0 80,31 
 Canthidermis sufflamen 0 24,0 11,75 
     

D-A Diaphus brachycephalus 311 0 77,56 
 Canthidermis sufflamen 0 24 21,47 
     

E-A Diaphus garmani 1.918,85 0 23,42 
 Myctophum obtusirostre 33,08 0 15,98 
 Maurolicus stehmanni 1.826,69 0 14,87 
 Canthidermis sufflamen 0 24 12,70 
 Diaphus dumerilii 83,00 0 8,84 
 Vinciguerria nimbaria 42,38 0 6,78 
 Lepidophanes guentheri 20,62 0 5,10 
 Pollichthys mauli 33,38 0 2,80 
     

B-C Diodon holocanthus 8.890,38 0 51,60 
 Balistes capriscus 0 1.250,57 30,49 
 Engraulis anchoita 0 437,71 8,31 
     

D-C Balistes capriscus 0 1.250,57 46,41 
 Diaphus brachycephalus 311 0 30,12 
 Engraulis anchoita 0 437,71 12,21 
 Aluterus monoceros 0 53,86 7,04 
     

E-C Balistes capriscus 0 1.250,57 33,91 
 Diaphus garmani 1.918,85 0 17,80 
 Maurolicus stehmanni 1.826,69 0 12,42 
 Engraulis anchoita 0 437,71 9,36 
 Aluterus monoceros 0 53,86 4,74 
 Myctophum obtusirostre 33,08 0 4,44 
 Diaphus dumerilii 83,00 0 3,39 
 Vinciguerria nimbaria 42,38 0 3,30 
 Trichiurus lepturus 0 35,57 2,45 
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As capturas foram compostas predominantemente
por representantes mesopelágicos (Myctophidae,
Sternoptychidae), por vezes encontrados em densos
cardumes associados aos bancos oceânicos [Diaphus
garmani: Banco Royal Charlotte (D0396), Banco
Minerva (D0397), Banco Hotspur (D0416)] ou
distribuídos na região de quebra da plataforma na
porção sul da área [Maurolicus stehmanni (D0462)].
Pela interação existente entre as profundidades
médias dos arrastos e a distribuição das massas
d’água presentes na região (Figura 2), observa-se
que a maior par te dos arrastos (75%) e dos
agrupamentos de estações (A, B, C, D) esteve sob
influência da Água Tropical (AT), enquanto que um
único agrupamento (E) e nove arrastos (24%)
reuniram características de águas subtropicais
(ACAS).

A separação dos grupos evidenciados na análise de
agrupamento foi confirmada pela ordenação MDS

(Figura 7). A análise de similaridade ANOSIM foi
aplicada para testar as diferenças estatísticas na
composição de espécies de cada grupo de arrastos
(Tabela 5). Foi obtido um valor global de R = 0,905,
que confirma os resultados da classificação e indica a
existência de diferença significativa (P<0,001) na
composição de espécies dos cinco grupos apresentados
(A,B,C,D,E). Nas capturas dos arrastos que
amostraram o domínio epipelágico, estiveram
representadas principalmente as famílias Balistidae e
Diodontidae, respectivamente (Figura 8). A família
Balistidae ocorreu em áreas com profundidade local
de até 100 m (agrupamentos A e C), enquanto a família
Diodontidae ocorreu entre 200 e 1.700 m, com raras
exceções (agrupamento B). As famílias Myctophidae,
Sternoptychidae e Phosichthyidae ocorreram
predominantemente nos arrastos demersais que
amostraram o domínio mesopelágico (agrupamento
E) (Figura 8).

Figura 6. Dendrograma de classificação de 37 estações realizadas durante a campanha BAHIA-1 utilizando o coeficiente de
dissimilaridade de Bray-Curtis. Códigos numéricos indicam a latitude e a profundidade média das estações (entre parênteses).
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Figura 8. Composição percentual relativa das famílias numericamente mais abundantes registradas nos agrupamentos de
estações (A,B,C,D,E) determinados na análise de agrupamento e MDS.

Figura 7. Escalonamento multidimensional (MDS) das estações representativas dos agrupamentos identificados na
campanha BAHIA-1.
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DISCUSSÃO

Os resultados acima expostos apresentam informações
sobre a composição, distribuição das capturas e
associações de espécies de peixes pelágicos de
pequeno a médio porte obtidas com arrastos de meia
água realizados na campanha BAHIA-1, campanha
pioneira de prospecção de recursos pelágicos por
varredura acústica a investigar águas dos estados da
Bahia e Espírito Santo, Cadeia Vitória-Trindade e
extremo norte do estado do Rio de Janeiro. A
metodologia hidroacústica na detecção de peixes
baseia-se na emissão de pulsos sonoros curtos e na
recepção da fração de energia devolvida (eco) em
função da propriedade reflectiva do alvo ao pulso de
som, o que caracteriza o “vigor do alvo” (TS, do inglês,
“target strength”) (Castello, 1997). A técnica, que
requer embarcações especialmente adaptadas e
equipamentos acústicos e de captura sofisticados,
começou a ser utilizada no Brasil em 1980 na região
Sul com o N/O Atlântico Sul (FURG) como ferramenta
nos estudos de distribuição espacial e quantificação
do estoque de anchoíta (Castello & Habiaga, 1982;
Habiaga & Castello, 1986; Lima & Castello, 1994; Lima
& Castello, 1995). A perda de energia do eco como
resultado do comportamento reativo dos peixes
evitando a embarcação e/ou rede pode acontecer em
variados graus em função da embarcação, espécie,
profundidade, período do dia, período reprodutivo,
dentre outros (Fréon & Misund, 1999). Apesar do baixo
nível de ruído da embarcação utilizada e da
multiplicidade de sondas para monitoramento da
operação de pesca, 20% dos lances com rede de meia
água na campanha BAHIA-1 resultaram em captura
nula, e um número considerável de arrastos (n=17)
provavelmente não capturou o cardume pretendido
(rendimentos < 100 ind/h). Os arrastos em que houve
escape total do cardume (ou seja, com captura nula)
ocorreram entre 22 e 133 m, o que está de acordo
com a profundidade máxima até a qual o
comportamento reativo dos peixes pode ser observado
(150 m), seja através de natação vertical, natação
horizontal ou inclinação do corpo (Vabö et al., 2002;
Drastik & Kubecka, 2005).

A dominância da captura por uma família tipicamente
bentônica (Diodontidae) nos arrastos de meia água
na campanha BAHIA-1, freqüentemente associada a

recifes de coral ou outros tipos de substrato em regiões
costeiras (Nelson, 1994), explica-se pelo fato de o
baiacu-de-espinho Diodon holocanthus, único
representante da família nas capturas, apresentar em
seu ciclo de vida uma fase pelágica oceânica
prolongada, na qual permanecem até atingir 6 a 9
cm (Leis, 1978; Leis, 2001). A espécie circuntropical,
que é citada na literatura como solitária e fraca
nadadora (Lieske & Myers, 1994), ocorreu em densos
cardumes na zona epipelágica, por vezes bastante
afastados da costa. Recrutamentos massivos em
Tetraodontiformes já foram documentados para
algumas espécies no Pacífico (Matsuura et al., 1993;
Hobson & Chess, 1996). Embora raros,
recrutamentos massivos de juvenis pelágicos de
Diodon holocanthus já foram registrados no Caribe
(Debrot & Nagelkerken, 1997). As densidades
máximas da espécie obtidas nos arrastos realizados
próximos ao Banco Royal Charlotte (19.041-48.934
indivíduos) são comparáveis àquela estimada por
Moese (1979) para um recrutamento massivo em St.
Croix no ano de 1978 (> 35.000 indivíduos). D.
holocanthus foi a espécie estrutural do agrupamento
B do presente estudo, com abundância média de
8.890,38 indivíduos. Madureira et al. (2004)
encontraram tendência crescente dos comprimentos
modais no sentido norte-sul, passando de 70 mm de
comprimento total (CT) ao largo do Rio Real (11oS)
a 100 mm CT ao sul do Banco dos Abrolhos (20oS),
o que sugere o transporte dos cardumes pela Corrente
do Brasil (CB) até o término da fase pelágica. Estudos
de crescimento a partir da leitura de otólitos de D.
holocanthus indicaram idade próxima a um ano na
troca do hábito pelágico para bentônico (Moese,
1979). A distribuição das capturas da espécie ao sul
do Banco dos Abrolhos parece ter acompanhado o
eixo principal da CB e o vórtice de Vitória após a
passagem pelo canal de Vitória, como também
observado por Nonaka et al. (2000) na distribuição
de larvas de peixes recifais.

Houve uma menor repartição da contribuição
percentual numérica entre famílias quando
comparados os resultados da campanha BAHIA-1
àqueles obtidos em seis cruzeiros de ecointegração
com o N/O Atlântico Sul na região sudeste-sul
(Figueiredo et al., 2002). Na campanha BAHIA-1, embora
tenha ocorrido 38 famílias, 92% da captura em número
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correspondeu a apenas três famílias (Diodontidae,
Myctophidae e Sternoptychidae). Já no conjunto das
capturas de 133 lances de pesca com o N/O Atlântico
Sul na região sudeste-sul, a contribuição conjunta de 11
famílias, dentre as 84 famílias registradas, totalizou 90%.
As famílias Myctophidae e Sternoptychidae,
representantes típicas da ictiofauna pelágica profunda
(Haedrich, 1997), foram igualmente abundantes nas
capturas com arrasto de meia água nas regiões central
(11-22ºS) e sudeste-sul (22-34ºS) brasileiras. Na região
central, porém, a contribuição da família Sternoptychidae
foi significativa apenas nas capturas mesopelágicas. Em
ambas as áreas geográficas, a importância da família
Sternoptychidae resultou das capturas de Maurolicus,
gênero de peixes mesopelágicos que apresenta 15
espécies com morfologia externa muito semelhante, cuja
diferenciação baseia-se em um conjunto de caracteres
que inclui o número de vértebras, número de rastros
branquiais no primeiro arco, raios na nadadeira peitoral
e série ventral de fotóforos posteriores à origem da
nadadeira anal (Parin & Kobyliansky, 1996). No Brasil,
apenas recentemente foi confirmada como M. stehmanni
a espécie que se distribui nas regiões sudeste-sul (Almeida,
2001) e central (Lima, 2005), anteriormente citada como
M. muelleri (Séret & Andreata, 1992; Haimovici et al.,
1994; Ribeiro, 1996; Weiss et al., 1988; Caldeira, 1999;
Greig, 2000). As capturas significativas de M. stehmanni
na campanha BAHIA-1 limitaram-se à porção sul da área
estudada (21-22ºS), predominantemente sobre a quebra
da plataforma continental, o que está de acordo com a
distribuição encontrada no Brasil (Weiss et al., 1988;
Bonecker & Hubold, 1990; Ribeiro, 1996; Greig, 2000).
Tratando-se de espécie não reativa, facilmente capturada
com redes de arrasto, com elevada biomassa em toda a
extensão da ZEE da região sudeste-sul brasileira
(323.304,8 toneladas: Greig, 2000), Madureira et al.
(2004) sugeriram que a faixa latitudinal 21-22ºS
corresponderia ao limite norte da distribuição de M.
stehmanni no Atlântico Sul ocidental. Entretanto, a espécie
foi capturada em número reduzido (n=38) em arrasto
realizado bem mais ao norte (16ºS; Lima, 2005),
associada a denso cardume do mictofídeo Diaphus
garmani no Banco Royal Charlotte. Essa ocorrência
pontual de M. stehmanni registrada por Lima (2005), além
de ampliar os limites latitudinais anteriormente citados,
corrobora sua classificação como pseudo-oceânica, como
sugerido por Almeida (2001). Outras espécies
mesopelágicas do gênero que ocorrem no sudeste da

Austrália, no Atlântico sudeste e no Pacífico associadas a
massas de terra (talude continental, montes submarinos,
ilhas) e habitam a interface entre a zona nerítica e oceânica
são classificadas como pseudo-oceânicas (Hulley &
Prosch, 1987; Boehlert et al., 1994), como parece ser o
caso de M. stehmanni. Ocasionalmente capturada no
domínio epipelágico, os maiores rendimentos de M.
stehmanni na campanha BAHIA-1 (D0462, D0463)
ocorreram entre 224 e 467 m, o que parece estar de
acordo com o padrão nictimeral da espécie, que se
mantém em densos cardumes próximos aos 300 m
durante o dia e desloca-se para menores profundidades
durante a noite, muitas vezes misturando-se a outras
espécies (Caldeira, 1999; Greig, 2000).

A família Myctophidae, considerada a mais comum entre
os peixes oceânicos (Weitzman, 1997), foi a mais
diversificada (24 spp.) e a segunda em importância
numérica, tanto se considerando a captura geral da
campanha BAHIA-1 como nos domínios meso- (35%) e
epipelágicos (10%) separadamente. Sua importância
também na comunidade ictioplanctônica da região já
havia sido destacada (Bonecker et al., 1992/93), e, em
estudos mais recentes, a representatividade máxima das
larvas de mictofídeos oscilou entre 27,6% (Nonaka et al.,
2000) e 43,2% (Castro, 2006; Bonecker et al., no prelo).
A família, para a qual no Brasil há registro de 23 gêneros
e 77 espécies (Menezes et al., 2003), em conjunto com
Neoscopelidae, recebe a denominação vulgar de “peixes-
lanterna”, totalizando cerca de 240 espécies distribuídas
em 30 gêneros (Nafpaktitis et al., 1977). Diaphus, o mais
numeroso deles (70-75 espécies), esteve representado nas
capturas da campanha BAHIA-1 por pelo menos oito
espécies, incluindo a mais abundante (Diaphus garmani)
e uma das mais freqüentes (Diaphus dumerilii). Nos
cruzeiros de prospecção hidroacústica na região sudeste-
sul, dentre as 37 espécies de mictofídeos coletadas, D.
dumerilii foi a mais numerosa e também a mais freqüente,
por vezes ocorrendo associada a M. stehmanni (Santos,
2003). Diaphus garmani, embora bastante freqüente, foi
pouco abundante (n=40). Diaphus garmani é uma
espécie pseudo-oceânica (Merrett, 1986) que, quando
em alta densidade na campanha BAHIA-1, esteve
associada a Polyipnus laternatus. Em Taiwan e nas Ilhas
Tungsha, onde a espécie também é dominante, é
freqüente sua associação com Polyipnus sp.,
Argyropelecus sp. e camarões sergestídeos (Wang &
Chen, 2001). Diaphus dumerilii, proposta como
endêmica do Atlântico (Hulley, 1981), foi a única



A.C.BRAGA, P.A.S.COSTA, A.T.LIMA, G.W.NUNAN, G.OLAVO & A.S.MARTINS

80

indicadora do agrupamento que reuniu espécies
mesopelágicas que realizam migração intensa do domínio
oceânico em direção à zona nerítica nas Ilhas Canárias
(Wienerroither, 2005). Migrações verticais diárias em
organismos mesopelágicos são consideradas mecanismos
de escape à predação (Ohman & Frost, 1983), assim
como em mictofídeos, agregações com outros
representantes da fauna pelágica, incluindo ctenóforos e
sergestídeos (Auster et al., 1992).

As espécies de mictofídeos capturadas na campanha
BAHIA-1 são todas espécies de águas quentes, que se
classificam nos padrões de distribuição tropical amplo (9
spp.), tropical (7 spp.) e subtropical (1 sp.) propostos por
Hulley (1981) para a comunidade mesopelágica de regiões
oceânicas. Apenas Diaphus adenomus, espécie pseudo-
oceânica epibêntica para a qual não havia registro prévio
em águas brasileiras, enquadra-se no padrão anfiatlântico.
A maior diversidade de mictofídeos observada na região
sudeste-sul resulta da presença de espécies de águas
quentes e espécies de águas frias (padrões temperado sul
e antártico amplo; Santos, 2003), possibilitada pela
penetração da Água Central do Atlântico Sul (ACAS) em
áreas de plataforma (Silveira et al., 2000). As regiões central
e sudeste-sul compartilham algumas das espécies com
maior contribuição nas capturas (Diaphus dumerilii,
Lepidophanes guentheri, Diaphus perspicillatus,
Ceratoscopelus warmingii), com padrão de distribuição
tropical (2 spp.) e tropical amplo (2 spp.). Além dessas,
destacam-se na região central Diaphus garmani, Diaphus
brachycephalus, Myctophum obtusirostre, Diaphus fragilis
e Diaphus splendidus. Nas capturas da região sudeste-sul,
destacaram-se ainda, em ordem decrescente de
contribuição, espécies com padrão de distribuição
subtropical (Hygophum hygomii, Scopelopsis
multipunctatus, Symbolophorus barnardi), temperado sul
(Diaphus hudsoni), tropical (Myctophum affine) e tropical
amplo (Notoscopelus caudispinosus). O número máximo
de espécies de mictofídeos por arrasto na campanha
BAHIA-1 (16) ocorreu no extremo sul da área estudada,
próximo ao Cabo de São Tomé, e assemelha-se ao máximo
obtido por arrasto (17 espécies) em áreas tipicamente
produtivas do Atlântico Sul, a região de convergência
subtropical (Konstantinova et al., 1994) e Cabo Frio
(Santos, 2003). Essa semelhança provavelmente resulta
do fato de tratar-se de um arrasto demersal realizado a
536 m (D0464), em área sob influência da ACAS, que na
região ocupa o estrato ente 400 e 600 m (Reid, 1989;
Peterson & Stramma, 1991; Stramma & England, 1999;

Schmid et al., 2000). Em maiores latitudes, o padrão
subantártico foi o mais freqüente entre as 16 espécies de
mictofídeos que dominaram a coleção de peixes
mesopelágicos (n=150) obtida em cruzeiros dirigidos à
coleta de dados biológicos de Illex argentinus e
Micromesistius australis  entre 36º-54ºS, em profundidades
de até 1.000 m (Figueroa et al., 1998).
Arrastos com alta diversidade de mictofídeos, ainda que
em menor escala (5-8 spp.), e capturas massivas de D.
garmani  estiveram associados a bancos oceânicos
(Royal Charlotte, Minerva, Hotspur, Besnard,
Montagne), independente de sua localização latitudinal
(16º-20ºS). Tal fato sugere que a comunidade
mesopelágica aí presente beneficia-se da maior
disponibilidade de presas resultante do aumento das
produções primária e secundária, em resposta a
alterações de fluxo geradas pela topografia local.
Diferentes tipos de feições representam obstáculo capaz
de gerar vórtices, meandros e ressurgência (Nguyen &
Verron, 1996; Beckmann & Haidvogel, 1997; Rissik et
al., 1997; Coutis & Middleton, 1999; Barton et al., 2000;
Coutis & Middleton, 2002), causando um aumento
localizado na concentração de zooplâncton (Suthers,
1996; Heywood et al. 1991). Rissik e Suthers (2000)
reportaram maior eficiência na alimentação de juvenis
de mictofídeos (Diaphus sp. e Myctophum sp.) em locais
com alteração de fluxo em um recife na Austrália e
destacaram a importância do processo na cadeia
alimentar pelágica de áreas oligotróficas. Na região
estudada, onde diversos bancos oceânicos elevam-se de
grandes profundidades (Figura 9), a complexidade
topográfica interfere significativamente na circulação
(Silveira et al., 2000), determinando variabilidade na
distribuição da biomassa fito-, zoo- e ictioplanctônica tanto
em escala horizontal como vertical (Gaeta et al., 1999;
Ekau, 1999; Nonaka et al., 2000). Durante a campanha
BAHIA-1, apesar dos baixos valores médios de biomassa
planctônica (<5 g.100 m-3) e densidade de ovos e larvas
de peixes (<100 ind.100 m-3), concentrações de plâncton
e picos nos valores de densidade de ovos e larvas foram
registrados sobre os bancos oceânicos (Beltrão, 2000;
Bonecker et al., no prelo). O conhecimento mais
detalhado desses pontos de produtividade em uma área
oligotrófica tropical certamente auxiliaria na
interpretação do padrão de distribuição agregada da
ictiofauna pelágica, já evidenciado em outras áreas até
mesmo nos representantes mesopelágicos em escala
espacial reduzida (Wienerroither, 2005).
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Figura 9. Perfis batimétricos de radiais selecionadas da prospecção hidroacústica realizada durante a campanha BAHIA-
1 mostrando a variação da topografia de alguns bancos oceânicos na área: a) Banco Royal Charlotte; b) Banco Minerva;
c) Banco Hotspur; d) Plataforma dos Abrolhos-Banco Besnard.
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ASSEMBLÉIAS DE TELEÓSTEOS DEMERSAIS

NO TALUDE DA COSTA CENTRAL BRASILEIRA

PAULO A. S. COSTA, ADRIANA C. BRAGA, MARCELO R. S. MELO,
GUSTAVO W. A. NUNAN, AGNALDO SILVA MARTINS & GEORGE OLAVO

RESUMO: Peixes demersais e bentopelágicos foram amostrados em profundidades variando de 195 a 2.137 m ao largo
da região central (leste) da costa brasileira. O material examinado foi coletado durante uma campanha de pesca
exploratória de arrasto de fundo nas costas da Bahia, Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro (11-22oS), entre maio e
julho de 2000, a bordo do N/O Thalassa (IFREMER). Os peixes foram amostrados com uma rede de arrasto de fundo,
com 47,2 de tralha superior e 26,8 m de tralha inferior, equipada com bobinas de borracha (rockhoppers) de 0,53 m de
diâmetro para operações sobre fundos rochosos. Um total de 45.368 teleósteos, distribuídos em 208 espécies, 61 famílias
e 15 ordens, foi registrado em 58 arrastos de fundo. As famílias com maior número de espécies foram: Macrouridae
(22), Alepocephalidae (17), Ophidiidae (17), Synaphobranchidae (9), Gempylidae (9) e Ipnopidae (8). Um grande
número de famílias, entretanto, esteve representado por apenas uma (12,3 %) ou duas (7,4 %) espécies. Duas ordens
(Cetomimiformes e Ateleopodiformes), três famílias (Ateleopodidae, Barbourisiidae e Steindachneriidae) e 82 espécies
de teleósteos tiveram sua ocorrência registrada pela primeira vez para a costa brasileira, totalizando 39% dos táxons
identificados. A abundância e o número de espécies diminuíram em direção às regiões mais profundas do talude, mas
a diversidade e a rarefação aumentaram na faixa entre 900 e 1.400 m. As abundâncias numéricas foram padronizadas
(No/h) e as matrizes de espécies por estação foram submetidas à análise de agrupamento e ordenação das amostras com
base no índice de dissimilaridade de Bray-Curtis. Os dados indicaram a formação de distintas assembléias de espécies
que representaram as diferentes regiões do talude ao longo da área de estudo. Variações significativas foram observadas
entre médias e amplitudes de profundidade, latitude, temperatura e nos índices de diversidade (H’) e rarefação (ES) das
assembléias. A maior parte das espécies registradas no presente levantamento apresenta-se amplamente distribuída ao
largo da margem ocidental do Atlântico, sendo consideravelmente baixo o grau de endemismo. Níveis elevados de
similaridade específica foram observados com as regiões do Golfo do México (44%) e das Guianas (39%), indicando
que essas assembléias apresentam extensa conexão filogeográfica e confirmando os padrões de distribuição da fauna
caribenha no Atlântico Sul ocidental.

PALAVRAS-CHAVE: associações de espécies, peixes demersais, talude, Brasil.

ABSTRACT: Assemblages of demersal bony fishes on the slope of the eastern Brazilian coast.
Demersal and benthopelagic teleost fishes from central (eastern) Brazilian coast were sampled between 195-2.137 m.
The material examined was obtained during a deep exploratory-fishing cruise along the coasts of Bahia, Espírito Santo
and north of Rio de Janeiro state (from 11 to 22oS), aboard the R/V Thalassa (IFREMER) from May to July, 2000.
Samples were taken using an otter trawl with 47.2 m in the headrope and 26.8 m in the footrope, adapted with 0.53 m
diameter rubber bobbins (rockhoppers). A total of 45,368 teleosts, distributed in 208 species, 61 families and 15 orders
were caught in 58 trawls. Families with highest diversity of species were: Macrouridae (22), Alepocephalidae (17),
Ophidiidae (17), Synaphobranchidae (9), Gempylidae (9) and Ipnopidae (8). A high number of families were represented
by one (12.3 %) or two species (7.4 %). New records for southwestern Atlantic comprised 39% of the identified taxa,
including 2 orders (Cetomimiformes and Ateleopodiformes), 3 families (Ateleopodidae, Barbourisiidae and
Steindachneriidae) and 82 species. Numerical densities and the number of species decreased towards the slope deeper
regions, altough diversity and rarefaction index were higher between 900 and 1400 m. Numerical abundance was
standardized (No/h) and the data processed by cluster analysis MDS ordination of samples, using the quantitative Bray-
Curtis dissimilarity index. The analysis of the numerical data indicated the presence of different assemblages of species
represented over the slope depths along the studied area. Significant variations of means and ranges were observed
between depth, latitude, temperature and between the diversity (H’) and rarefaction (ES) index of assemblages. In
general, most species found on the Brazilian slope are widely distributed in the tropical and subtropical Western Atlantic,
with considerable low levels of endemism. High level of specific similarity was found with the Gulf of Mexico (44%) and
Guianas (39%) fish fauna, suggesting that those communities probably presents a long and extense filogeographic
conection, following the distribution of the Caribbean fish fauna in the Southwestern Atlantic.

KEYWORDS: Assemblages, demersal bony fishes, slope, Brazil
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INTRODUÇÃO

O conhecimento sobre a diversidade e a composição
da fauna de peixes existentes no talude brasileiro é
ainda escasso e fragmentado, principalmente devido
à pequena quantidade de expedições científicas e pela
pouca disponibilidade de material representativo nas
coleções zoológicas (Figueiredo et al., 2002).

As primeiras informações sobre a fauna de águas
profundas da costa brasileira tiveram início com as
viagens de exploração do século XIX. No entanto, entre
1873 e 1960, somente em três ocasiões foram coletadas
amostras biológicas, durante as viagens dos navios
“Challenger”, “Meteor” e “Dana-I” (Wüst, 1964).

Até os anos 80, nenhuma expedição científica havia sido
dirigida integralmente para amostragem da macrofauna
bentônica e da ictiofauna demersal profunda existentes
no talude brasileiro, até que em 1987 o navio francês
“Marion Dufresne” obteve uma série de amostragens
com redes e dragas na região da plataforma, talude e
região abissal das montanhas submarinas da Cadeia
Vitória-Trindade, em profundidades de até 5.155 m. Os
peixes coletados durante o cruzeiro foram analisados
por Séret e Andreata (1992), e a lista completa das
publicações originadas pelo cruzeiro pode ser
encontrada em Tavares (1999).

Nos últimos anos, diversos levantamentos foram
realizados na margem continental brasileira
principalmente como resultado de programas dirigidos
a avaliação de potencial pesqueiro (Programa REVIZEE)
e de monitoramento ambiental em regiões de
prospecção e exploração de petróleo e gás, os quais
resultaram num aumento considerável de informações
acerca da fauna de peixes profundos nesta região. No
sul do Brasil, Haimovici et al. (1994) identificaram três
assembléias de espécies distribuídas entre 124 e 584 m,
incluindo 93 espécies e 55 famílias de teleósteos.
Figueiredo et al. (2002) ilustraram 185 espécies pelágicas
capturadas com redes de meia água no Sudeste e Sul
do Brasil (22-34o S) entre 100 e 1.500 m, enquanto
Menezes et al. (2003) compilaram da literatura os
registros de ocorrência de 1.297 espécies de peixes
marinhos para a costa do Brasil entre 4ºN e 34º S. Mais
recentemente, Bernardes et al. (2005) publicaram um
catálogo ilustrado com a diagnose e aspectos da
distribuição de 164 espécies de peixes ósseos e 36
elasmobrânquios identificados a partir de levantamentos

de armadilhas e redes de arrasto de fundo do Programa
REVIZEE nas regiões Sudeste e Sul do Brasil entre 100
e 600 m. Costa et al. (2005) analisaram o potencial
pesqueiro com redes de arrasto entre 200 e 2.200 m na
região central da costa brasileira, entre a Bahia e o norte
do Rio de Janeiro, enquanto Costa et al. (2006)
descreveram a fauna de peixes batiais capturados entre
1.100 e 1.600 m, no entorno dos campos de exploração
petrolífera da Bacia de Campos (RJ).

Outros levantamentos sobre os peixes de profundidade
no Atlântico sudoeste referem-se às faunas do
Suriname e Guiana Francesa (Uyeno et al., 1983),
peixes da região austral-patagônica (Nakamura et al.,
1986) e peixes da elevação do Rio Grande, entre 580-
1.830 m (Parin et al., 1995).

Em uma operação conjunta com o Instituto Francês
de Pesquisas para a Exploração do Mar (IFREMER), o
Programa REVIZEE, através do Subcomitê de Pesquisa
para a costa central (SCORE/Central), executou uma
campanha de pesca exploratória de recursos demersais
entre 200 e 2.200 m de profundidade ao largo das
costas da Bahia, Espírito Santo e norte do Rio de
Janeiro. Esse levantamento foi realizado a bordo do
navio oceanográfico francês Thalassa, através de um
programa de cooperação internacional envolvendo a
Secretaria da Comissão Interministerial de Recursos
do Mar (SeCIRM), a BAHIA-PESCA S.A. e o Ministério
do Meio Ambiente, além de pesquisadores brasileiros
e franceses, oriundos de diversas instituições
acadêmicas e científicas. O material coletado permitiu
o reconhecimento preliminar da fauna de peixes e
invertebrados batiais, além do registro de dados
ambientais associados a sua ocorrência. Esses dados
foram utilizados no presente trabalho para analisar os
aspectos relacionados à composição, associações de
espécies e diversidade dos peixes teleósteos demersais,
os quais foram interpretados em função das variáveis
ambientais de suas ocorrências.

MATERIAL E MÉTODOS

Os dados analisados no presente estudo foram coletados
durante a execução da campanha BAHIA-2, realizada
a bordo do navio francês N/O Thalassa entre 06/06/
2000 e 10/07/2000, ao largo da costa central brasileira.
Nesse período, foram realizados 58 arrastos de fundo
sobre o talude continental desde o Rio Real (11oS) até o
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Cabo de São Tomé (22oS), em profundidades que
variaram entre 195 e 2.137 m (Figura 1).

Os peixes foram capturados com uma rede de arrasto
de fundo adaptada para operações em fundos
acidentados, levando um conjunto de 40 bobinas de
borracha conhecidas como rockhoppers, com 53,3 cm
de diâmetro, dispostas ao longo da relinga inferior (26,8
m). Na relinga superior (47,2 m), estavam instalados
flutuadores capazes de suportar profundidades de até
2.200 m. Sensores tipo SCANMAR instalados nas
relingas e portas da rede registraram continuamente as
aberturas vertical e horizontal da rede, profundidade
e temperatura. O tempo de arrasto variou entre 8 min
e 2 h, correspondendo a uma área varrida de 0,02 a
0,42 km2 (média=0,19 km2). Os arrastos foram realizados

a velocidades entre 2,4 e 3,7 nós (média=3,05 nós),
resultando em distâncias percorridas de 1 a 12 km. A
abertura horizontal da rede variou entre 28 e 45,5 m,
e a abertura vertical entre 3 e 10,6 m, correspondendo
a uma abertura média da boca da rede durante os
arrastos de 195 m2. As portas eram do tipo WV-12,
com uma área de 7 m2 e 2.200 kg. A distância entre as
portas e a rede foi de 135 m e eram ligadas a um
guincho próprio de operação autônoma, por um cabo
real de arrasto com diâmetro de ¾’. Os tamanhos da
malha foram de 110 mm no saco da rede e 20 mm no
sobre-saco, medido entre nós opostos com a malha
esticada. Para uma descrição mais detalhada do
procedimento amostral realizado durante a campanha,
ver  Costa et al. (2005).
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Figura 1. Distribuição dos arrastos de fundo ( ) realizados a bordo do N/O Thalassa durante a campanha BAHIA-2 na
região central da costa brasileira entre 06/06/2000 e 10/07/2000.
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Medidas do comprimento total (TL) ou padrão (SL)
foram tomadas ao milímetro mais próximo para todas
as espécies presentes nas amostras. Registros de
imagens foram tomados com os peixes recém-
capturados e utilizados posteriormente na análise do
material em laboratório.

A identificação das espécies e os registros de novas
ocorrências basearam-se em publicações sobre a
fauna mundial (Cohen et al., 1990; Nakamura &
Parin, 1993; Nielsen et al., 1999; Carpenter, 2002 a,
2002 b; Smith & Heemstra, 1986; Queró et al., 1990;
Böhlke, 1989), levantamentos regionais (Bernardes
et al., 2005; Séret & Andreata, 1992; Figueiredo &
Menezes, 1978, 1980; Figueiredo et al., 2002;
Menezes & Figueiredo, 1980, 1985; Menezes et al.,
2003; Haimovici et al., 1994; Nakamura et al., 1986;
Parin et al., 1995; Uyeno et al., 1983) e revisões
taxonômicas (Nielsen, 1966; Sulak, 1977; Sulak &
Shcherbachev, 1997; Sulak et al., 1985). O material
examinado encontra-se depositado no Setor de
Ictiologia do Museu Nacional, no Departamento de
Ecologia e Recursos Marinhos da UNIRIO e no Museu
Oceanográfico do Vale do Itajaí (MOVI).

DIVERSIDADE E ASSEMBLÉIAS DE ESPÉCIES

A riqueza de espécies, diversidade e a dominância das
amostras foram analisadas considerando-se a
profundidade de captura e a latitude, com base na
variação dos índices de diversidade de Shannon-
Wiener (H’= ∑pi.lnpi) e pelo índice de riqueza de
Margalef (d=(S-1)/LogN), onde: pi – é a proporção
da espécie i na amostra; s – número de amostras, S –
é o número de espécies em cada amostra; N – é número
de indivíduos em cada amostra.

Como o número de espécies presentes em uma
amostra é uma função do tamanho da amostra, foi
utilizado o método de rarefação proposto por Hurlbert
(1971) para estimar o número de espécies como uma
função do tamanho da amostra ou do número de
indivíduos tomados ao acaso da comunidade, na
forma:

Onde: E(Sn) é o número esperado de espécies para
uma amostra de n indivíduos tomados aleatoriamente

da comunidade; N é o número total de indivíduos na
comunidade; S é número total de espécies da
comunidade;  Ni é o número de indivíduos da espécie
i naquela amostra e n é número de indivíduos em
uma amostra hipotética, para a qual o número de
espécies é estimado.

Análises de agrupamento e escalonamento
multidimensional (MDS) foram uti l izadas
simultaneamente para determinar os padrões de
relacionamento entre as estações e analisar a
distribuição espacial da ictiofauna demersal (Bergstad
et al., 1999; Powell et al., 2003; Fock et al., 2004). As
análises multivariadas foram calculadas no pacote de
programas PRIMER (Clarke & Goreley, 2001). De um
total de 58 estações realizadas durante a campanha,
foram selecionadas 38 para descrever a distribuição
espacial das assembléias de teleósteos. Para contornar
as distorções nas técnicas de classificação geradas
quando se uti l izam estações com baixa
representatividade, somente estações com cinco ou
mais espécies e com número mínimo de 20 espécimes
capturados foram selecionadas para a matriz final.
Foram excluídas duas estações interrompidas por
obstáculos no fundo, cujas capturas não
representaram adequadamente a abundância e a
diversidade das comunidades investigadas. Os dados
de abundância numérica foram logaritmizados (log x+1),
e as espécies raras tiveram seus pesos propor
cionalmente ponderados.

O índice de dissimilaridade de Bray-Curtis (Krebs,
1999) foi usado para estabelecer uma matriz de
dissimilaridade entre 38 estações e 41 espécies,
gerando valores entre 0 (estações completamente
similares) e 100 (completamente diferentes). O
método de agrupamento por média de grupo
(WPGMA) foi usado como algoritmo para a
elaboração dos agrupamentos. A ordenação por
escalonamento não-métrica multidimensional (MDS)
foi utilizada complementarmente à análise de
agrupamento para verificação e consolidação dos
resultados obtidos.

A análise unidirecional de similaridade, ANOSIM
(Clarke & Warwick, 1994), foi aplicada para testar a
hipótese de diferenças nas assembléias de teleósteos
entre as regiões do talude. Essa sub-rotina compara
níveis médios de similaridade dentro de grupos de
amostras pré-definidas com a similaridade média
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existente entre os grupos. Valores próximos a um
indicam uma for te diferença entre os grupos,
enquanto valores próximos a zero indicam que não
existem diferenças entre os grupos. A rotina de
similaridade percentual SIMPER (Clarke & Warwick,
1994) foi aplicada sobre a matriz de dados
logaritmizados de abundância dos teleósteos para
determinar a contribuição de cada espécie em
relação às dissimilaridades existentes entre os grupos
de amostras do talude superior, médio e inferior.

Diversas famílias de hábitos epipelágicos e mesopelágicos
foram capturadas, mas não foram incluídas no presente
trabalho. A seleção das espécies foi baseada na
classificação biotípica das famílias e espécies citadas por
Merrett e Haedrich (1997) e por Parin e Pakhorukov
(2003), consideradas representativas das ictiofaunas
bentônica e demersal (bentopelágica) profunda, podendo
ser encontradas a uma distância de até 5,0 m do fundo.

RESULTADOS

COMPOSIÇÃO TAXONÔMICA

Os teleósteos demersais (Actinopterygii) identificados
até o presente incluem pelo menos 208 espécies,
distribuídas em 61 famílias e 15 ordens (Tabela 1).
Perciformes foi a ordem com o maior número de
espécies (46), seguida dos Gadiformes (31),
Anguilliformes (26), Aulopiformes (21), Osmeriformes
(20) e Ophidiiformes (19). Essas seis ordens em
conjunto corresponderam a 79% do total de espécies
demersais identificadas até o presente. As famílias
com maior número de espécies foram: Macrouridae
(22), Alepocephalidae (17), Ophidiidae (17),
Synaphobranchidae (10), Gempylidae (9) e
Ipnopidae (8). Um grande número de famílias,
entretanto, esteve representado por apenas uma
(12%) ou duas (7,4%) espécies.

Tabela 1. Composição taxonômica dos teleósteos demersais registrados durante a campanha BAHIA-2.

Notacanthiformes 

  Halosauridae 

*Aldrovandia affinis  (Günther, 1877) 

*Aldrovandia oleosa  Sulak, 1977 

*Aldrovandia phalacra (Vaillant, 1888) 

*Halosauropsis macrochir (Günther, 1878) 

*Halosaurus guentheri  Goode & Bean, 1896 

  Notacanthidae 

*Polyacanthonotus africanus (Gilchrist v.Bonde,1924) 

Anguilliformes 

  Colocongridae 

*Coloconger meadi  Kanazawa, 1957 

  Congridae 

*Bathycongrus vicinalis (Garman, 1899) 

*Bathyuroconger vicinus (Vaillant, 1888) 

Pseudophichthys splendens (Lea, 1913) 

*Xenomystax congroides Smith & Kanazawa, 1989 

  Muraenidae 

Gymnothorax conspersus Poey, 1867 

  Nemichthyidae 

Avocettina infans (Günther, 1878) 

Nemichthys curvirostris Strömman, 1896 

Nemichthys scolopaceus Richardson, 1848 

  Nettastomatidae 

Nettastoma melanurum Rafinesque, 1810 

 
 
 
 
 

Venefica procera (Goode & Bean, 1896) 

Venefica sp1. 

Venefica sp2. 

Serrivomeridae 

Serrivomer schmidti Bauchot-Boutin, 1953 

Stemonidium hypomelas Gilbert, 1905 

  Synaphobranchidae 

*Atractodenchelys phrix  Robins & Robins,1970 

Diastobranchus capensis  Barnard, 1923 

Ilyophis blachei  Saldanha & Merret, 1982 

Ilyophis brunneus Gilbert, 1891 

Simenchelys parasitica Goode & Bean, 1879 

*Synaphobranchus affinis Günther, 1877 

Synaphobranchus brevidorsalis Günther, 1887 

Synaphobranchus oregoni  Castle, 1960 

*Synaphobranchus sp. 

Ateleopodiformes 

  Ateleopodidae 

*Ijimaia loppei Roule,1922 

Aulopiformes 

  Anotopteridae 

*Anotopterus pharao Zugmayer, 1911 

  Chlorophthalmidae 

Chlorophthalmus brasiliensis  Bonaparte, 1840 

Parasudis truculenta  (Goode & Bean, 1896) 

 Continua...
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... continuação

  Ipnopidae 

*Bathypterois bigelowi Mead, 1958 

*Bathypterois grallator (Goode & Bean, 1886) 

Bathypterois phenax  Parr, 1928  

Bathypterois quadrifilis  Günther, 1878  

Bathypterois viridensis  (Roule, 1916) 

*Bathytyphlops marionae  Mead, 1958 

*Ipnops agassizi  Garman, 1899 

Ipnops murrayi  Günther, 1878 

  Paralepididae 

Dolichosudis fuliginosa Post, 1969 

Dolichosudis sp. 

Lestidium atlanticum Borodin, 1928 

Lestrolepis intermedia (Poey, 1868) 

Stemonosudis intermedia (Ege, 1933) 

Stemonosudis sp. 

  Synodontidae 

Bathysaurus mollis Günther, 1878 

Saurida brasiliensis Norman, 1935 

Saurida caribbaea Breder, 1927 

Saurida normani Longley, 1935 

*Synodus poeyi Jordan, 1887 

Beryciformes 

  Anoplogastridae 

Anoplogaster cornuta (Valenciennes, 1833) 

  Diretmidae 

*Diretmichthys parini  Post & Quero, 1981 

  Trachichthyidae 

Hoplostethus occidentalis Woods, 1973 

Gadiformes 

  Macrouridae  

Caelorinchus caribbaeus (Goode & Bean, 1885) 

Caelorinchus cf. carminatus (Goode, 1880) 

Caelorinchus marinii Hubbs, 1934 

*Caelorinchus occa (Goode & Bean, 1885) 

Cetonurus globiceps (Vaillant, 1888) 

*Coryphaenoides cf. longicirrhus (Gilbert, 1905) 

*Coryphaenoides cf. thelostomus Maul, 1951 

*Gadomus arcuatus (Goode & Bean, 1886) 

*Gadomus capensis (Gilchrist & Von Bonde, 1924) 

*Hymenocephalus aterrimus Gilbert, 1905 

Hymenocephalus billsamorum Marshal & Iwamoto,1973 

*Macrosmia sp. 

Malacocephalus laevis  (Lowe, 1843) 

Malacocephalus occidentalis Goode & Bean, 1885 

Malacocephalus okamurai (Iwamoto & Arai, 1987) 

 
 
 
 

*Nezumia atlantica (Parr, 1946) 

Nezumia suilla Marshall & Iwamoto, 1973 

*Sphagemacrurus grenadae (Parr, 1946) 

*Squalogadus modificatus Gilbert & Hubbs, 1916  

*Trachonurus sulcatus (Goode & Bean, 1885) 

Ventrifossa macropogon  Marshall, 1973 

*Ventrifossa mucocephalus  Marshall, 1973 

  Merluciidae 

Merluccius hubbsi Marini, 1933 

  Moridae 

Antimora rostrata (Günther, 1878) 

Gadella imberbis (Vaillant, 1888)  

*Halargyreus johnsoni Günther,1862  

Laemonema goodebeanorum Meléndez & Markle, 1997 

  Phycidae 

Urophycis brasiliensis (Kaup, 1858) 

Urophycis cirrata (Goode & Bean, 1896) 

  Steindachneriidae 

*Steindachneria argentea Goode & Bean, 1896 

  Bregmacerotidae 

Bregmaceros atlanticus Goode & Bean, 1886 

Lophiformes 

  Ceratiidae 

Ceratias uranoscopus Murray, 1877 

Gigantactis sp. 

Gigantactis vanhoeffeni Brauer, 1902 

  Chaunacidae 

*Chaunax stigmaeus  Fowler, 1946 

  Diceratiidae 

Diceratias sp. 

Phrynichthys wedli (Pietschmann, 1926) 

  Lophiidae 

*Lophiodes beroe Caruso, 1981 

Lophius gastrophysus Miranda-Ribeiro, 1915 

  Ogcocephalidae 

Dibranchus atlanticus Peters, 1876 

Ogcocephalus nasutus (Cuvier, 1829) 

Ophidiformes 

  Carapidae 

Echiodon cf dawsoni 

Snyderidia canina Gilbert, 1905 

  Ophidiidae 

*Acanthonus armatus Günther, 1878 

*Bassozetus robustus Smith & Radcliffe, 1913 

*Brotulotaenia brevicauda Cohen, 1974 

*Dicrolene kanazawai Grey, 1958 

 

 
 

Continua...
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... continuação

Continua...

Diplacantopoma brachysoma Günther, 1887 

Eretmichthys pinnatus Garman, 1899 

Genypterus brasiliensis Regan, 1903 

Lamprogramus sp.  

Luciobrotula lineata (Gosline, 1954) 

Monomitopus agassizi (Goode & Bean, 1896). 

Neobythites ocellatus Günther, 1887 

Penopus microphthalmus (Vaillant, 1888) 

*Porogadus catena (Goode & Bean, 1886) 

*Porogadus miles Goode & Bean, 1885 

*Spectrunculus grandis Günther, 1877 

*Xyelacyba myersi Cohen, 1961 

Osmeriformes 

  Alepocephalidae 

*Alepocephalus sp1. 

*Alepocephalus sp2. 

*Alepocephalus sp3. 

*Asquamiceps caeruleus Markle, 1980 

*Bajacalifornia calcarata (Weber, 1913) 

*Bathytroctes macrognathus Sazonov, 1999 

*Bathytroctes michaelsarsi Koefoed, 1927 

*Bathytroctes microlepis Günther, 1878 

Conocara macroptera (Vaillant ,1888) 

*Einara macrolepis (Koefoed, 1927) 

Leptoderma sp. 

*Maulisia cf. microlepis Sazonov & Golovan,1976 

*Mirognatus normani Parr, 1951 

*Narcetes erimelas Alcock, 1890 

*Narcetes stomias (Gilbert, 1890) 

*Rouleina attrita (Vaillant, 1888) 

*Xenodermichthys copei (Gill, 1884) 

  Argentinidae 

Argentina silus  (Ascanius, 1775) 

  Platytroctidae 

Holtbyrnia sp. 

*Platytroctes sp. 

Cetomimiformes 

  Barbourisiidae 

*Barbourisia rufa Par, 1945 

Perciformes 

  Acropomatidae 

*Howella brodiei Ogilby, 1899 

Synagrops bellus (Goode & Bean, 1896) 

Synagrops cf. melanurus 

Synagrops spinosus Schultz, 1940 

*Synagrops trispinosus Mochizuki & Sano, 1984 

 
 
 
 

  Ariommatidae 

Ariomma bondi Fowler, 1930 

Ariomma melanum  (Ginsburg, 1954) 

  Bathyclupeidae 

*Bathyclupea sp. 

  Branchiostegidae 

Caulolatilus crysops (Valenciennes, 1833) 

Lopholatilus villarii Miranda-Ribeiro, 1915 

  Callionymidae 

Synchiropus agassizi (Goode & Bean, 1888) 

  Chiasmodontidae 

*Dysalotus alcocki  MacGilchrist, 1905 

Kali sp. 

*Pseudoscopelus scriptus Lütken, 1892 

Pseudoscopelus altipinnis Parr, 1933 

  Epigonidae 

*Epigonus oligolepis  (Brauer, 1906) 

*Epigonus robustus  (Barnard, 1927) 

  Gempylidae 

Gempylus serpens  Cuvier, 1829 

Lepidocybium flavobrunneum  (Smith, 1843) 

Neoepinnula americana  (Grey, 1953) 

*Neolatus tripes Johnson, 1865 

Nesiarchus nasutus Johnson, 1862 

*Paradiplospinus sp. 

*Prometichthys prometeus  (Cuvier, 1832) 

Ruvettus pretiosus  Cocco, 1833 

Thyrsitops lepidopoides (Cuvier, 1832) 

  Lutjanidae 

Pristipomoides aquilonaris (Goode & Bean, 1896) 

Pristipomoides freemani  Anderson, 1966 

  Mullidae 

Upeneus parvus Poey, 1852 

  Percophidae 

*Bembrops anatirostris  Ginsburg, 1955 

*Bembrops gobioides  (Goode, 1880) 

*Bembrops greyi  Poll, 1959 

 Bembrops heterurus  (Miranda-Ribeiro, 1903) 

  Pinguipedidae 

Pseudopercis numida Miranda-Ribeiro, 1903 

  Priacanthidae 

Cookelus japonicus  (Cuvier, 1829) 

Priacanthus arenatus Cuvier, 1829 

  Scombrolabracidae 

Scombrolabrax heterolepis Roule, 1921 
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Entre as 208 espécies de teleósteos registradas, 83 (39
%) eram desconhecidas para a costa brasileira, incluindo
novas ocorrências para duas ordens (Cetomimiformes e
Ateleopodiformes) e três famílias (Ateleopodidae,
Barbourisiidae e Steindachneriidae). Uma nova espécie
de moréia de profundidade do gênero Synaphobranchus
está sendo descrita com base no material coletado (Melo
et al., 2003). Dentre o material examinado, um certo
número de espécimes ainda aguarda sua determinação
final e encontra-se designado a nível genérico (9%) ou
em conformidade (4%), em sua maioria tratando de
gêneros e ou famílias para as quais são desconhecidas
revisões taxonômicas recentes para esta parte do Atlântico.

DISTRIBUIÇÃO

A contribuição em número de espécies e em biomassa

foi fortemente influenciada pelas capturas das famílias
Macrouridae, Alepocephalidae, Synaphobranchidae,
Ophidiidae e Ipnopidae, que acumulam maior parte
da biomassa e da diversidade em espécies nas capturas
globais (Figura 2).

No talude superior, as espécies mais abundantes, limitadas
até os 650 m foram: T. lepidopoides, S. argentea, Saurida
spp., T. lepturus, Z. hololepis, G. brachiusculus, X. dalgleishi
e P. loweii (Figura 3). Entre 500 e 1.000 m, destacaram-se
os Macrouridae (M. laevis, G. imberbis, V. macropogon e
N. suilla), Acropomatidae (S. trispinosus, S. bellus, S.
melanurus e S. spinosus) e Triglidae (P. punctatus, P. gracille,
P. truncatus e P. equadorensis) (Figura 4).

Entre 1.000 e 1.750 m, os Macrouridae (N. atlantica,
A. rostrata, C. globiceps e T. sulcatus) e Halosauridae

... continuação

(*) novas ocorrências para a costa brasileira.

  Serranidae 

Epinephelus niveatus (Valenciennes, 1828) 

Hemanthias vivanus  (Jordan & Swain, 1885) 

Pikea mexicana  Schultz, 1958 

Serranus atrobranchus  (Cuvier, 1829) 

Serranus phoebe  Poey, 1851 

  Sparidae 

Pagrus pagrus  Linnaeus, 1758 

  Trichiuridae 

*Assurger anzac  (Alexander, 1917) 

Benthodesmus tenuis  (Günther, 1877) 

Trichiurus lepturus  Linnaeus, 1758 

Pleuronectiformes 

  Bothidae 

Chasconopsetta sp. 

Etropus sp. 

Monolene atrimana  Goode & Bean, 1886 

Monolene megalepis  Woods, 1961 

Monolene sessilicauda  Goode, 1880 

*Trichopsetta sp. 

  Cynoglossidae 

Symphurus piger (Goode & Bean,1886) 

  Paralichthyidae 

Citharichthys cornutus  (Günther,1880) 

Citharichthys dinoceros  Goode & Bean,1886 

Paralichthys triocellatus  Ribeiro, 1903 

Polymixiiformes 

  Polymixiidae 

 

 

Polymixia lowei  Günther,1859 

Polymixia nobilis  Lowe,1838 

Scorpaeniformes 

  Scorpaenidae 

Scorpaena dispar  Johnson, 1862 

Setarches guentheri  Johnson, 1862 

  Triglidae 

Bellator brachychir  (Regan, 1914) 

*Peristedion antillarum Teague, 1961 

*Peristedion ecuadorensis Teague, 1961 

*Peristedion gracile Goode & Bean, 1896 

Peristedion truncatum  (Günther 1880) 

Prionotus nudigula Ginsburg 1950 

Prionotus punctatus (Bloch 1793) 

Zeiformes 

  Caproidae 

Antigonia capros Lowe, 1843 

Antigonia combatia Berry & Rathjen, 1958 

  Grammicolepididae 

Grammicolepis brachiusculus Poey, 1873 

Xenolepidichthys dalgleishi Gilchrist ,1922 

  Macrurocyttidae 

Zenion hololepis (Goode & Bean, 1896) 

  Oreosomatidae 

*Allocyttus verrucosus (Gilchrist, 1906) 

  Zeidae 

Zenopsis conchifer (Lowe, 1852) 
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(A. oleosa, A. affinis) foram mais freqüentes, enquanto
que as espécies encontradas com maior freqüência em
profundidades superiores a 1.750 m foram os
Ophidiidae (X. myersi, D. kanazawii, B. robustus),
Ipnopidae (I. murray, B. grallator, B. phenax, B.
marionae), Alepocephalidae (N. erimellas, N. stomias,
B. microplepis, C. macroptera) e Synaphobranchidae
(D. capensis, I. blachei, S. brevidorsalis, S. oregone).

DIVERSIDADE

Existe uma tendência de declínio na abundância
e biomassa de peixes desde o talude superior em

direção às regiões mais profundas (Tabela 2). Essa
tendência é acompanhada por uma redução do
número de espécies com a profundidade. Entretanto,
analisando as variações nos índices de diversidade
(H’) e de rarefação (ES100), este último com base no
número esperado de espécies para uma amostra de
100 indivíduos, verifica-se uma tendência inversa,
sendo observados valores mais elevados de
diversidade entre 900 e 1.650 m de profundidade.
Na Lâmina 1 são apresentadas imagens das espécies
de teleósteos mais abundantes registradas no talude
da costa central brasileira.

Figura 2. Capturas acumuladas em peso (a) e número relativo de espécies (b) das famílias de teleósteos demersais mais
abundantes e diversificadas sobre o talude da costa central do Brasil, por estrato de profundidade.
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Figura 3. Box-plot da distribuição vertical das
espécies de peixes demersais mais abundantes no
talude superior da costa central brasileira. Caixas =
limites do primeiro e segundo quartil da distribuição;
linha interna = mediana; linhas externas = valores
extremos adjacentes; asteriscos = outliers.

Figura 4. Box-plots da distribuição vertical das espécies mais abundantes registradas nos taludes médio e inferior da
região central da costa brasileira. Caixas = limites do primeiro e segundo quartil da distribuição; linha interna = mediana;
linhas externas = valores extremos adjacentes; asteriscos = outliers.
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Lâmina 1. Imagens das espécies de teleósteos mais abundantes registradas nos levantamentos com redes de arrasto de
fundo na costa central brasileira (11-22oS).
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No talude superior, poucas espécies foram encontradas
em densidades elevadas, aumentando sobremaneira o
efeito da dominância específica (Figura 5).
Conseqüentemente, o declínio aparente do número de
espécies com a profundidade resulta da redução na

abundância das populações e da escassez de amostras
nos estratos de maior profundidade. No talude médio e
inferior, o comportamento da curva de dominância é
semelhante, apresentando níveis similares de
representatividade ao longo da seqüência de espécies.

Tabela 2. Distribuição da densidade, biomassa, diversidade e riqueza de espécies de peixes demersais capturados em
diferentes estratos de profundidade durante a campanha BAHIA-2.

Figura 5. Curvas de dominância para as regiões do talude com base na representatividade numérica das espécies nas
amostras. Talude superior (200-750 m), médio (750-1.500 m) e inferior (1.500-2.137 m).

 ESTRATO DE PROFUNDIDADE (m) 

  150-400 400-650 650-900 900-1150 1150-1400 1400-1650 1650-1900 1900-2200 

No de amostras 12 11 4 9 6 6 8 2 

No de espécimes 39.865 2315 517 592 387 633 722 337 

No de peixes/arrasto 3322,1 210,5 129,3 65,8 64,5 105,5 90,3 168,5 

Densidade (No/km2) 23752,5 1367,8 580,9 410,3 343,5 460,9 410,6 652,5 

Biomassa (kg/km2) 2822,1 134,3 204,6 223,6 256,4 188,9 153,0 252,4 

No de espécies 71 73 39 62 50 56 56 41 

H’  1,4 2,9 2,8 3,6 3,0 3,1 3,0 2,8 

E(S100) 12 28 23 35 28 29 27 24 
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Os dados analisados indicam que o talude continental
da costa central apresenta uma elevada diversidade de
peixes, entretanto esta diversidade é mantida por
uma grande quantidade de espécies raras e pouco
freqüentes nas amostras (Figura 6). Somente 20, entre as
208 espécies, ocorreram em 20% ou mais das amostras.
As sete espécies de maior freqüência nos arrastos foram
representativas dos ambientes de taludes médio e inferior
e incluem Aldrovandia oleosa (48%), Xyelacyba myersi
(43%), Aldrovandia affinis (40%), Bathytyphlops
marionae (40%), Bathypterois phenax (36%), Dolichosudis
fuliginosa (32%), Conocara macroptera (31%).

na faixa dos 1.000 m de profundidade, decrescendo
nas áreas mais profundas. O índice de riqueza de
Margalef apresentou correlação positiva com a
profundidade,  em função da redução da
dominância e uma maior eqüitabil idade das
amostras nessas profundidades. Entretanto, a
var iabi l idade observada em profundidades
superiores a 2.000 m e a pouca disponibilidade de
amostras a partir desta faixa de profundidade
impedem conclusões mais  precisas sobre o
comportamento da riqueza de espécies nas regiões
mais profundas do talude inferior.

Figura 6. Freqüência de ocorrência das espécies de
peixes ósseos registradas na região central da costa
brasileira entre 11 e 22oS.

Figura 7. (a) Número acumulado de espécies de
teleósteos demersais coletadas em 58 arrastos de fundo
na costa central brasileira entre 11 e 22oS. (b) número
estimado de espécies E(S) baseado no índice de rarefação
de Hulber t para amostras de diferentes tamanhos
tomadas aleatoriamente da comunidade.

A curva de espécies acumuladas em função do
aumento do esforço amostral (Figura 7) indica que
o material examinado representou apenas parte
de um sistema consideravelmente mais rico e
diversificado, e que o aumento do esforço amostral
representaria um incremento significativo na
diversidade e novos registros de ocorrência para
a região.

Os índices de diversidade e riqueza de espécies
(Figura 8) apresentaram amplo espalhamento com
a profundidade de captura .  A d ivers idade
calculada pode ser considerada elevada nas
regiões mais profundas do talude, principalmente
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ASSEMBLÉIAS DE ESPÉCIES

Nas análises de classificação e ordenação, foram
utilizadas 38 estações e 41 espécies de peixes demersais
batiais, selecionadas segundo critérios de freqüência de
ocorrência e abundância relativa ao longo da área
amostrada. A matriz final correspondeu a 90% da
abundância numérica e da biomassa de todas as espécies
registradas na campanha BAHIA-2. A análise de
agrupamento com base nas densidades (No/hora) em que
os teleósteos ocorreram nas amostras (Figura 9) confirmou
a existência de distintas assembléias distribuídas sobre o
talude, organizadas segundo os gradientes batimétrico e
latitudinal. A análise de similaridade ANOSIM foi aplicada
para testar as diferenças estatísticas na composição das
espécies de cada assembléia, apresentando um valor global
de R = 0,883, confirmando os resultados da classificação e
indicando a existência de diferenças significativas (P<0,001)
na composição de espécies estruturais formadoras das
assembléias, sendo descritas a seguir nos sentidos geográfico
(norte-sul) e batimétrico (plataforma - talude inferior).

Figura 8. Distribuição batimétrica dos índices de
diversidade de Shannon (H’) e riqueza de espécies de
Margalef (d) calculados para a fauna de peixes demersais
no talude da costa central brasileira entre 11 e 22oS.

Figura 9. Dendrograma de classificação das amostras com rede de arrasto de fundo na região central da costa brasileira
usando o coeficiente de dissimilaridade de Bray-Curtis. Códigos numéricos indicam a latitude e a profundidade média
dos arrastos (entre parênteses).
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GRUPO B – TALUDE SUPERIOR AO NORTE DO BANCO DOS

ABROLHOS, ENTRE 251 E 522 m: reuniu oito amostras
realizadas ao norte da área investigada, entre 11 e 15oS.
Caracterizada pela abundância relativa de
Steindachneria argentea (564 ind/h), Synagrops
trispinosus (137 ind/h), Zenion hololepis (49 ind/h),
Polymixia loweii (18 ind/h) e Xenolepidichthys dalgleishi
(13 ind/h). Essas cinco espécies acumularam 91,5% da
similaridade média observada dentro do grupo, que
inclui algumas das espécies mais abundantes de todo o
levantamento (S. argentea e S. trispinosus).

GRUPO A - TALUDE SUPERIOR AO NORTE DO BANCO DOS

ABROLHOS, ENTRE 600 E 750 m: reuniu três amostras
realizadas ao norte da área investigada, entre 13 e 15oS.
Caracterizada pela elevada abundância relativa de
macrourídeos, destacando-se Nezumia suilla (21 ind/h),
Gadella imberbis (15 ind/h) e Ventrifossa macropogon
(7 ind/h). Inclui também o trichiurídeo Benthodesmus
tenuis (9 ind/h). Essas quatro espécies totalizaram 100%
da similaridade média observada dentro do grupo.

GRUPO C – TALUDE SUPERIOR AO SUL DO BANCO DOS

ABROLHOS, ENTRE 246 E 565 m: reuniu duas amostras
realizadas ao sul da área investigada (21oS) e as espécies
mais abundantes de todo o levantamento, como
Thyrsitops lepidopoides (29.439 ind/h) e Polymixia
loweii (336 ind/h), que contribuíram com 98,1% da
similaridade média observada dentro do grupo.

GRUPO D – TALUDE MÉDIO AO NORTE DO BANCO DOS

ABROLHOS, ENTRE 1.026 E 1.374 m: reuniu cinco amostras
realizadas ao norte da área amostrada, entre 13 e 15oS.
Caracterizada pela abundância relativa de Conocara
macroptera (6,7 ind/h), Xyelacyba myersi (5,6 ind/h),
Aldrovandia oleosa (4,4 ind/h), Platytroctes sp.
(4,5 ind/h), Bathypterois quadrifilis (3,4 ind/h),
Bathytiphlops marionae (1,2 ind/h) e Scombrolabrax
heterurus (0,8 ind/h). Essas sete espécies acumularam
91,3% da similaridade média observada dentro do grupo.

GRUPO F – TALUDE MÉDIO AO SUL DO BANCO DOS ABROLHOS,
ENTRE 922 E 1293 m: reuniu sete amostras realizadas entre
19 e 21oS. Caracterizada pela abundância relativa de:
Aldrovandia affinis (6,4 ind/h), Dolicosudis fuliginosa
(4,7 ind/h), Trachonurus sulcatus (5,4 ind/h),
Synaphobranchus sp. (4,6 ind/h), Allocytus verrucosus
(4,1 ind/h), Cetonurus globiceps (3,4 ind/h); Antimora
rostrata (1,9 ind/h), Aldrovandia oleosa (2,3 ind/h),
Xyelacyba myersi (3,4 ind/h), Bathypterois phenax

(2,7 ind/h), Scombrolabrax heterurus (3,4 ind/h) e Nezumia
suilla (1,0 ind/h). Essas 12 espécies corresponderam a
90,6% da similaridade média observada dentro do grupo.

GRUPO E – TALUDE INFERIOR AO LONGO DE TODA A ÁREA, ENTRE

1545 E 2137 m: reuniu 13 amostras representativas de
toda a área investigada, entre 13 e 21oS. Caracterizada
pela abundância relativa de Aldrovandia oleosa
(17 ind/h), Conocara macroptera (9 ind/h), Narcetes
erimellas (7 ind/h), Bathypterois phenax (7 ind/h),
Aldrovandia affinis (5 ind/h), Bathytroctes microlepis (4,3
ind/h), Xyelacyba myersi (4,2 ind/h), Synaphobranchus
brevidorsalis (4,0 ind/h), Bazossetus robustus (2,7 ind/h).
Essas nove espécies representaram 90,1% da
similaridade média observada dentro do grupo.

A ordenação por escalonamento não-métrico (MDS)
indicou um padrão similar (Figura 10), observando-se
a formação de agrupamentos de estações associados
à profundidade dos arrastos e latitude das estações.

Figura 10. Ordenamento por escalonamento não-métrico
multidimensional (MDS) das estações realizadas com rede
de arrasto de fundo sobre o talude da região central da costa
brasileira. (a) gradiente batimétrico; b) gradiente latitudinal.
Nível de stress=0,12.
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A Figura 11 apresenta a distribuição do número de
espécies, índices de diversidade de Shannon (H´) e
de rarefação de Hulber t (ES100), além da
profundidade, latitude e temperatura média dos
conjuntos de amostras representativas de cada
assembléia (grupos A, B, C, D, E, F). Embora o

número médio de espécies seja relativamente
constante entre os grupos, observa-se uma tendência
de aumento da diversidade nos agrupamentos
representativos dos taludes médio e inferior (D, E, F)
e na porção final do talude superior (A), como
demonstrado pelos valores de diversidade e rarefação.

Figura 11. Distribuição da profundidade (m), temperatura (oC), latitude (oS), índice de diversidade de Shannon (H’), índice
de rarefação de Hulbert (ES100) e número de espécies (S) registradas por amostra, para cada assembléia de peixes demersais
identificada no presente estudo (grupos A, B, C, D, E, F). Caixas = limites do primeiro e segundo quartil da distribuição; linha
interna = mediana; linhas externas = valores extremos adjacentes; asteriscos = outliers; círculos = far-outliers.
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As médias de profundidade indicam uma nítida
separação dos grupos do talude superior (A, B, C),
médio (D, F) e inferior (E) em faixas distintas de
distribuição vertical. As temperaturas são indicadoras
de regimes oceanográficos distintos, com predomínio
de massas d´água de origem tropical (B, C),
subtropical (A) e intermediárias (D, E, F). Do mesmo
modo, observaram-se agrupamentos restritos ao norte
(A, B, D) e ao sul (C, F) da região do Banco dos
Abrolhos, enquanto o agrupamento que inclui as
estações do talude inferior (F) esteve amplamente
distribuído ao longo de toda a área.

DISCUSSÃO

Análises de classificação e ordenação determinaram a
existência de distintas assembléias de espécies de peixes
distribuídas sobre o talude continental da região central
da costa brasileira entre 11 e 22oS. Essas assembléias
puderam ser associadas aos gradientes batimétrico e
latitudinal.

Os dados obtidos no presente estudo constituem
evidência de que as assembléias de peixes demersais
profundos podem ser definidas ao longo de amplas
áreas geográficas, em oposição ao conceito de
Haedrich e Merrett (1990), os quais descrevem essas
comunidades como meras assembléias aleatórias de
espécies, sem continuidade espacial.

Os agrupamentos do talude superior (200-750 m) são
compostos por espécies com distribuição centrada no
Atlântico tropical ocidental (S. argentea, S. trispinosus
e P. loweii), além de espécies cosmopolitas de ampla
distribuição no Atlântico e no Pacífico tropical (Z.
hololepis, X. dalgleishi). A serrinha (T. lepidopoides) é
a única espécie estrutural de distribuição mais austral,
que ocorre no extremo sul do Brasil, Argentina e sul
do Chile (Pacífico). Na interface entre os taludes médio
e inferior (750-1.000 m), foram mais abundantes os
gadiformes típicos de regiões lamosas, representativos
da fauna do Atlântico tropical ocidental, como V.
macropogon, N. suilla e G. imberbis (Cohen et al.,
1990). No talude médio e inferior (900-2.000 m) as
16 espécies estruturais são encontradas amplamente
distribuídas em ambas as margens do Atlântico (31%)
ou apresentam distribuição circunglobal/circuntropical
(56%). Somente uma espécie (Synaphobranchus sp.)
é conhecida apenas para a região central da costa

brasileira, enquanto outra (Aldrovandia oleosa) é
restrita ao Atlântico tropical ocidental.

A similaridade observada entre as amostras dos taludes
médio e inferior pode ser explicada pelo
compartilhamento de diversas espécies estruturais que
apresentaram ampla distribuição vertical abaixo dos
900 m, incluindo Aldrovandia oleosa, Xyelacyba
myersi, Conocara macroptera e Bathypterois phenax,
entre outras. Powell et al. (2003) identificaram quatro
assembléias de peixes demersais distribuídas entre 188
e 3.075 m de profundidade no Golfo do México com
tendências semelhantes nos descritores da comunidade
e.g. diminuição do número de espécies e a acentuada
redução na abundância das populações com a
profundidade. Diversos elementos estruturais da
comunidade do Golfo do México apresentaram
correspondência com aqueles encontrados no presente
trabalho, incluindo níveis elevados de abundância
relativa de Steindachneria argentea no talude superior,
Cetonurus globiceps no talude médio e Xyelacyba
myersi no talude inferior.

Comunidades de peixes demersais têm sido
documentadas na literatura para muitas áreas de
plataforma continental e de talude, particularmente nas
regiões temperadas e subtropicais (Bianchi, 1992 a,
1992 b; Fager & Longhurst, 1968; Koslow et al., 1994;
Jacob et al., 1998; Stefanescu et al., 1993). Em geral,
esses estudos têm demonstrado que a composição das
espécies obedece a uma organização discreta, variando
em função de mudanças nas condições ambientais ou
de interações biológicas entre populações. No caso dos
peixes demersais, assume-se que a profundidade seja
um fator determinante na organização das assembléias
(Bianchi, 1992 a, 1992 b; Gordon & Duncan, 1985;
Gomes et al., 1992; Gordon & Mauchline, 1990;
Haimovici et al., 1994; Merrett et al., 1991a).

Briggs (1974) descreveu duas comunidades ou
assembléias para a ictiofauna demersal profunda
encontrada no Caribe, delimitadas pela extensão da
termoclina permanente, entre 200 e 1.000 m. A
mudança das comunidades em associação com a
alternância de massas d’água e regimes de temperatura
é uma constatação freqüente em trabalhos sobre
estrutura de comunidades de peixes na plataforma ou
em regiões profundas (Bergstad et al., 1999; Haedrich
& Krefft, 1978; Haimovici et al., 1994; Koslow et al.,
1994). Os dados analisados no presente trabalho
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parecem confirmar essa tendência, já que existe
correspondência entre a distribuição das assembléias
e os limites verticais de distribuição de massas d´água
de diferentes origens. Na área de estudo, a coluna
d´água apresenta uma picnoclina permanente
separando a Água Tropical superficial (Corrente do
Brasil) da massa de água subtropical (Água Central do
Atlântico Sul) encontrada entre 400 e 700 m. Águas
intermediárias (Água Intermediária Antártica)
aparecem em torno dos 800 e 900 m, podendo ser
encontradas até 1.500 m. Abaixo de 1.500 m,
encontram-se águas profundas (Água Profunda do
Atlântico Norte) ocupando níveis entre 1.500 e 2.000
m (Silveira et al., 2000). Estudos recentes realizados
na Bacia de Campos (RJ), utilizando o método
estatístico-volumétrico (Silveira, com. pess.),
demonstraram que o volume da AIA na região (~ 50%)
é consideravelmente maior que o de qualquer das
demais massas d´água: AT (~ 8 %), ACAS (~13 %),
APAN (~21%).

Segundo Gage e Tyler (1991), a mudança na
composição das espécies das faunas batial e abissal
tem sido historicamente atribuída às variações na
estrutura térmica do oceano profundo. Bruum (1956)
e Menzies et al. (1973) encontraram evidências para
sugerir a isoterma de 4oC  (ou a região inferior da
termoclina permanente) como um filtro de espécies
separando a fauna batial da verdadeiramente abissal.
A presença das assembléias dos taludes médio e inferior
(D, E, F) em temperaturas inferiores a 4oC parece refletir
o padrão geral descrito por esses autores.

Níveis elevados de similaridade específica (54%) foram
observados com as espécies registradas por Séret e
Andreata (1992), que estudaram a fauna de peixes
profundos nesta mesma região. Em seguida, foram
observados níveis elevados de similaridade com a
fauna batial do Golfo do México (44%) e das Guianas
(39%), segundo dados disponíveis em Powell et al.
(2003) e Uyeno et al. (1983), respectivamente. Para a
região sudeste-sul do Brasil (Bernardes et al., 2005) a
similaridade foi de 44%. Diferenças nas amplitudes de
profundidade e nas características da amostragem,
além de mudanças naturais das comunidades,
associadas a fatores biogeográficos, poderiam explicar
as tendências observadas ao largo da costa brasileira.

Na Patagônia, os níveis de afinidade faunística
decaíram levemente (33%) (Nakamura et al., 1986).

Uma proporção considerável de espécies anfiatlânticas
(35%) esteve também representada na costa da
Namíbia (Lloris, 1986) e indica uma segunda via de
conexão filogeográfica entre as margens ocidental e
oriental do Atlântico Sul, provavelmente tendo o fluxo
da Água Intermediária Antártica (AIA) como elemento
de conexão.

Por outro lado, a similaridade faunística é reduzida
quando são consideradas as bacias estudadas no
Atlântico Norte (Gordon & Duncan, 1985; Merrett et
al., 1991a; Merrett et al., 1991b; Markle et al., 1988;
Moore et al., 2003), incluindo Rockall Trough (23%),
Porcupine Seabight (28%), Nova Scotia (26%) e New
England (27%).

Parin e Pakhourukov (2003) afirmam que proporções
similares de agrupamentos faunísticos tendem a ocorrer
ao longo de toda a zona epimesobêntica (200-3.000
m) das regiões tropicais e subtropicais dos oceanos,
sugerindo que essas comunidades ou assembléias
apresentam uma longa e extensa conexão
filogeográfica entre as bacias, principalmente nas
regiões tropicais e subtropicais, o que parece encontrar
confirmação com os elevados níveis de similaridade
apresentados para diversas localidades estudadas no
Atlântico tropical.

Estudos posteriores enfocando aspectos reprodutivos,
tróficos e de variabilidade genética das populações mais
abundantes no Atlântico Sul certamente serão decisivos
na compreensão dos padrões de distribuição dos
componentes da ictiofauna profunda em comparações
intra ou interoceânicas.
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COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES, DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA

DE CEFALÓPODES DO TALUDE DA REGIÃO CENTRAL DO BRASIL

MANUEL HAIMOVICI, PAULO A. S. COSTA, ROBERTA AGUIAR DOS SANTOS,
AGNALDO SILVA MARTINS & GEORGE OLAVO

RESUMO: Quarenta e nove espécies de cefalópodes pertencentes a 25 famílias foram registradas em dois cruzeiros de prospecção
pesqueira pelágica e demersal realizados em maio-julho de 1999 e junho-julho de 2000 com redes de meia-água e de arrasto de
fundo na região central da costa brasileira. As amostras foram obtidas a bordo do N/Pq Thalassa, arrendado pelo governo do
estado da Bahia em convênio com o Programa REVIZEE. As campanhas incluíram 51 arrastos de meia-água e 67 arrastos de
fundo com redes de grande abertura vertical, dos quais 24 e 61, respectivamente, foram positivos. Os rendimentos obtidos
nessas campanhas não indicaram um potencial pesqueiro de cefalópodes na Zona Econômica Exclusiva da região central do
Brasil, porém evidenciaram uma considerável riqueza de espécies. Nos arrastos de meia-água foram capturados 4.230 exemplares
pertencentes a 12 espécies, com peso médio de 2,5 g, entre as quais predominaram Abralia veranyi, A. redfeldi, juvenis de Loligo
plei e juvenis de Illex sp. Nos arrastos de fundo, foram capturados 1.123 exemplares pertencentes a 42 espécies, com peso médio
de 163,5 g. As mais abundantes em peso foram Pholidoteuthis adami, Illex coindetti, Ornithoteuthis antillarum e Histioteuthis
corona corona. As maiores densidades em peso ocorreram na faixa de 500 a 1.500 m de profundidade. A distribuição batimétrica
apresentou um número crescente de espécies nas faixas de profundidade crescentes. Análises multivariadas evidenciaram certo
grau de variação latitudinal na composição de espécies. Verificou-se que a distribuição de várias espécies do Hemisfério Norte,
anteriormente registradas até o Caribe, atingem o Brasil central, incluindo Rossia tortugaensis, Rossia (bullisi), Nectoteuthis
pourtalesi, Benthoctopus oregonae e Illex coindetti. Observou-se que espécies austrais de águas profundas, como Moroteuthis
robsoni e Moroteuthis ingens, também atingem baixas latitudes em águas profundas. Vampyroteuthis infernalis, Cirroteuthis
muellei e Cirroteuthis magna são os primeiros registrados no Atlântico Sul ocidental.

Palavras-chave: cefalópodes, Brasil, biodiversidade, distribuição, abundância.

ABSTRACT: Cephalopods from Eastern Brazilian continental slope.

Cephalopods of 49 species and 25 families were collected in two surveys with midwater and bottom trawls in May-July, 1999
and June-July 2000 off Brazilian slope, aboard of the french research vessel Thalassa. The ship was at the service for the Bahia
State, in collaboration with the REVIZEE (living resources of the Brazilian economic zone) program. Overall 51 mid-water and
67 bottom fishing hauls, 24 and 61 of which had cephalopods in the catch. Yields were low and no fishing potential for
cephalopods was detected but the study area showed a considerable richness of species. The catch of the midwater hauls
included 4230 cephalopods of 12 species and a mean weight of 2.5 g among which Abralia veranyi, A. redfeldi, juveniles of
Loligo plei and of Illex sp were dominant. In the bottom trawls hauls 1123 specimens of 42 species weighting in mean 163.5
g were caught. The most abundant species were Pholidoteuthis adami, Illex coindetti, Ornithoteuthis antillarum and Histioteuthis
corona corona. Higher densities occurred between 500 a 1500 m depth and diversity (number of species) increased with
depth ranges. Multivariate analysis showed some changes in the species composition with increasing latitudes. Several species
recorded formerly in the northern hemisphere up to the Caribbean Sea were found in the central Brazilian slope, as Rossia
tortugaensis, Rossia (bullisi), Nectoteuthis pourtalesi, Benthoctopus oregonae e Illex coindetti. Species as Moroteuthis robsoni
and Moroteuthis ingens, formerly known for higher latitudes, were shown to attain low latitudes in deep waters. Vampyroteuthis
infernalis, Cirroteuthis muellei e Cirroteuthis magna were first recorded for the southwestern Atlantic.

Keywords: cephalopods, Brazil, biodiversity, distribution, abundance.

INTRODUÇÃO

Os cefalópodes, junto com peixes, crustáceos e
outros moluscos, constituem a quase totalidade dos
recursos pesqueiros marinhos explorados pelo
homem. O número de espécies é estimado entre 650

e 1.000, sendo importantes componentes do bentos
e do nécton que ocupam ambientes neríticos e
oceânicos e todas as faixas de profundidade, desde
o epipelagial até ao menos 5.000 m (Nesis, 1987;
Norman, 2000). Os ambientes oceânicos e de águas
profundas, devido a sua vastidão, abrigam o maior
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número de famílias de cefalópodes, e a faixa de
profundidades entre 500 e 1.500 m é onde se
observa a maior diversidade de cefalópodes
pelágicos (Boyle & Rodhouse, 2005).

No Brasil, apenas a fauna costeira e do talude
superior da região sul é relativamente bem conhecida
a partir do exame de coleções em museus e
instituições de pesquisa (Haimovici et al., 1989; Perez
& Haimovici, 1991), levantamentos de cruzeiros de
pesquisa (Haimovici & Andriguetto, 1986; Haimovici
& Perez, 1991), capturas de embarcações comerciais
(Perez et al., 2004) e de trabalhos de ecologia trófica
utilizando predadores (Santos & Haimovici, 2001;
2002). Na região nordeste, os estudos focaram a
análise da dieta de grandes peixes pelágicos (Vaske,
2005) e polvos de águas rasas (Leite & Haimovici,
2006). Não há referência de levantamentos
específicos sobre a fauna de cefalópodes das regiões
norte e central, apenas registros de exemplares
capturados nas grandes expedições do século XIX e
início do século XX e exemplares depositados em
coleções de museus (Palacio, 1977; Haimovici et al.,
1994). Em geral, considera-se que a fauna de
cefalópodes da região oceânica da ZEE brasileira e
do Atlântico Sul tropical ocidental, como um todo,
é pouco conhecida, quando comparada com outras
regiões (Haimovici et al., 1994; Nesis, 1999; Voss &
Toll, 1998).

O Programa REVIZEE na região central incluiu
campanhas de prospecção com redes de meia-água
e arrasto de fundo de grande abertura vertical ao
longo do talude continental superior e médio, entre
o cabo de São Tomé (RJ) o Rio Real (BA). Os
resultados dessas campanhas indicaram um
potencial pesqueiro muito limitado tanto em relação
a recursos demersais como de pequenos pelágicos,
incluindo tanto peixes como cefalópodes (Costa et
al., 2005; Madureira et al., 2004). Por outro lado,
os cruzeiros real izados representaram uma
oportunidade única para a coleta sistemática de
cefalópodes desde a borda da plataforma até
profundidades superiores a 2.000 m.

O presente capítulo tem como objetivo caracterizar a
fauna de cefalópodes do talude da região central em
termos de riqueza de espécies, abundância relativa e
distribuição latitudinal e batimétrica. Uma descrição
taxonômica detalhada das espécies capturadas não foi

objetivo deste trabalho, embora comentários sobre a
identificação da maioria das espécies tenham sido
incluídos. Como resultado, foi registrado um número
elevado de espécies antes não registradas para o Brasil,
assim como alguns exemplares de espécies
provavelmente ainda não descritas.

MATERIAL E MÉTODOS

As amostras foram obtidas em duas campanhas de
prospecção pesqueira com o navio Thalassa, do
Instituto Francês de Pesquisas para a Explotação do
Mar (IFREMER), arrendado pela Bahia Pesca S.A.,
visando o levantamento dos recursos pesqueiros
entre o Rio Real (BA) e o Cabo de São Tomé (RJ)
(11o- 22oS) como parte das atividades do Programa
REVIZEE na costa central brasileira.

A primeira campanha, de prospecção pesqueira pelágica
por método hidroacústico, denominada Bahia-1, incluiu
51 arrastos efetivos de meia-água e 10 arrastos de fundo,
realizados entre 25 de maio e 7 de julho de 1999 ao
longo da costa e sobre os bancos oceânicos (Figura 1a).
A rede de meia-água utilizada era de 292 m de
circunferência, 191 m de comprimento e malha de 20
mm no saco e 6 mm entre nós opostos com a malha
esticada no forro interno. Os arrastos de fundo foram
realizados entre 56 e 910 m de profundidade, com uma
rede tipo GOV com 47 m de tralha superior e 36 m de
tralha inferior, equipada com 45 bobinas de borracha
de 10-20 cm de diâmetro; as malhas foram de 50 mm
no saco e de 20 mm no forro interno.

A segunda campanha, denominada Bahia-2, visava
à prospecção de recursos demersais com arrasto de
fundo sobre a quebra de plataforma e no talude
continental, tendo sido realizados 58 lances entre 180
e 2.200 m e distribuídos ao longo da costa central
entre 6 de junho e 10 de julho de 2000 (Figura 1b).
Nessa campanha foi utilizada uma rede de arrasto do
tipo ARROW. Esta possui um conjunto de 40 bobinas
de borracha, com 53,3 cm de diâmetro, dispostas ao
longo da tralha inferior (26,8 m) e uma tralha superior
(47,2 m), com flutuadores capazes de suportar
profundidades de até 2.200 m. As portas eram do
tipo WV-12, com uma área de 7 m2 e 2.200 kg de
peso total. A distância entre as portas e a rede foi de
135 m, que eram ligadas ao guincho principal do
navio por um cabo real de arrasto. Os tamanhos de
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malha foram: 110 mm no saco da rede e de 20 mm
no forro interno, medido entre nós opostos com a
malha esticada. Em média, durante os arrastos
realizados, a abertura horizontal da rede variou entre
28 e 45,5 m, e a abertura vertical entre 3 e 10,6 m,
correspondendo a uma abertura média de 195 m2.
Maiores detalhes sobre o navio, os petrechos e as
campanhas em Costa et al. (2005).

Na campanha Bahia-1, a estrutura termohalina vertical
da coluna d´água foi registrada em lançamentos de
CTD em uma série de perfis latitudinais ao longo da
costa (Braga et al., 2007). Na campanha Bahia-2,
foram realizados lançamentos de CTD ao término de
cada arrasto para determinação das massas de água
presentes na região de estudo.

Todos os cefalópodes capturados foram pesados e
contados. Amostras das espécies mais abundantes e
todos os exemplares das menos abundantes foram

medidos (comprimento do manto, CM) e, quando
possível, tiveram o sexo determinado, sendo
posteriormente fixados em formalina 10% e
preservados em etanol 70%. Foram obtidas fotografias
digitais a bordo dos diferentes tipos de cefalópodes
capturados antes e, em alguns casos, depois da fixação
(Lâminas 1 a 7).

A identificação da maior parte das espécies capturadas
baseou-se em publicações sobre a fauna mundial
(Roper et al., 1984; Nesis, 1987), faunas regionais
(Voss, 1955; Voss, 1956; Palácio, 1977; Guerra, 1992;
Haimovici & Andriguetto, 1986; Haimovici et al.,
1989; Perez & Haimovici, 1993; Haimovici et al.,
1994; Okutami, 1995; Nesis, 1999) e revisões
taxonômicas (Voss, 1980; Voss & Pearcy, 1990; Voss,
1964; Voss et al., 1998a; Villanueva et al., 2002). Na
maior parte dos casos, a nomenclatura correspondeu
àquela proposta por Sweeney e Roper (1998).
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Figura 1. Posições dos arrastos de meia-água (círculos vazios) e arrastos de fundo (círculos cheios) realizados nas campanhas
Bahia I (a) e Bahia II (b).
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A maioria dos cefalópodes capturados apresentou
danos provocados pelas grandes redes de arrasto
utilizadas. As espécies de consistência gelatinosa
sofreram freqüentemente a perda de braços e
tentáculos, fotóforos e partes da pele. O mesmo
aconteceu com os polvos bentônicos, afetados
pelos rolos da tralha inferior das redes demersais.
Por essa razão, as identificações nem sempre
puderam ser feitas através das características mais
distintivas, por exemplo, os maços tentaculares nos
chiroteutídeos ou os fotóforos no manto e braços
dos octopoteutídeos.

As densidades por famílias foram calculadas em kg
por km2 a partir das capturas em kg e as áreas
varridas em cada arrasto. Os padrões de distribuição
de espécies nos lances com arrasto de fundo foram
analisados utilizando várias rotinas do pacote
estatístico PRIMER (Clarke & Goreley, 2001). Os
números por espécie e lance foram transformados
para Log (x+1) e padronizados por estação, sendo
calculada uma matriz com 36 estações e 22 espécies,
selecionadas para descrição dos padrões de
distribuição, usando o coeficiente de dissimilaridade
de Bray-Curtis e a média de grupo ponderada
(WPGMA) como método de agrupamento. Foram
excluídas as estações com menos de três espécies e
espécies com ocorrências inferiores a 10% no total
de lances realizados. Os grupos definidos na análise
de agrupamento foram comparados
através de uma análise unidirecional de
similaridade (ANOSIM), utilizada para
testar a hipótese nula de que não existem
diferenças significativas entre áreas. A
ordenação por escalonamento não-
métrico multidimensional (MDS) foi
utilizada complementarmente à análise de
agrupamento para veri f icação dos
resul tados obtidos. A rot ina de
similaridade percentual (SIMPER) foi
aplicada sobre a matriz de dados de
abundância para determinar a
contribuição de cada espécie dentro e
entre grupos de amostras.

CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

As duas campanhas foram realizadas na

mesma época do ano, maio a julho, em um
ambiente que apresenta padrão hidrográfico muito
uniforme. As temperaturas variaram de 24°C a
28ºC na superfície, de 20ºC a 24ºC a 100 m, 8ºC
a 9,5ºC a 500 m e foram sempre inferiores a 3ºC a
mais de 1.000 m (Figura 2). O sentido das correntes
varia com as profundidades e massas de água
predominantes: na superfície, a água tropical
quente e salina que flui para o sul transportada pela
Corrente do Brasil (CB) sobre a Água Central do
Atlântico Sul (ACAS), que na região central flui para
o norte. Por baixo da ACAS, há o fluxo para norte
da Água Intermediária Antártica (AIA) e sob esta
flui para o sul a Água Profunda do Atlântico Norte
(APAN). A salinidade apresenta uma picnoclina
permanente separando a água tropical superficial
da CB (T>20oC; S>36,2 ‰) da massa de água
subtropical da ACAS (6-20ºC; 34,6-36‰), situada
entre 400 e aproximadamente 700 m (Figura 3).
Águas intermediárias (AIA) aparecem em torno dos
700 m de profundidade (2-4ºC e 34,2-34,6 ‰),
podendo ser encontradas até os 1500 m. Abaixo
de 1.500 m, encontram-se águas profundas (APAN)
ocupando níveis entre 1.500 e 2.000 m (3-4oC;
34,6-35,0 ‰) (Signorini et al., 1989; Schmid et
al., 1995; Vianna et al., 1998).

Figura 2. Perfis verticais de temperatura (a) e salinidade (b) obtidos
entre 11-17ºS (¾) e entre 19-22ºS (——) durante a campanha
BAHIA-2.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES

Foram capturados 5.353 exemplares, dos quais
98,7% foram identificados a nível específico. No
total foram identificados 49 diferentes táxons: 47
espécies,  duas em nível  de gênero apenas,
distribuídas em 25 famílias e cinco ordens (Tabela
1). As famílias com maior número de espécies foram
Ommastrephidae (6) ,  Enoploteuthidae (5) ,
Sepiolidae (5), Octopodidae (4), Cranchiidae (3) e
Onychoteuthidae (3).

Algumas das identificações em nível de espécie estão
indicadas entre parênteses e estão sujeitas a revisão.
É o caso de Megalocranchia  (maxima), cuja
taxonomia ainda não está consolidada, Rossia
(bullisi), que esteve representada apenas por fêmeas,
e Mastigoteuthis (magna), Chiroteuthis (capensis) e
Octopoteuthis (megaptera), por terem perdido
tentáculos ou outras partes do corpo importantes

na identificação. A maioria dos exemplares
identificados ao nível de gênero ou táxons
superiores foi de juvenis do gênero Illex ou
exemplares capturados incompletos.

A seguir, são destacadas algumas diagnoses
utilizadas para o reconhecimento das espécies
e comentados os registros de ocorrência e
distribuição com base na literatura disponível.

Vários exemplares de Spirula spirula (Lâm. 1)
capturados confirmam a presença dessa
espécie no litoral brasileiro, anteriormente
conhecida apenas pelas suas conchas e pelos
restos em conteúdos estomacais de teleósteos
(Santos & Haimovici, 2002). Perez et al. (2004)
registraram essa espécie em capturas
comerciais na região Sudeste realizadas em
2001 e 2003.

Da família Sepiolidae, ocorreram quatro
espécies, incluindo Nectoteuthis pourtalesi
Verrill, 1883, da subfamília Heteroteuthidinae
(Lâm. 1), caracterizada pelo manto não
fusionado dorsalmente à cabeça e à borda
ventral do manto, formando um escudo que
cobre a base dos braços (Nesis, 1987). As
outras três, Rossia tortugaensis (Lâm. 1),
Rossia (bullisi) (Lâm. 1) e Semirossia tenera

(Lâm. 1), da subfamília Rossinae, apresentam corpo
globoso curto e largo com nadadeiras semicirculares
não unidas posteriormente, cabeça não unida
posteriormente ao manto, olho coberto por uma
membrana que apresenta uma fenda na parte
ventral e massas tentaculares pouco expandidas e
com uma quilha lateral. As duas primeiras foram
descritas de forma sucinta por Voss (1956) e
morfologicamente apresentam muitas semelhanças.
Diferem claramente na largura da parte livre das
nadadeiras, maior em R. tor tugaensis ,  e na
coloração da região dorsal do manto, que em Rossia
tor tugaensis  apresenta uma fa ixa anter ior
desprovida de cromatóforos, e o resto é de cor
escura, próximo ao roxo, enquanto que R. (bullisi)
apresenta uma coloração cinza reticulada.

Duas lulas nerí t icas da subordem Myopsida
ocorreram nas águas mais rasas e sobre os bancos,
os loliginídeos Loligo plei (Lâm. 2) e Sepioteuthis
sepioidea (Lâm. 2).
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setas verticais indicam as diferentes massas de água encontradas
na região. CB: Corrente do Brasil; ACAS: Água Central do
Atlântico Sul; AIA: Água Intermediária Antártica; APAN: Água
Profunda do Atlântico Norte.



M.HAIMOVICI, P.A.S.COSTA, R.A.SANTOS, A.S.MARTINS & G.OLAVO

114

Tabela 1. Lista das espécies de cefalópodes identificadas nas capturas do N/Oc. Thalassa com redes de arrasto de fundo
e meia-água nas campanhas Bahia-1 (1999) e Bahia-2 (2000) no talude continental e bancos da região central entre o Rio
Real (Lat. 12°S) e o Cabo de São Tomé (Lat. 22°S) entre 200 e 2.200 m de profundidade. Entre parênteses as espécies cuja
identificação está sujeita a confirmação.

Ordem Spirulida Stolley, 1919     Ordem Teuthida (continuação)   

  Família Spirulidae Owen, 1836     Família Neoteuthidae Naef, 1921 

    Spirula spirula  (Linnaeus, 1758)       Neoteuthis thielei Naef, 1921 

Ordem Sepiolida Fioroni, 1981     Família Octopoteuthidae Berry, 1912 

  Família Sepiolidae Leach, 1817       Octopoteuthis (megaptera) (Verrill, 1885) 

   Subfamília Heteroteuthidinae, Apellöf, 1898    Família Ommastrephidae  Steenstrup, 1857 

    Heteroteuthis dispar Rüppell, 1844     Subfamília Illicinae Posselt, 1981 

    Nectoteuthis pourtalesi Verrill, 1883      Illex coindetti (Verany, 1839) 

   Subfamília Rossinae Apellöf, 1898      Illex argentinus (Castellanos, 1960) 

    Rossia (bullisi)  Voss 1956     Subfamília Ommastrephinae Posselt, 1981  

    Rossia tortugaensis Voss, 1956      Eucleoteuthis luminosa  Sasaki, 1915 

    Semirossia tenera  (Verril, 1880)      Ornithoteuthis antillarum Adam, 1957 

Ordem Teuthida Naef, 1916       Sthenoteuthis pteropus (Steenstrup, 1855) 

 Subordem Myopsina Orbigny, 1841      Ommastrephes bartrami (Lesueur, 1821) 

  Família Loliginidae  Lesueur, 1821    Família Onychoteuthidae  Gray, 1850 

    Loligo plei Blainville, 1823       Moroteuthis robsoni Adam, 1962 

    Sepioteuthis sepioidea (Blainville, 1823)      Moroteuthis ingens Smith, 1881 

 Subordem Oegopsina Orbigny, 1845      Onychoteuthis banksi (Leach, 1817) 

  Família Bathyteuthidae  Pfeffer, 1900    Família Pyroteuthidae Pfeffer, 1912 

    Bathyteuthis sp.         Pyroteuthis margaritifera Rüppell, 1844 

    Chiroteuthis (capensis) Voss, 1967  Ordem Octopoda Leach, 1818  

    Chiroteuthis (veranyi)  (Férussac, 1835)   Subordem Cirrina Grimpe, 1916  

  Família Cranchiidae Prosch, 1847    Família Opistoteuthidae Verrill, 1986 

    Liocranchia reinhardti (Steenstrup, 1856)      Opistoteuthis agassizii  Verrill, 1896 

    Megalocranchia  (tipo maxima) Pfeffer, 1884   Família Cirroteuthidae Keferstein, 1866 

    Liguriella podophtalma Issel, 1908      Cirroteuthis magna Hoyle, 1895 

  Família Cycloteuthidae Naef, 1924      Cirroteuthis muelleri Eschricht, 1838 

    Discoteuthis discusYoung & Roper, 1969   Subordem Incirrina Grimpe, 1916 

  Família Enoploteuthidae Pfeffer, 1900    Família Alloposidae Verrill, 1881  

    Abraliopsis atlantica Nesis, 1982      Haliphron atlanticus Steenstrup, 1861 

    Abralia redfieldi Voss, 1955     Família Amphitretidae Hoyle, 1886 

    Abralia veranyi (Ruppell, 1844)      Amphitretus pelagicus Hoyle, 1885 

    Enoploteuthis anapsis Roper, 1964    Família Bolitaenidae Chun, 1911 

    Enoploteuthis leptura (Leach, 1917)      Eledonella pygmaea Verrill, 1884 

  Família Histioteuthidae Verrill, 1881    Família Octopodidae Orbigny, 1840 

    Histioteuthis corona corona (Voss & Voss, 1962)    Graneledone sp. 

  Família Lycoteuthidae Pfeffer, 1908      Benthoctopus oregonae Toll, 1981 

    Lycoteuthis lorigera (Steenstrup, 1875)      Pteroctopus tetracirrhus (Chiaie, 1830) 

    Selenoteuthis scintillans Voss, 1959      Eledone massyae Voss, 1964 

  Família Pholidoteuthidae Adam, 1950      Vosseledone charrua Palacio, 1978 

    Pholidoteuthis adami Voss, 1956  Ordem Vampyromorphida Pickford, 1939 

  Família Mastigoteuthidae     Família Vampyroteuthidae Thiele, in Chun, 1920 

        Mastigoteuthis (magna) Joubin, 1913           Vampyroteuthis infernalis  Chum, 1903 
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O único exemplar capturado da família monotípica
Bathyteuthidae e classificado como Bathyteuthis sp.,
(Lâm. 2) apresenta características que não
correspondem à única espécie citada para o Oceano
Atlântico, Bathyteuthis abyssicola, cujos braços são
mais curtos e com menor número de ventosas (Nesis,
1987; Guerra, 1992).

Duas espécies do gênero Chiroteuthis são citadas para
o Atlântico, C. capensis e C. veranyi (Nesis, 1987). Um
dos exemplares de corpo curto e massa tentacular
estreito e alargado se encaixa na descrição e ilustrações
de C. veranyi (Lâm. 2). Os demais, sem os tentáculos,
apresentam um manto mais alongado que se encaixa
na descrição C. capensis (Lâm. 2).

Três espécies da família Cranchiidae foram identificadas
com base em Voss (1980) e Voss et al. (1992):
Liocranchia reinhardti (Lâm. 2), já citada para o Brasil.
Exemplares que apresentam nadadeiras lanceoladas,
com dois fotóforos alongados sobre a glândula
digestiva, cada um com duas lentes nos extremos dos
braços, pequenas ventosas com anéis quitinosos com
dentes agudos, foram identificados como pertencentes
ao complexo Megalocranchia maxima (Lâm. 2). Os
cranchideos com dois pequenos tubérculos na fusão
entre a cabeça e a parte ventral do manto, olhos
pequenos e nadadeiras pequenas em forma de pá e
fusionadas posteriormente no extremo posterior do
gládio foram identificados como Liguriella
podophtalma (Lâm. 2).

Cinco espécies da família Enoploteuthidae foram
identificadas na região central. As mais comuns, Abralia
veranyi (Lâm. 3) e A. redfieldi (Lâm. 3), também foram
freqüentes no talude da região sul (Perez & Haimovici,
1993; Santos & Haimovici, no prelo). Abraliopsis
atlantica (Lâm. 2) ocorreu em dois lances rasos e foi
identificada ao nível de espécie pelas fileiras de
cromatóforos na face ventral do manto e cabeça e pela
menor relação comprimento nadadeira/comprimento
manto quando comparada a A. pfefferi, encontrada
em arrastos pelágicos nos cruzeiros do Programa
REVIZEE na região sul (Santos & Haimovici, no prelo).
Duas espécies do gênero Enoploteuthis ocorreram em
apenas um arrasto de meia-água: E. anapsis (Lâm. 3),
que apresenta os tentáculos mais finos e duas fileiras
de cromatóforos nos quartos braços, e E. leptura (Lâm.
3), com três fileiras de cromatóforos nos quartos braços,
tentáculos mais grossos e manto prolongando-se numa

cauda mais longa (Nesis, 1987; 1999).

Pyroteuthis margaritifera (Lâm. 3), da família
Pyroteuthidae, citada por Nesis (1999) para o Atlântico
Sul ocidental, ocorreu em um pequeno número de
lances demersais e de meia-água. Essa espécie foi
encontrada em amostras de plâncton e arrastos de
meia-água na região Sul (Santos & Haimovici, no
prelo).

Nove espécies de ommastrefídeos são citadas para o
Atlântico Sul tropical (Nesis 1999), das quais seis foram
capturadas. A única não citada anteriormente para o
Brasil é Illex coindetti (Lâm. 4), que ocorreu com certa
freqüência ao norte dos 20°S, sendo substituída ao sul
por Illex argentinus (Lâm. 4). As demais foram espécies
de hábitos mais oceânicos e pelágicos: Ornithoteuthis
antillarum (Lâm. 4), Ommastrephes bartramii
(Lâm. 5), Eucleoteuthis luminosa (Lâm. 4) e
Sthenoteuthis pteropus (Lâm. 4).

Embora tenham sido encontrados fragmentos de mais
de uma espécie de Histioteuthidae, os únicos exemplares
completos foram juvenis de Histioteuthis corona corona
(Lâm. 5), descritos em Voss et al. (1998b).

A maior espécie e com maior contribuição em peso nos
arrastos demersais foi Pholidoteuthis adami, da família
Lepidoteuthidae (Lâm. 3), muito presente também na
pesca no talude da região sudeste-sul (Perez et al., 2004).
Trata-se de uma espécie de lula amoniacal caracterizada
pela presença de papilas poligonais arranjadas em fileiras
irregulares sobre o manto, nadadeiras losangulares,
terminando em cauda, adultos sem tentáculos e, nos
machos, ausência de hectocótilo e presença de um longo
pênis ultrapassando o manto. Foram os maiores
cefalópodes capturados, com exemplares que atingiram
800 mm de comprimento dorsal do manto e 9 kg de
peso. Outra lula de grande porte foi Moroteuthis robsoni
(Lâm. 5), da família Onychoteuthidae, de manto
muscular não fusionado com a cabeça, pele rugosa,
fechamento do manto simples, nadadeira ocupando 2/
3 do ML, braços com duas fileiras de ventosas e
tentáculos com 30 ganchos em duas fileiras e entre 10 a
20 ventosas na massa tentacular.

Selenoteuthis scintillans (Lâm. 3), da família
Lycoteuthidae, foi identificada pelo fotóforo no
extremo posterior do manto. Paralarvas dessa espécie
já tinham sido registradas na região Nordeste
(Haimovici et al., 2002).
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Neoteuthis  th ie le i  (Lâm. 4) ,  da famí l ia
Neoteuthidae, pôde ser identificada, entre outras
caracter ís t icas,  pelo formato conspícuo das
nadadeiras. Discoteuthis discus (Lâm. 2), da família
Cycloteuthidae, foi identificada ao nível de espécie
pelo formato do aparelho de fechamento e da
inserção posterior do gládio no manto. Ambas as
espécies se encontram descritas e ilustradas em
Nesis (1987).

Os exemplares de Mastigoteuthis (Lâm. 5) coletados
apresentam o manto de consistência cartilaginosa-
gelatinosa, anteriormente cilíndrico, comprimento
das nadadeiras de 70 a 80% do manto e largura
igual ou superior ao comprimento do manto. Pele
lisa sem fotóforos no globo ocular ou no corpo,
fechamento do manto em forma de garrafa. As
pregas bucais se unem dorsalmente aos braços I e
II e ventralmente aos braços III e IV, estes últimos
mais longos e robustos que os restantes. Os anéis
quitinosos das ventosas dos braços têm borda lisa.
Essas características correspondem a Mastigoteuthis
magna em Nesis (1987). Como freqüentemente
ocorre, os exemplares foram coletados sem os
tentáculos, que nessa espécie são cobertos por
inúmeras ventosas muito pequenas.

Foram capturados c inco exemplares  de
Octopoteuthis, de nadadeiras ocupando quase a
totalidade do manto, que se prolonga numa cauda.
A maioria tinha perdido as ventosas ou ganchos, e
os extremos dos braços não apresentavam vestígios
de fotóforos. Comparando as imagens das espécies
registradas para o Oceano Atlântico em Nesis
(1987), os exemplares examinados se encaixam em
O. megaptera (Lâm. 4).

Vários exemplares de polvos da subordem Cirrata
foram capturados nos arrastos demersais. Os
exemplares de Opistoteuthis agassizii (Lâm. 5) foram
identificados com base na revisão de Villanueva et
al. (2002). Cirroteuthis muelleri (Lâm. 6) foi
identif icado a par tir da descrição detalhada
apresentada em Voss e Percy (1990). Três exemplares
que perderam partes do corpo se encaixam na
redescrição de Cirroteuthis magna (Guerra et al.,
1998), pelo comprimento dos braços, largura das
nadadeiras, olhos tubulares com cristalino e,
principalmente, pela semelhança da concha interna,

que são idênticas às descritas para os adultos por
Guerra et al. (1998), com exceção da largura das
nadadeiras que são menores, nos exemplares
pequenos capturados (Lâm. 6).

Octópodes Incirrata gelatinosos epibênticos e
pelágicos ocorreram em pequeno número, em geral
deteriorados. Haliphron atlanticus (Lâm. 6) foi
identi f icado pela cabeça ampla, membrana
interbraquial  profunda, fórmula braquial :
1>2>3>4, braços curtos com ventosas pequenas,
diâmetro dos olhos cerca de 33% do manto, funil
embebido na cabeça, abrindo-se ventralmente na
altura dos olhos e hectocótilo (terceiro braço direito)
desenvolvendo-se em um saco na frente do olho e
atravessando o manto.

Amphitretus pelagicus é a única espécie da família
Amphitretidae no Oceano Atlântico (Nesis, 1999).
Apresenta corpo gelatinoso de consistência frágil,
o lhos  t e l e scóp i cos  dor sa i s  mu i to  jun tos ,
membrana braquial profunda e braços longos
com uma fileira de ventosas. O manto é longo e
o funil é muito longo, fusionado ao manto, mas
não na parte ventral.

Eledonel la  pygmaea (Lâm. 6) ,  da famí l ia
Boli taenidae, apresenta o corpo gelat inoso,
pigmentado, com ventosas em uma fileira e o
terceiro par de braços mais longo que os demais;
diâmetro do olho pequeno, próximo do gânglio
óptico e unido aos gânglios periesofágicos por um
nervo ótico longo.

Entre os octópodes Incir rata bentônicos,
encontramos Graneledone  sp.  (Lâm. 6),
Benthoctopus oregonae (Lâm. 6), descrito por Toll
(1981), e as espécies já registradas mais ao sul,
Pteroctopus tetracirrhus (Lâm. 7), Eledone massyae
(Lâm. 7) e Vosseledone charrua  (Lâm. 7).
Graneledone sp. apresenta a pele sobre o manto
verrucosa com papilas que apresentam uma
disposição e forma não descritas na literatura , uma
fileira de ventosas nos braços e espermatóforo muito
grandes (Nesis, 1987; Voss & Pearcy, 1990).

Os vários exemplares de Vampyroteuthis infernalis
(Lâm. 7) são os primeiros obtidos no Brasil, embora
existam registros de bicos em conteúdos estomacais
de predadores nas regiões Sul (Santos & Haimovici,
2002) e Nordeste (Vaske, 2005).
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Lâmina 7

ABUNDÂNCIA RELATIVA

As avaliações do potencial pesqueiro de espécies
vulneráveis às artes de pesca empregadas nos dois
cruzeiros realizados constataram a baixa biomassa
e potencial pesqueiro da região (Madureira et al.,
2004; Costa et al., 2005). As baixas biomassas de
cefalópodes registradas nos arrastos demersais são
compatíveis com a baixa produtividade geral da
região central.

Os números capturados, freqüências de ocorrência,
pesos totais e médios e amplitudes de comprimentos
do manto de cada uma das espécies capturadas são
apresentados na Tabela 2. As amplitudes de latitudes,
temperaturas de fundo e as profundidades dos locais
de captura das espécies identificadas em ambos os
cruzeiros são apresentadas na Tabela 3.

Dos 10 arrastos demersais da campanha Bahia-1,
em sete houve captura de cefalópodes, que
totalizaram 77 exemplares de 11 diferentes táxons:
9 espécies, um gênero e uma subfamília. O peso total
da captura foi de 7.467 g e, desse total, 97,7% foi
de duas espécies de omastrefídeos: Illex coindetti e
Ornithoteuthis antillarum. O peso médio dos
cefalópodes capturados foi de 97,0 g.

Dos 51 arrastos de meia-água efetivos da campanha
Bahia-1, em 16 houve capturas de cefalópodes. No
total ocorreram 18 espécies, além de juvenis de Illex
spp., que poderiam ser tanto de I. argentinus como I.
coindetti. O número total de exemplares capturados
foi de 4.230 exemplares, com um peso total de 10.840
g e um peso médio de apenas 2,5 g. A grande maioria
dos exemples foi de Abralia veranyi, A. redfeldi e de
juvenis de Loligo plei.
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Tabela 2. Números de ocorrências, de exemplares, pesos totais e médios (em gramas) e as amplitudes de comprimento do
manto (CM) das espécies e gêneros identificados nas capturas nos arrastos de meia-água e fundo do cruzeiro Bahia-1 e nos
arrastos de fundo do cruzeiro Bahia-2 do N/Oc Thalassa no talude continental e bancos da região central entre o Rio Real
(Lat 12°S) e o Cabo de São Tomé (Lat. 22°S) entre 200 e 2.200 m de profundidade.

BAHIA-1, 7 ARRASTOS DEMERSAIS COM CAPTURA DE CEFALÓPODES 
  
  

BAHIA-2, 54 ARRASTOS DEMERSAIS COM CAPTURA DE CEFALÓPODES 
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Abralia veranyi 16 2 35 2,2 20 35 Abralia redfieldi 40 9 156 3,9 20 36 
Chiroteuthis capensis 2 1 10 5,0 87 90 Abralia veranyi 420 30 1.607 3,8 4 45 
Vosseledone charrua  4 (1) 1 s/d s/d 15 15 Amphitretus pelagicus 1 1  s/d s/d s/d 
Heteroteuthis atlantis 5 3 7 1,4 20 26 Bathyteuthis sp. 1 1 15 15,0 55  
Illex coindetti 35 1 6.509 186 187 267 Benthoctopus oregonae 2 2 1.042 521 55 145 
Moroteuthis ingens 1 1 24 24 88 88 Chiroteuthis (veranyi) 1 1 40 40 85  
Neoteuthis thielei 2 2 31 16 82 86 Chiroteuthis (capensis) 3 3 280 93 70 350 
Ornithoteuthis antillarum 6 2 789 132 164 235 Cirroteuthis magna 3 2 620 207 80 110 
Pteroctopus tetracirrhus 2 1 145 73 47 54 Cirroteuthis muelleri  6 6 1.085 181 80 121 
Semirossia tenera 1 1 18 18,1 39 39 Discoteuthis discus 1 1 190 190 100 100 
Sepioteuthis sepioidea 2 1 53 26,6 60 80 Eledone massyae 1 1 45 45,0 50  
              Eledonella pygmaea 6 5 30 4,9 32 60 

BAHIA-1,  24 ARRASTOS MEIA-ÁGUA COM CAPTURA DE CEFALÓPODES Enoploteuthis (anapsis)  1 1  s/d s/d s/d 
Abralia redfeldi 365 5 759 2 18 39 Eucloteuthis luminosa 1 1 85 85,0 150  
Abralia veranyi 3.258 9 7.791 2,4 11 48 Graneledone (verrucosa) 1 1 605 605 100  
Abraliopsis atlantica 32 2 88 3 16 38 Haliphron atlanticus 2 1 2.110 1.055 210  
Enoploteuthis spp. 6 2 88 15 23 103 Heteroteuthis atlantis 5 4 29 5,8 21 33 
Heteroteuthis atlantis 3 3 4 1 11 26 Histioteuthis c. corona  49 11 11.810 241 40 155 
Histioteuthis c. corona 1 1 40 40,0 51 51 Illex argentinus 5 5 785 157 155 200 
Illex argentinus 1 1 152 152,0 194 194 Illex coindetti 71 14 15.780 222 70 318 
Illex sp juvenis 25 3 200 8,0 9 41 Liocranchia reinhardti 34 10 509 15,0 80 207 
Liguriella podophtalma 2 1 7 3,5 42 57 Loligo plei 49 2 1.694 34,6 62 220 
Liocranchia reinhardti 1 1 4 4 76 76 Mastigoteuthis (magna) 9 6 689 76,6 130 230 
Loligo plei 432 9 1.000 2,3 12 83 Megalocranchia (maxima) 18 10 1.390 77,2 85 610 
Lycoteuthis lorigera 2 1 6 3 25 35 Moroteuthis robsoni 7 3 5.585 798 323 510 
Nectoteuthis pourtalesi 26 1 36 1 7 13 Nectoteuthis pourtalesi 2 1 5 2,5 13 13 
Onycoteuthis banksi 1 1 22 21,5 80 80 Octopoteuthis megaptera 5 5 381 76 28 170 
Ornithoteuthis antillarun 35 2 218 6 24 140 Ommastrephes bartrami 6 6 7.560 1.260 190 470 
Pyroteuthis margaritifera 24 1 35 1,5 14 31 Onychoteuthis banksii 14 9 278 19,9 50 135 
Selenoteuthis scintillans 12 2 31 3 26 36 Opistoteuthis agasizzi 7 5 3.360 480 60 240 
Spirula spirula 1 1 3 2,5 27 27 Ornithoteuthis antillarum 183 21 22.230 121,5 62 307 
       Pholidoteuthis adami 38 11 93.615 2.464 145 870 
  Num Peso Peso Pyroteuthis margaritifera 4 3 33 8,3 20 45 

Totais por cruzeiros total total médio Rossia tortugaensis 3 2 150 50,0 35 45 
Cz Bahia II rede demersal 1.046 175.991 168,3 Rossia (bullisi) 5 1 110 22,0 30 50 
CZ Bahia I rede demrersal 77 7.622 99,0 Semirossa tenera 5 3 65 13,0 22 38 
CZ Bahia I rede méia água 4.230 10.484 2,5 Spirula spirula 8 6 56 7,0 35 40 
Total  Geral 5.353 194.098 36,3 Sthenoteuthis pteropus 5 5 1.009 202 107 225 
(1) apenas um exemplar examinado         Vampyroteuthis infernalis 16 5 760 47,5 47 145 



COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES, DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA DE CEFALÓPODES DO TALUDE DA REGIÃO CENTRAL DO BRASIL

125

Ta
b
el

a 
3

. A
m

pl
itu

de
s 

am
bi

en
ta

is
 e

 d
is

tr
ib

ui
çã

o 
da

s 
es

pé
ci

es
 e

 g
ên

er
os

 id
en

tif
ic

ad
os

 n
as

 c
ap

tu
ra

s 
no

s 
ar

ra
st

os
 d

e 
m

ei
a-

ág
ua

 e
 fu

nd
o 

do
 c

ru
ze

iro
 B

ah
ia

-1
 e

 n
os

ar
ra

st
os

 d
e 

fu
nd

o 
do

 c
ru

ze
iro

 B
ah

ia
-2

 d
o 

N
/O

c 
T

ha
la

ss
a 

no
 ta

lu
de

 c
on

tin
en

ta
l e

 b
an

co
s 

da
 re

gi
ão

 c
en

tr
al

 e
nt

re
 o

 R
io

 R
ea

l (
L

at
. 1

2°
S)

 e
 o

 C
ab

o 
de

 S
ão

 T
om

é 
(L

at
.

22
°S

) 
en

tr
e 

20
0 

e 
2.

20
0 

m
 d

e 
pr

of
un

di
da

de
.

C
on

tin
ua

...

G
Ê

N
E

R
O

 E
 E

SP
É

C
IE

S 
O

C
O

R
R

ÊN
C

IA
S 

 
M

ÍN
 

TE
M

P 
FU

N
D

 
M

Á
X
 

TE
M

P 
FU

N
D

 
M

IN
 

LA
T 

SU
L 

M
Á

X
 

LA
T

 S
U

L 
 

M
ÍN

 
PR

O
F 

M
Á

X
  

PR
O

F 
D

IS
T

R
IB

U
IÇ

Ã
O

 
LA

TI
T

U
D

E
S 

E
X

T
R

E
M

A
S 

A
M

B
IE

N
TE

 
R

E
F 

A
br

al
io

ps
is

 a
tla

nt
ic

a 
 

2 
 

 
21

°3
1'

 
20

°3
9'

 
72

 
11

8 
W

 A
tl 

C
ar

 M
ex

 
35

°N
 

30
°S

 
ep

-m
p 

o 
1,

 2
 

A
br

al
ia

 r
ed

fe
ld

i  
14

 
2,

2 
8,

6 
21

°4
6'

 
13

°2
4'

 
72

 
1.

79
8 

A
tl 

8°
N

 
 5

0°
S 

ep
-m

p 
no

 
2,

 6
 

A
br

al
ia

 v
er

an
yi

  
41

 
2,

1 
15

 
21

°4
6'

 
11

°3
9'

 
30

 
2.

07
5 

A
tl 

40
°N

 
10

°S
 

ep
-m

p 
no

 
2,

 6
 

A
m

ph
itr

et
us

 p
el

ag
ic

us
 

1 
2,

6 
2,

6 
21

°2
6'

 
21

°2
6'

 
1.

79
8 

1.
79

8 
A

tl 
10

°S
 

35
-4

0°
S 

m
p-

bp
 

o 
2 

B
at

hy
te

ut
hi

s 
sp

   
1 

2,
7 

2,
7 

13
°2

3'
 

13
°2

3'
 

1.
72

9 
1.

72
9 

A
tl 

? 
? 

m
p-

bp
 

 
1 

B
en

th
W

to
pu

s 
or

eg
on

ae
 

2 
2,

7 
8,

7 
15

°5
4'

 
14

°4
0'

 
48

8 
1.

06
6 

W
 A

tl 
C

ar
 

30
°N

 
20

°S
 

be
n 

o/
no

 
1,

 1
6 

C
hi

ro
te

ut
hi

s 
(c

ap
en

si
s)

 
4 

2,
2 

8,
0 

* 
21

°2
1'

 
13

°2
3'

 
47

5 
1.

15
8 

A
tl 

35
°N

 
35

°S
 

m
p-

bp
-b

a 
o/

no
 

1 

C
hi

ro
te

ut
hi

s 
(v

er
an

yi
) 

1 
2,

6 
2,

6 
21

°2
6'

 
21

°2
6'

 
1.

79
8 

1.
79

8 
C

irc
un

gl
ob

al
 

55
°N

 
40

°S
 

m
p-

bp
-b

a 
o/

no
 

2 

C
irr

ot
eu

th
is

 (m
ag

na
) 

2 
2 

2 
13

°2
6'

 
13

°1
2'

 
1.

71
6 

2.
13

6 
A

tl 
? 

? 
m

p-
bp

 
o 

10
 

C
irr

ot
eu

th
is

 m
ue

lle
ri 

 
6 

2 
2,

7 
20

°2
7'

 
13

°2
6'

 
1.

29
2 

2.
13

6 
Pa

c 
W

 A
tl 

? 
? 

m
p-

bp
 

o 
11

 

D
is

co
te

ut
hi

s 
di

sc
us

 
1 

2,
7 

2,
7 

14
°4

0'
 

14
°4

0'
 

1.
08

9 
1.

08
9 

C
irc

un
gl

ob
al

 
35

°N
 

35
°S

 
le

p-
m

p 
o 

1,
2 

E
le

do
ne

lla
 p

yg
m

ae
a 

6 
2,

2 
3,

4 
21

°5
1'

 
13

°1
4'

 
53

6 
1.

63
9 

C
irc

un
gl

ob
al

 
35

-4
0°

N
 

35
-4

0°
S 

bp
 

o 
2 

E
le

do
ne

 m
as

sy
ae

 
1 

14
,3

 
14

,3
 

21
°4

1'
 

21
°4

1'
 

24
5 

24
5 

W
 A

tl 
 

10
°S

 
45

°S
 

be
n 

no
 

3,
 1

2 

E
no

pl
ot

eu
ht

is
 a

na
ps

is
 

3 
9,

5 
9,

5 
21

°3
1'

 
15

°1
9'

 
72

 
42

0 
Pa

c 
W

 A
tl 

In
d 

 
40

 
30

°S
 

le
p-

m
p 

o 
1,

 2
 

E
no

pl
ot

eu
ht

is
 le

pt
ur

a 
 

3 
9,

5 
9,

5 
21

°3
1'

 
15

°1
9'

 
72

 
42

0 
Pa

c 
W

 A
tl 

In
d 

 
35

°N
 

20
°S

 
le

p-
m

p 
no

 
1,

 2
 

E
uc

le
ot

eu
th

is
 lu

m
in

os
a 

1 
3 

3 
21

°0
5'

 
21

°0
5'

 
1.

64
2 

1.
64

2 
C

irc
un

gl
ob

al
 

10
°S

 
35

°S
 

ep
 

o 
2 

G
ra

ne
le

do
ne

 s
p 

1 
3,

1 
3,

1 
14

°1
7'

 
14

°1
7'

 
1.

65
3 

1.
65

3 
A

tl 
? 

? 
be

n 
o 

1 

H
al

ip
hr

on
 a

tla
nt

ic
us

 
1 

6,
9 

6,
9 

15
°4

7'
 

15
°4

7'
 

59
8 

59
8 

C
irc

un
gl

ob
al

 
55

-6
0°

N
 

45
-5

0°
S 

ep
-m

p-
bp

 
o 

1 

H
et

er
ot

eu
th

is
 d

is
pa

r 
10

 
2,

4 
7,

7 
21

°3
1'

 
13

°0
8'

 
11

8 
1.

63
6 

A
tl 

M
ed

 
35

°N
 

35
°S

 
le

p-
m

p 
o/

no
 

2,
 6

 

H
is

tio
te

ut
hi

s 
co

ro
na

 c
or

on
a 

12
 

2,
4 

7,
3 

21
°2

9'
 

13
°1

2'
 

59
8 

1.
71

6 
In

d 
W

 A
tl 

40
°N

 
40

°S
 

m
p-

bp
 

o 
7 

Ill
ex

 a
rg

en
tin

us
 

6 
2,

2 
14

,3
 

21
°4

6'
 

19
°4

8'
 

24
5 

1.
15

8 
A

tl 
23

°S
 

54
°S

 
m

p-
bp

-b
a 

no
 

2 

Ill
ex

 c
oi

nd
et

ti 
15

 
2,

4 
11

,4
 

19
°5

6'
 

11
°3

9'
 

33
3 

1.
37

3 
A

tl 
M

ed
 

35
°N

 
5°

N
 *

 
m

p-
bp

-b
a 

no
 

2 

Li
gu

rie
lla

 p
od

op
ht

al
m

a 
 

1 
 

 
21

°3
1'

 
21

°3
1'

 
11

8 
11

8 
Pa

c 
E 

In
d 

A
tl 

28
°S

 
46

°S
 

m
p-

bp
 

o 
2 

Li
W

ra
nc

hi
a 

re
in

ha
rd

ti 
11

 
2,

2 
7,

3 
21

°3
1'

 
19

°4
3'

 
11

8 
1.

63
9 

C
irc

un
gl

ob
al

 
50

°N
 

30
-3

5°
S 

le
p-

m
p-

bp
 

o 
2 

Lo
lig

o 
pl

ei
 B

la
in

vi
lle

 
12

 
13

,3
 

15
 

22
°0

3'
 

13
°0

6'
 

15
 

23
8 

A
tl 

W
 

40
°N

 
30

°S
 

sb
 

no
 

6 

Ly
co

te
ut

hi
s 

lo
rig

er
a 

1 
 

 
20

°3
9'

 
20

°3
9'

 
72

 
72

 
C

irc
un

gl
ob

al
 

20
°S

 
45

°S
 

m
p-

bp
 

no
 

2,
 6

 

M
as

tig
ot

eu
th

is
 (m

ag
na

)  
6 

2,
2 

3,
4 

21
°0

5'
 

13
°2

9'
 

92
4 

1.
67

9 
Pa

c 
W

 A
tl 

40
°N

 
40

°S
 

le
p-

m
p-

bp
 

o 
5 



M.HAIMOVICI, P.A.S.COSTA, R.A.SANTOS, A.S.MARTINS & G.OLAVO

126

...
 c

on
tin

ua
çã

o

G
Ê

N
E

R
O

 E
 E

SP
É

C
IE

S 
O

C
O

R
R

ÊN
C

IA
S 

 
M

ÍN
 

TE
M

P 
FU

N
D

 
M

Á
X
 

TE
M

P 
FU

N
D

 
M

IN
 

LA
T 

SU
L  

M
Á

X
 

L
A

T
 S

U
L 

 
M

ÍN
 

PR
O

F  
M

Á
X

  
P

R
O

F  
D

IS
T

R
IB

U
IÇ

Ã
O

 
LA

TI
T

U
D

E
S 

E
X

T
R

E
M

A
S  

A
M

B
IE

N
TE

 
R

E
F 

M
eg

al
W

ra
nc

hi
a 

 (
m

ax
im

a)
 

10
 

2,
2 

9,
5 

21
°1

0'
 

15
°1

9'
 

42
0 

1.
64

2 
C

irc
un

gl
ob

al
 

40
°N

 
40

°S
 

m
p-

bp
 

o 
 

M
or

ot
eu

th
is

 in
ge

ns
 

1 
 

 
19

°4
5'

 
19

°4
5'

 
81

1 
81

1 
C

irc
un

gl
ob

al
 

40
°S

 *
 

70
°S

 
m

p-
bp

 
o/

no
 

2 

M
or

ot
eu

th
is

 r
ob

so
ni

 
3 

2,
4 

3,
4 

19
°5

6'
 

19
°4

3'
 

92
2 

1.
00

1 
C

irc
un

gl
ob

al
 

30
°S

 *
 

60
°S

 
m

p-
bp

 
o 

2 

N
ec

to
th

eu
si

s 
po

ur
ta

le
si

 
2 

10
,5

 
10

,5
 

16
°0

4'
 

13
°0

7'
 

34
1 

37
7 

W
 A

tl 
C

ar
 

30
°N

 
10

°N
  

be
n 

ba
 

o/
no

 
1 

N
eo

te
ut

hi
s 

th
ie

le
i 

2 
 

 
19

°4
6'

 
19

°4
5'

 
81

1 
90

2 
A

tl 
30

-3
5°

N
 

25
°S

 
m

p-
bp

 
o 

2 

W
to

po
te

ut
hi

s 
m

eg
ap

te
ra

 
5 

2,
7 

4,
6 

21
°2

9'
 

13
°2

1'
 

76
1 

1.
59

8 
C

irc
un

gl
ob

al
 

45
°N

 
36

°S
 

m
p-

bp
-b

a 
o 

2 

O
m

m
as

tr
ep

he
s 

ba
rt

ra
m

i 
8 

2,
2 

7,
3 

21
°2

1'
 

13
°0

6'
 

64
 

1.
36

3 
C

irc
un

gl
ob

al
 

50
-6

0°
N

 
50

-5
5°

S 
ep

-m
p 

o/
no

 
2 

O
ny

ch
ot

eu
th

is
 b

an
ks

i 
10

 
2,

2 
9,

5 
21

°1
0'

 
14

°4
0'

 
42

0 
1.

69
3 

C
irc

un
gl

ob
al

 
40

-4
5°

N
 

35
-4

0°
S 

le
p-

b 
o/

no
 

2 

O
pi

st
ot

eu
th

is
 a

ga
ss

iz
ii 

5 
2,

1 
3,

1 
19

°5
6'

 
13

°1
4'

 
1.

00
1 

2.
07

5 
W

 A
tl 

 C
ar

 
30

°N
 

20
°S

 
ba

 
o/

no
 

17
 

O
rn

ith
ot

eu
th

is
 a

nt
ill

ar
um

 
24

 
2,

2 
8,

6 
21

°4
5'

 
13

°0
8'

 
11

8 
1.

79
8 

A
tl 

42
°N

 
25

-3
5°

S 
le

p-
ba

 
no

 
2 

P
ho

lid
ot

eu
th

is
 a

da
m

i  
11

 
2,

1 
8,

6 
19

°5
6'

 
13

°2
1'

 
51

8 
2.

07
5 

W
 A

tl 
C

ar
 M

ex
 

30
°N

 
35

°S
 

ba
 

no
 

2 

P
te

rW
to

pu
s 

te
tr

ac
irh

us
 

1 
 8

,0
* 

 
13

°2
4'

 
13

°2
4'

 
47

5 
47

5 
W

 A
tl 

C
ar

 M
ex

 
40

°N
 

38
°S

 
be

n 
no

 
9 

P
yr

ot
eu

th
is

 m
ar

ga
ri

tif
er

a 
 

4 
2 

7,
7 

21
°3

1'
 

13
°2

6'
 

11
8 

2.
13

6 
In

d 
W

 A
tl 

45
°N

 
35

°S
 

le
p-

m
p 

o 
2 

R
os

si
a 

(b
ul

lis
i) 

2 
3,

9 
5,

1 
14

°3
5'

 
13

°2
5'

 
74

0 
74

9 
W

 A
tl 

C
ar

 
30

°N
 

15
°S

 
be

n 
o 

5,
 1

3 

R
os

si
a 

to
rt

ug
ae

ns
is

 
1 

5,
1 

5,
1 

14
°3

5'
 

14
°3

5'
 

74
0 

74
0 

W
 A

tl 
C

ar
 M

ex
 

30
°N

 
15

°S
 

be
n 

o 
13

 

S
el

en
ot

eu
th

is
 s

ci
nt

ill
an

s 
 

2 
 

 
21

°3
1'

 
20

°3
9'

 
72

 
11

8 
W

 A
tl 

C
ar

 
40

°N
 

35
°S

 
m

p 
no

 
2 

S
em

iro
ss

ia
 te

ne
ra

  
4 

2,
7 

13
,1

 
14

°4
0'

 
13

°2
4'

 
27

8 
1.

08
9 

W
 A

tl 
C

ar
 

45
°N

 
35

°S
 

be
n 

no
 

3 

S
ep

io
te

ut
hi

s 
se

pi
oi

de
a 

1 
 

 
16

°1
4'

 
16

°1
4'

 
46

 
46

 
W

 A
tl 

C
ar

 
30

°N
 

30
°S

 
sb

 
no

 
8 

S
pi

ru
la

 s
pi

ru
la

 
7 

2,
1 

7,
7 

21
°0

1'
 

13
°2

5'
 

52
1 

2.
07

5 
Pa

c 
W

 A
tl 

In
d 

 
50

°N
 

35
°S

 
m

p-
bp

 
o 

2 

S
th

en
ot

eu
th

is
 p

te
ro

pu
s 

 
5 

2,
2 

3 
21

°2
9'

 
13

°2
3'

 
1.

29
2 

1.
79

8 
A

tl 
34

-3
6°

N
 

35
°S

 
ep

 
o 

2 

V
am

py
ro

te
ut

hi
s 

in
fe

rn
al

is
 

5 
2,

2 
3,

4 
20

°2
7'

 
13

°2
3'

 
92

2 
1.

72
9 

C
irc

un
gl

ob
al

 
45

-5
0°

N
 

35
-4

5°
S 

m
p-

bp
 

o 
2 

V
os

se
le

do
ne

 c
ha

rr
ua

 
1 

 8
,0

* 
  

13
°2

4'
 

13
°2

4'
 

47
5 

47
5 

W
 A

tl 
20

°S
  

40
°S

 
be

n 
o/

no
 

15
, 4

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

R
ef

er
ên

ci
as

:  
 

(9
) G

ue
rr

a,
 1

99
2 

 
(M

x)
 G

ol
fo

 d
e 

M
éx

ic
o 

(e
p)

 e
pi

pe
lá

gi
co

 
 

(n
) n

er
íti

co
 

(1
) 

N
es

is
, 1

98
7 

 
 

(1
0)

 G
ue

rr
a 

et
 a

l.,
 1

99
8 

 
(C

ar
 )

 C
ar

ib
e 

 
(le

p)
 b

ai
xo

 e
pi

pe
lá

gi
co

 
(o

) o
ce

ân
ic

o 

(2
) 

N
es

is
, 1

99
9 

 
(1

1)
 V

os
s 

&
 P

ea
rc

y,
 1

99
0 

(A
tl)

 O
ce

an
o 

A
tlâ

nt
ic

o 
(m

p)
 m

es
op

el
ág

ic
o 

(s
b)

 s
ub

lit
or

al
 

(3
) H

ai
m

ov
ic

i &
 A

nd
rig

ue
tto

, 1
98

6 
(1

2)
 V

os
s,

 1
96

4 
 

(In
d)

 O
ce

an
o 

Ín
di

co
 

(b
p)

 b
at

ip
el

ág
ic

o 
(n

o)
 n

er
íti

co
/o

ce
ân

ic
o 

(4
) H

ai
m

ov
ic

i &
 P

er
ez

, 1
99

1 
 

(1
3)

 V
os

s,
 1

95
6 

 
(P

ac
) O

ce
an

o 
Pa

cí
fic

o 
(b

a)
 b

at
ia

l 
 

 
 

(5
) O

ku
ta

m
i, 

19
95

 
 

(1
4)

 V
os

s,
 1

98
0 

 
(W

) O
ci

de
nt

al
 

(b
en

) b
en

tô
ni

co
 

 
 

 

(6
) P

er
ez

 &
 H

ai
m

ov
ic

i, 
19

93
 

 
(1

5)
 P

al
ac

io
, 1

97
8 

 
(E

) O
rie

nt
al

 
 

(s
b)

 su
bl

ito
ra

l 
* 

te
m

pe
ra

tu
ra

 e
st

im
ad

a 

(7
) V

os
s 

et
 a

l.,
 1

99
8b

 
(1

6)
 T

ol
l, 

19
81

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(8
) H

ai
m

ov
ic

i e
t a

l.,
 1

98
9 

(1
7)

 V
ill

an
ue

va
 e

t a
l.,

 2
00

2 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES, DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA DE CEFALÓPODES DO TALUDE DA REGIÃO CENTRAL DO BRASIL

127

Cefalópodes foram capturados em 54 dos 58 arrastos
de fundo realizados no cruzeiro Bahia-2. A captura foi
de 1.046 exemplares, pertencentes a 32 espécies e 5
gêneros, totalizando 175.991 g e peso médio de 168,3
g. Embora a riqueza de espécies tenha sido alta, a
captura total de cefalópodes foi extremadamente baixa,
representando menos de 3% da captura total na
campanha Bahia-2 (Costa et al., 2005). As espécies mais
freqüentes e numericamente mais abundantes foram
Abralia veranyi, Ornithoteuthis antillarum,
Pholidoteuthis adami, Illex coindetti e Histioteuthis
corona corona. A família Lepidoteuthidae foi a mais
abundante, representando 58% da captura total de
cefalópodes, seguida da família Ommastrephidae com
27% e da família Histioteuthidae com 6%. (Tabela 4).

DISTRIBUIÇÃO BATIMÉTRICA

A par tir dos dados dos arrastos de fundo da
campanha Bahia-2, foi possível estimar as densidades
em kg por km2 por famílias e faixas de profundidade
(Tabela 4). No talude superior, de 180 até 500 m,
ocorreram 11 espécies, e a densidade média foi de
2,75 kg/km2. Em peso, predominaram as famílias

Loliginidae e Ommastrephidae e, em número, a
família Enoploteuthidae. Entre 500 e 1.000 m,
ocorreram 22 espécies, e a densidade média foi a
mais elevada (37,41 kg/km2), com a predominância
de Pholidoteuthis adami, Histioteuthis corona corona,
Ornithoteuthis antillarum e Illex coindetti. Entre 1.000
e 1.500 m ocorreram 25 espécies, e a densidade
média foi de 23,61 kg/km2, sendo as maiores
abundâncias em peso de P. adami, O. antillarum e I.
coindetti. Finalmente, entre 1.500 e 2.200 m,
observou-se um maior número de espécies (26), mas
a densidade baixou para 6,42 kg/km2, com um
marcado predomínio de P. adami. (Figura 4).
A maior riqueza de espécies de cefalópodes foi no
talude superior e médio da região estudada. Esse
padrão também foi verificado para peixes demersais
(Costa et al., 2007) e mesopelágicos (Braga et al.,
2007).

PADRÕES DE DISTRIBUIÇÃO REGIONAL

A análise de agrupamento baseada na abundância
numérica relativa de 22 espécies de cefalópodes
capturadas em 36 arrastos da campanha demersal

FAMÍLIA 200 500 750 1.000 1.500 2..000 TOTAL  % 

Lepidoteuthidae  34.790 13.625 30.460  14.740 93.615 53,2% 

Ommastrephidae  3.720 5.220 13.273 23.376 1.860  47.449 27,0% 

Histioteuthidae  9.245 230 265 1.215  10.955 6,2% 

Onychoteuthidae    5.693 58 112  5.863 3,3% 

Opistoteuthidae    3.025  335 3.360 1,9% 

Alloposidae  2.110     2.110 1,2% 

Cranchiidae   230 501 1.067 101  1.899 1,1% 

Octopodidae 152 180  940 605  1.877 1,1% 

Enoploteuthidae 856 534 7 345 26 8 1.776 1,0% 

Cirroteuthidae    680 690 335 1.705 1,0% 

Loliginidae 1.694      1.694 1,0% 

Histioteuthidae    865    865 0,5% 

Vampyroteuthidae   460  300  760 0,4% 

Mastigoteuthidae    270 419  689 0,4% 

Outros  65 190 146 392 566 16 1.374 0,8% 

Total geral 6.487 52.499 34.800 60.877 5.894 15.434 175.992 100,0% 

Tabela 4. Densidades estimadas em kg/km2 por famílias e faixas de profundidade e capturas totais por famílias nos
arrastos de fundo realizados na campanha Bahia-2 entre o Rio Real (Lat. 12°S) e o Cabo de São Tomé (Lat. 22°S) entre
200 e 2.200 m de profundidade.
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Figura 4. Número médio de espécies e densidade média (kg/km2) de cefalópodes por faixas de profundidade nos arrastos
de fundo realizados na campanha Bahia II entre o Rio Real (Lat. 12°S) e o Cabo São Tomé (Lat. 22°S). As linhas verticais
representam um erro padrão da média.

Figura 5. Dendrograma de classificação das estações com capturas de cefalópodes em arrastos de fundo na região central
durante a campanha Bahia-2. Códigos das estações indicam a profundidade média dos arrastos e a latitude (entre parênteses).
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Bahia-2 (Figura 5) evidenciou a existência de duas
assembléias, associadas basicamente com a
profundidade de arrasto e a latitude. A dissimilaridade
média entre os dois agrupamentos foi de 89%. A
primeira assembléia (Grupo A) encontra-se
inteiramente distribuída sobre o talude superior ao
norte da região dos Abrolhos, entre 11 e 15oS. A maior
parte das amostras (86%) está entre 500 e 750 m. As

duas amostras restantes foram
realizadas sobre o talude médio, entre
1.000 e 1.250 m. Nesse agrupamento,
as espécies estruturais foram as lulas
Abralia veranyi (4,9 ind/h), Illex
coindetti (4,6 ind/h) e Pholidoteuthis
adami (1,6 ind/h), que contribuíram
com 92% da similaridade interna da
assembléia. A segunda assembléia
(Grupo B) inclui essencialmente os
lances realizados ao sul do Banco dos
Abrolhos entre 19-21oS, em
profundidades do talude médio e
inferior (750-2.000 m). Nessa
assembléia, as espécies estruturais
foram Ornithoteuthis antillarum (6,7
ind/h), Liocranchia reinhardti (1,6 ind/h)
e Abralia veranyi (1,0 ind/h), que
representaram 76% da similaridade
interna da assembléia.

A dispersão das amostras no plano
do escalonamento multidimensional
(Figura 6) sugere a mesma tendência
de es t rat i f icação bat imétr ica e
latitudinal observada na análise de
agrupamento. Parte da sobreposição
espacial (batimétrica ou latitudinal)
das amostras nas análises pode ser
resultado da ampla movimentação
na coluna d’água de a lguns
elementos estruturais presentes em
ambas as  assemblé ias .  I s to é
particularmente válido no caso das
lu las  que rea l i zam migrações
verticais, como Abralia veranyi, Illex
coindetti e Ornithoteuthis antillarum,
encontradas nas camadas próximas
ao fundo durante o dia e subindo
para a coluna d’água durante a tarde

e a noite para se alimentar.

BIOGEOGRAFIA

Das 49 espécies e gêneros coletados, apenas 17
constam da lista dos 44 cefalópodes registrados por
Haimovici et al. (1994) para o Brasil. Por tratar-se de
um levantamento em uma região do Brasil pouco
estudada e com artes que permitiram a captura em

Figura 6. Escalonamento não-métrico multidimensional (MDS) das amostras
obtidas durante a campanha Bahia 2. Acima: os símbolos representam os
agrupamentos representados na Figura 5. Embaixo: os símbolos representam
as faixas batimétricas.
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profundidades superiores aos 2.000 m, foi registrado
um número considerável de espécies previamente não
citadas para águas territoriais brasileiras, embora a
maioria delas fosse conhecida para o Atlântico Sul
ocidental (Nesis, 1999).

Várias espécies tiveram sua distribuição expandida.
Podem ser destacadas: Rossia (bullesi) e Nectoteuthis
pourtalesi, anteriormente restritas ao Caribe e à costa
da Flórida (Arocha et al., 1991; Okutami, 1995);
Benthoctopus oregonae Toll (1981) e Opistoteuthis
agassizii (Villanueva et al., 2002), anteriormente
registradas até o Nordeste do Brasil; e Illex coindetti,
anteriormente registrada ao norte de Suriname (Roper
& Mangold, 1998) e que ocorreu com certa freqüência
até os 20°S, sendo substituída ao sul por Illex argentinus.
Tiveram sua distribuição estendida para o norte até a
região tropical da costa brasileira Moroteuthis robsoni e
Moroteuthis ingens, anteriormente registradas apenas
para regiões antárticas a temperadas do oceano austral.
Os exemplares de Cirroteuthis muelleri, Cirroteuthis
magna e Vampyroteuthis infernalis foram os primeiros
exemplares capturados em águas brasileiras. Bicos desta
última espécie, entretanto, já haviam sido registrados
em conteúdos estomacais (Santos & Haimovici, 2002).

Segundo Nesis (1999), a fauna de cefalópodes
pelágicos do Atlântico Sul é pobre em relação a outras
regiões, como o Pacífico Ocidental. Embora o
levantamento realizado seja pouco intenso, as baixas
e pouco diversificadas capturas da campanha Bahia-
1I com redes de meia-água confirmam esta apreciação.
No meio demersal, apenas Graneleledone sp. e
Bathyteuthis sp. poderiam ser espécies ainda não
descritas, um número muito baixo considerando a
abrangência do levantamento realizado.
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ABUNDÂNCIA, DIVERSIDADE E ZONAÇÃO DOS CRUSTÁCEOS NO TALUDE DA

COSTA CENTRAL DO BRASIL (11º - 22º S) COLETADOS PELO PROGRAMA

REVIZEE/SCORE CENTRAL: PROSPECÇÃO PESQUEIRA

CRISTIANA S. SEREJO; PAULO SECCHIN YOUNG; IRENE C. CARDOSO;
CAROLINA TAVARES; CELSO RODRIGUES & TITO C. ALMEIDA

RESUMO: As coletas de prospecção pesqueira do Programa REVIZEE foram confinadas à região do talude da costa central
do Brasil entre as coordenadas 11º-22ºS. Tal região ainda é pouco explorada e conhecida na costa brasileira, o que
possibilitou um elevado número de novos registros de Crustacea para o Brasil. Foram coletadas 146 espécies de Crustacea,
sendo 17 sésseis ou parasitas e 129 espécies de vida livre. No primeiro caso, são nove espécies sésseis da infraordem
Cirripedia, que incluem dois Lepadomorpha, dois Scalpellomorpha e cinco Verrucomorpha, e oito parasitas da superordem
Peracarida: cinco Amphipoda e três Isopoda. Dessas 17 espécies, 11 são novas ocorrências para o Brasil. As demais 129
espécies de vida livre ficaram distribuídas em 39 famílias da classe Malacostraca: dois Stomatopoda, nove Peracarida, dois
Euphausiacea, 27 Dendrobranchiata, 38 Caridea, seis Achelata, cinco Astacidea, quatro Polychelida, 17 Anomura e 19
Brachyura. Espécies economicamente importantes de Aristeidae foram encontradas. Aristeus antennatus é uma nova
ocorrência para o Brasil, sendo que Aristaeomorpha foliacea, Aristaeopsis edwardsiana e Aristeus antillensis tiveram seus
registros expandidos até a Bahia e/ou Espírito Santo. Das 129 espécies de vida livre, 39% são novas ocorrências para a
costa brasileira, e 31% são novas ocorrências para a área de estudo, somando70% de novos registros. Um total de 17.874
crustáceos de vida livre, sendo 13.885 da campanha Bahia I e 3.989 da campanha Bahia II, foram coletados. Na campanha
Bahia I, o oploforídeo pelágico Janicella spinicauda dominou nas amostras, apresentando uma alta abundância relativa de
73,66%, seguida de Euphausia sp. (6,99%) e demais espécies com valores bem mais baixos. Na campanha Bahia II, foram
realizados apenas arrastos demersais, e a espécie que prevaleceu foi Benthesicymus sp., com abundância relativa de
13,99%, seguida de Munida longipes (12,26%), Penaeopsis serrata (6,57%), Nematocarcinus sp. (5,92%), Acanthephyra
eximia (4,34%) e demais espécies com valores mais baixos. A família que apresentou maiores valores de CPUE ao longo
de todo o talude foi Benthesicymidae. Observou-se um acréscimo da abundância a partir dos 200-300 m com valores mais
elevados nos 500 m, leve decréscimo até os 1.200 m e queda a partir dessa profundidade. Relacionando a diversidade
(Shannon-Weaver) e a riqueza de espécies com a profundidade, evidenciou-se um acréscimo dessas duas variáveis da
borda da plataforma em direção ao talude com valores altos até a faixa dos 1.800 m. Através da análise de correspondência,
foi possível identificar três associações de espécies relacionadas à profundidade que definiram a zonação do talude em:
talude superior (borda da plataforma até 500 m); talude médio (500-900 m) e talude inferior (900-2.076 m). A coleção
realizada pelo programa REVIZEE/SCORE Central - prospecção pesqueira - é um importante marco para a ampliação do
conhecimento da fauna de Crustacea do mar profundo no Brasil. Esse ecossistema ainda é considerado um ambiente
remoto e pouco conhecido, mas que possui um imenso potencial de recursos a serem explorados pelo homem. Sendo
assim, o entendimento dos processos naturais e conservação a longo prazo do mar profundo são um dos grandes desafios
do nosso tempo a serem conquistados.

PALAVRAS-CHAVE: Crustáceos, Talude Continental, Diversidade, Brasil.

ABSTRACT: Abundance, diversity and zonation of crustaceans on the central Brazilian slope (11º – 22º S) collected by the
REVIZEE Program – Central region: fishery survey.
The fishery survey of the REVIZEE program was carried out along the central Brazilian slope between latitudes 11º -
22ºS. This batimetric zone is scarcely explored and known along the Brazilian coast which leads to a high number of new
Crustacea records for Brazil. A total of 147 species of Crustacea were identified, being 17 sessile or parasites and 129
free living. In the first case there are nine sessile species of the infraorder Cirripedia, which includes two Lepadomorpha;
two Scalpellomorpha, five Verrucomorpha and eight parasitic species of the superorder Peracarida including five
Amphipoda and three Isopoda. From these 17 species, 11 are new records for Brazil. The other 129 free living species
are distributed in 39 families between the class Malacostraca as follows: two Stomatopoda; nine Peracarida; two
Euphausiacea; 27 Dendrobranchiata; 38 Caridea; six Achelata; five Astacidea; four Polychelida; 17 Anomura; and 19
Brachyura. Economic important species of Aristeidae were found. Aristeus antennatus is a new record for Brasil, and
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Aristaeomorpha foliacea, Aristaeopsis edwardsiana and Aristeus antillensis have its records expanded until Bahia and or
Espírito Santo. From these 129 species, 39% are new records for the Brazilian coast and 31% are new records for the
study area, totalizing 70% of new records. A total of 17.874 free living crustaceans, being 13.885 from Bahia I campaign
and 3.989 from Bahia II campaign were sampled. In the campaign Bahia I, the pelagic oplophorid Janicella spinicauda
dominate on the samples with a high percentual abundance of 73.66% followed by Euphausia sp. (6.99%) and other
species with a lower value. In the campaign Bahia II only demersal sampling were made and Benthesicymus sp. has the
higher abundance rate of 13.99% followed by Munida longipes (12.26%), Penaeopsis serrata (6.57%), Nematocarcinus
sp. (5.92%), Acanthephyra eximia (4.34%) and others. The family that presents the highest CPUE value in the entire
slope was Benthesicymidae. An increase of abundance from the 200-300 m, with greatest values at 500 m, a slightly
decrease until 1200 m and drop from this depth was observed. Relating the diversity (Shannon-Weaver) and species
richness to depth, was concluded that both variables increase from the continental shelf to the slope until 1800 m. The
correspondence analysis showed three species associations related to depth that define the slope zonation in: upper
slope (continental edge to 500 m); middle slope (500-900 m) and lower slope (900-2076 m). The collection made by the
REVIZEE program -Central region is an important step in the improvement of the knowledge of deep sea Brazilian
Crustacea fauna. This environment is still considered remote and poorly known, although it has a huge potential resource
to be explored by man. Thus, the understanding of the natural processes and a long term conservation of the deep sea
are one of the great challengers of our time to be achieved.

Keywords: Crustaceans,  Continental Slope, Diversity, Brazil.

INTRODUÇÃO

Ainda no início do século XIX, o senso comum da
comunidade científica era de que o mar profundo era
desprovido de vida. Em meados do século XIX, alguns
pesquisadores, como G.O. Sars, J.C. Ross, J. Hooker,
E. Forbes, entre outros, tiveram acesso a algumas
amostras do mar profundo provenientes de cabos
telegráficos submarinos e começou a haver um
questionamento da teoria de “vida zero” para águas
profundas dos oceanos (Gage & Tyler, 1991). Outra
curiosidade da época era que algumas formas
encontradas no mar profundo eram representantes de
grupos ditos basais ou mesmo fósseis vivos, como o
crinóide Rhizocrinus lofotensis. Tal ambiente seria
então um possível refúgio para esses animais, e o
desvendamento dos fósseis vivos seria importante para
o entendimento e discussão da teoria da evolução
proposta recentemente por Darwin (1859). Com base
nessas idéias, teve início a primeira grande expedição
ao mar profundo entre 1872 e 1876, conhecida como
a Challenger Expedition, financiada pela marinha
britânica e liderada por W. Thomson (Murray, 1895).
A importância desta expedição deve-se à amplitude
da área amostrada, com abrangência mundial, e ao
volume de material coletado e publicado em anos
posteriores em 34 volumes, entre eles alguns de
Crustacea (Stebbing, 1888; Bate, 1888). Outras
expedições vieram a seguir, conhecidas pelos nomes
de seus respectivos navios, como os franceses

Travailleur et du Talisman, liderados por A. Milne-
Edwards, Hirondelle e Princess Alice I-II, liderados pelo
príncipe Albert I, e a Ingolf Expedition da Dinamarca,
entre outras, são alguns exemplos.

Apesar de os resultados da Challenger Expedition
terem encontrado uma variedade de espécies no mar
profundo, somente em 1960 estudos realizados em
zonas batiais do Atlântico Norte ocidental reportaram
mais de 360 espécies da macrofauna coletadas em uma
única amostragem epibêntica (Hessler & Sanders,
1967). No final da década de 1970 e início da década
de 1980, os japoneses, representados pelo Japan
Marine Resources Research Center (JAMARC),
dragaram ao largo da costa da Guiana Francesa e
Suriname entre as isóbatas de 100 e 1.000 m com o
intuito de avaliar o estoque pesqueiro de espécies de
profundidade como novas opções ao mercado de
pesca (Takeda & Okutani, 1983). Esse trabalho foi
importante para elaboração das identificações do
presente estudo, uma vez que várias espécies de
Crustacea encontradas são comuns à fauna da Guiana
Francesa e Suriname.

Em 1977, na crista submarina de Galápagos, a 2.500
m, realizou-se uma das grandes descobertas no mar
profundo dos últimos tempos, na qual foi constatado
um oásis de vida com base em fontes de energia
quimiossintetizantes ao redor de fontes hidrotermais.
Várias espécies novas de Crustacea vêm sendo
descritas para este ambiente, e muitas delas são
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endêmicas, como camarões da família Alvinocarididae
(Desbruyères & Segonzac, 1997).

Apesar de as primeiras dragagens em águas profundas
brasileiras terem ocorrido há 134 anos por conta da
Challenger Expedition, o conhecimento do mar
profundo no Brasil é ainda escasso. O alto custo dessas
campanhas e em muitos casos dificuldades logísticas
das operações no mar profundo são, sem dúvida,
fatores que contribuem para tal fato. Algumas poucas
expedições dragaram ao largo da costa brasileira no
século passado, como o Hassler (1872), Challenger
(1873) e Albatross (1887) (Tavares, 1999a). Em 1987,
o N/O Marion Dufrèsne realizou coletas sistemáticas
no talude brasileiro ao largo da costa do Espírito Santo,
na cadeia de montes submersos Vitória-Trindade até
profundidades de 5.155 m. Essa campanha ficou
conhecida como TAAF MD55, e dados das estações
de coletas e parte dos resultados de Crustacea
encontram-se publicados em Tavares (1999b) e Serejo
e Wakabara (2003). Os demais registros de material
além da plataforma se resumem a coletas isoladas
provenientes de diversas campanhas, em especial das
regiões Sul e Sudeste.

Mais recentemente, com a indústria de petróleo
crescendo no território nacional em conjunto com as
leis ambientais que obrigam a realização de um estudo
de impacto nas regiões de perfuração, a Petrobras tem
investido no conhecimento do mar profundo. Especial
interesse está na área de maior concentração de poços
de petróleo no Brasil, que se encontra na Bacia de
Campos, RJ. Contudo, até o presente momento, não
se tem resultados publicados dessas amostras.

Outro campo que vem crescendo no Brasil é a pesca
no mar profundo, amplamente praticada no Mar
Mediterrâneo e que, entre os crustáceos, tem como
base algumas espécies dos camarões Aristeidae (Sardà,
2000). Desde 2000, alguns navios vêm arrastando ao
largo da costa do Brasil entre as isóbatas de 200 e 900
m ao largo dos estados do Pará, Espírito Santo, Rio de
Janeiro e Rio Grande do Sul em busca de peixes,
cefalópodes e crustáceos (Perez et al., 2003; 2006).

Com o início do Programa REVIZEE (Avaliação do
Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona
Econômica Exclusiva) em 1997, várias campanhas
foram realizadas nas diferentes regiões (Norte,
Nordeste, Central e Sul) ao longo da costa brasileira

(Lana et al., 1996). O SCORE Central teve campanhas
com amostragens bentônicas, dragando até 2.076 m
de profundidade. Contudo, das 222 amostras geradas
pelo REVIZEE Bentos, 67% foram realizadas na
plataforma continental (até 100 m), 29,4% na quebra
da plataforma e talude (entre 100-1.000 m) e apenas
3,6% em profundidades superiores a 1.000 m (Lavrado
& Ignácio, 2006).

O mar profundo é uma vasta região que recobre
aproximadamente 70% da superfície da terra, sendo
considerado ainda uma vastidão a ser explorada e
estudada pelo homem. A coleção realizada pelo
REVIZEE/SCORE Central - prospecção pesqueira - é,
portanto, um importante marco para a ampliação do
conhecimento da fauna de Crustacea de mar profundo
no Brasil, que servirá de subsídio para melhor explorar
e conservar tal ambiente. Os objetivos desse estudo
são: 1) caracterizar a fauna de Crustacea da região do
talude central do Brasil e 2) caracterizar a estrutura
das comunidades e zonação de Crustacea em relação
à profundidade no talude da costa central do Brasil.

Toda a coleção de Crustacea coletada pelo REVIZEE
encontra-se depositada no Museu Nacional/UFRJ.

Abreviações dos estados e ilhas utilizadas no texto são:
AL, Alagoas; AP, Amapá; BA, Bahia; ES, Espírito Santo;
FN, Fernando de Noronha; MA, Maranhão, PA; Pará;
PE, Pernambuco; RJ, Rio de Janeiro; RN, Rio Grande
do Norte; RS, Rio Grande do Sul; SC, Santa Catarina;
SP, São Paulo. Outras abreviações: CC, comprimento
da carapaça; CL, largura da carapaça.

MATERIAL E MÉTODOS

O projeto de prospecção pesqueira do REVIZEE/
SCORE Central realizou duas campanhas, Bahia I e II,
a bordo do navio francês N/O Thalassa entre 27/05/
1999 a 07/07/1999 e 06/06/2000 a 10/07/2000,
respectivamente. A área arrastada compreende as
zonas da plataforma e talude continentais da região
central da costa brasileira entre o Rio Real (Lat l1oS) e
o Cabo de São Tomé (Lat 22oS). A campanha Bahia I
realizou 72 arrastos pelágicos e demersais com
profundidades médias entre 14 e 715 m, utilizando
redes do tipo GOV (Great Opening Vertical). A
campanha Bahia II realizou 58 arrastos de fundo na
região do talude com profundidades médias que
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variaram entre 198 e 2.178 m. Em função da topografia
rochosa e acidentada do fundo nessa região, na
segunda campanha foi utilizada uma rede adaptada
para operações em fundos acidentados do tipo
ARROW, levando um conjunto de 40 bobinas de
borracha, conhecidas como rockhopper, com 53,3 cm
de diâmetro, dispostas ao longo da relinga inferior (26,8
m). Na relinga superior (47,2 m), estavam instalados
flutuadores capazes de suportar profundidades de até
2.200 metros. Os tamanhos das malhas foram: 110
mm no saco da rede e 20 mm no sobre-saco, medido
entre nós opostos com a malha esticada.

O material de Crustacea proveniente dessas
campanhas foi fixado em álcool 70% e encontra-se
depositado na Coleção de Crustacea do Museu
Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Após ser triado, o material foi estudado por diferentes
especialistas, o que resultou em estudos taxonômicos
de alguns grupos, como: Aristeidae (Tavares, 2005),
Calappidae (Rodrigues & Young, 2003), Caprellidae
(Sittrop & Serejo, 2006), Cirolanidae (Magalhães &
Young, 2003), Glyphocrangonidae (Komai, 2004),
Homolodromiidae e Atelecyclidae (Tavares & Young,
2004), Nephropidae (Tavares & Young, 2002),
Oplophoridae (Cardoso & Young, 2005), Pasiphaeidae
(Tavares & Cardoso, 2006), Sergestidae (Cardoso &
Serejo, 2003; Cardoso & Tavares, 2006) e
Trischizostomidae (Freire & Serejo, 2004).

Compilações das informações das novas ocorrências
dos trabalhos supracitados e de dados originais das
campanhas do REVIZEE são citadas em negrito nas
tabelas do presente estudo.

Para as análises dos descritores das comunidades e
gráficos de CPUE (Captura por Unidade de Esforço),
foram utilizados apenas dados da Campanha Bahia II.
Os padrões de distribuição das CPUEs totais das
estações de amostragem foram reunidos em estratos
de 100 em 100 metros, sendo analisados a distribuição
dos valores médios e os respectivos erros padrões. O
índice de Shannon-Weaver (Ln) foi utilizado no cálculo
da diversidade de espécies por arrasto e juntamente
com os valores de riqueza de espécies foram plotados
em função da profundidade de cada estação. A análise
de correspondência foi aplicada sobre as CPUEs
específicas em cada arrasto, sendo os arrastos
representados graficamente por meio da profundidade

de cada local. Somente foram consideradas as espécies
com mais que 0,5% de abundância total.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

COMPOSIÇÃO TAXONÔMICA

A partir das coletas realizadas pelo Programa REVIZEE
Pesca/SCORE Central da plataforma e talude da costa
central brasileira, foram identificadas 146 espécies de
Crustacea. Considerando a variedade dos hábitos de
vida em Crustacea, os resultados encontrados serão
tratados em duas partes. Primeiro serão apresentados
os resultados qualitativos das 17 espécies sésseis ou
parasitas encontradas com registros de batimetria e
distribuição no Brasil (Tabela 1). Em uma segunda
parte, serão analisadas, além dos dados qualitativos,
a estrutura das comunidades e a abundância relativa
das demais 129 espécies pelágicas, epipelágicas e
bentônicas coletadas para este estudo (Tabela 2).

Espécies sésseis ou parasitas

Agregadas ao fundo ou a outros substratos biológicos
foram encontradas algumas espécies de Cirripedia,
restritas à ordem Pedunculata e à subordem
Verrucomorpha, que são os grupos que colonizam
águas mais profundas. Os Balanomorpha estão
restritos a zonas do entremarés até 100 m (Young,
1995). Foram encontrados quatro novos registros
para a costa brasileira, Oxynaspis celata Darwin,
1852; Alt iverruca erecta (Gruvel,  1900); A.
longicarinata (Gruvel, 1900) e Costatoverruca
floridana (Pilsbry, 1916), aumentando para 27 o
número de espécies de Cirripedia registradas para o
Brasil abaixo dos 100 m de profundidade (Young,
1999). Uma das espécies maiores em tamanho e que
apareceu com 25% da abundância relativa de
Cirripedia foi Litoscalpellum regina (Pilsbry, 1907)
(Figura 1A). Tal espécie pode formar agregados que
parecem verdadeiros “buquês” de cracas, chegando
a medir 15 a 20 cm de altura.

Apareceram dois grupos de parasitas em Teleostei,
representados entre os Peracarida: 1) Amphipoda -
com quatro espécies de Trischizostoma, sendo uma
delas nova, T. costai, descrita recentemente por Freire
e Serejo (2004). Trischizostoma  possui uma
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distribuição mundial, mas é pela primeira vez
registrada para o Brasil. Trischizostoma denticulatum
foi encontrada presa nas barbatanas do chamado
peixe-tripé (Bathypterois phenax Paar, 1928), que
vive no fundo utilizando as nadadeiras peitoral e anal
como um tripé (Figura 1B) (Gage & Tyler, 1991); 2)
Isopoda - duas espécies de Cymothoidae e uma
espécie de Dajidae foram identificadas. Estas famílias

são inte i ramente adaptadas ao paras i t i smo
(Figura 1C). Dajidae é pela primeira vez registrada
para o Brasil, mas várias espécies de Cymothoidae
foram citadas em estudos com material local (Pires-
Vanin, 1998). Contudo, considerando-se que o
material deste estudo não foi todo analisado, mais
dados sobre os Cymothoidae podem vir a ser
publicados posteriormente.

Tabela 1. Espécies de Crustacea sésseis ou parasitas coletadas pelo REVIZEE, campanhas Bahia I e II, com dados da
distribuição geográfica e batimétrica no Brasil. Espécies em negrito são novas ocorrências para o Brasil, e marcações de
estados e batimetria em negrito são os novos registros para a área de estudo (dados publicados ou não).

TAXA DISTRIBUIÇÃO NO BRASIL PROFUNDIDADE (M) 

Classe Maxillopoda   
Subclasse Thecostraca   
Infraclasse Cirripedia   
  Ordem Pedunculata   
  Subordem Lepadomorpha   
    Família Oxynaspididae   

Oxynaspis celata Darwin, 1852 ES 239 
    Família Poecilasmatidae   
Poecilasma sp.    
  Subordem Scapellomorpha   
    Família Scalpellidae   
Litoscalpellum regina (Pilsbry, 1907) PE, BA, ES, RS 522-1.717  
Acroscalpellum sp.   
  Ordem Sessilia   
  Subordem Verrucomorpha   
    Família Verrucidae   
Altiverruca erecta (Gruvel, 1900)  ES 1.650 
Altiverruca longicarinata (Gruvel, 1900)  ES 1.402  
Costatoverruca caribbaea (Pilsbry, 1916)  BA, RS 278 a 334 
Costatoverruca flavidula (Pilsbry, 1916) PE ao RJ 295 a 830  
Costatoverruca floridana (Pilsbry, 1916) ES 195  
Classe Malacostraca   
Subclasse Eumalacostraca   
Superordem Peracarida   
  Ordem Amphipoda   
    Família Trischizostomatidae   

Trischizostoma costai Freire & Serejo, 2004 ES 1.364  
Trischizostoma denticulatum Ledoyer, 1978  ES 910 a 1.642 
Trischizostoma longirostrum Chevreux, 1919  BA, ES  1.002 a 2.076  
Trischizostoma raschi Boeck, 1861 BA, ES 922 a 1.026 
Trischizostoma richeri Lowry & Stoddart, 1994 BA  599  
  Ordem Isopoda   
    Família Dajidae   
Zonophryxus sp. BA 278  
    Família Cymothoidae   
Livoneca tenuistylis (Richardson, 1912) ES 1.002 a 1.293  
Rocinela sp.    
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Tabela 2. Composição taxonômica das espécies de Crustacea coletadas pelo REVIZEE/SCORE Central, campanhas Bahia
I e II, com dados da distribuição geográfica e batimétrica no Brasil. Espécies em negrito são novas ocorrências para o Brasil,
e marcações de estados e batimetria em negrito são os novos registros para a área de estudo (dados publicados ou não).

Continua...

TAXA DISTRIBUIÇÃO NO BRASIL PROFUNDIDADE 
(m) 

Classe Malacostraca   
Subclasse Hoplocarida    
  Ordem Stomatopoda   
    Família Bathysquillidae   
Bathysquilla microps (Manning, 1961)  ES, RJ 750 a 902 
    Família Squillidae   
Squilla edentata (Lunz, 1937)  BA, ES 239 a 251 
Subclasse Eumalacostraca    
Superordem Peracarida   
  Ordem Lophogastrida   
    Família Lophogastridae   
 Neognathophausia ingens (Dohn, 1870)  BA ao RJ 922 a 1.815 
 Gnathophausia zoea Willemös-Suhm, 1875 BA ao RJ 922 a 1.799 
 Lophogastridae gen. sp.   
  Ordem Amphipoda   
  Subordem Gammaridea   
      Família Eurythenidae   
 Eurythenes gryllus (Lichtenstein,1822)  BA, ES 1.089 a 1.730 
  Subordem Hyperiidea   
      Família Lanceolidae   
 Megalanceola stephenseni (Chevreux, 1920) ES 1.000 a 1.680 
  Subordem Corophiidea   
Familia Caprellidae   
Caprella ungulina Mayer, 1903 BA 1.067 
  Ordem Isopoda   
      Família Serolidae   
 Serolis insignis Moreira, 1977  BA, ES, RJ 900 a 2.137 
      Família Cirolanidae   
 Bathynomus giganteus A. Milne-Edwards, 1879 estuário do Rio Amazonas até o norte 

do RJ  
200 a 1.800 

Bathynomus miyarei Lemos de Castro, 1978 CE, RN, BA, ES, RJ, RS 230 a 800 
Superordem Eucarida   
  Ordem Euphausiacea   
      Família Euphausiidae   
 Euphausia sp.   
 Thysanopoda sp.   
  Ordem Decapoda   
Subordem Dendrobranchiata   
      Família Aristeidae   
 Aristaeomorpha foliacea (Risso, 1827) BA, ES, PR, SC, RS 251 a 1.002 
 Aristaeopsis edwardsiana (Jonhson, 1867) BA, RJ, SC 200 a 1.850 
 Aristeus antennatus (Risso, 1816)  BA, ES 1.402 a 1.799  
 Aristeus antillensis A. Milne Edwards & Bouvier, 1909 AP, PA, MA, BA, ES 200 a 1.144 
 Hemipenaeus carpenteri Wood-Mason, 1891 BA, ES, RJ 1.159 a 2.076  
 Hepomadus tener (Smith, 1884) BA, ES, RJ, SC, PR 910 a 2.137  
 Plesiopenaeus armatus (Bate, 1881) BA, ES 1.639 a 2.137  
 Plesiopenaeus coruscans (Wood-Mason, 1891) BA, ES 925 a 1.730  
      Família Benthesicymidae   
 Bentheogennema sp.   
 Benthesicymus sp.   
 Benthesicymus bartletti Smith, 1882 BA, RJ, SC 278 a 1.200  
      Família Penaeidae   
 Funchalia villosa (Bouvier, 1905) FN, BA, ES, RJ, SC, RS 1.402 a 2.137  
 Parapenaeus americanus Rathbun, 1901 BA, ES, RJ a RS 195 a 613  
 Penaeopsis serrata Bate, 1881 PR ao RS 239 a 666  
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TAXA DISTRIBUIÇÃO NO BRASIL PROFUNDIDADE 
(m) 

      Família Sergestidae   
 Sergestes armatus Kroyer, 1855 ES 1.337  
 Sergestes corniculum Kroyer, 1855 ES 1.402 
 Sergestes paraseminudus Crosnier & Forest, 1973 BA 540 
             Sergia sp.   
 Sergia burukovskii Vereshchaka, 2000  ES 1.545 
 Sergia prehensilis (Bate, 1881) BA, ES, RJ 557 a 1.402 
 Sergia regalis (Gordon, 1939) BA, ES, RJ 1.043 a 2.076 
 Sergia tenuiremis (Kroyer, 1885) ES 1.680 
      Família Sicyoniidae   
 Sicyonia burkenroadi Cobb, 1971 AP a BA, ES 195 a 251 
      Família Solenoceridae   
 Hymenopenaeus debilis Smith, 1882 ES, RJ 557 a 1.694 
 Solenocera acuminata Pérez Farfante & Bullis, 1973 BA 31 a 622 
 Solenocera atlantidis Burkenroad, 1939 AP a SP 6 a 518 
 Solenocera vioscai Burkenroad, 1934  BA 35 a 278 
Subordem Pleocyemata   
    Infraordem CARIDEA   
      Família Pasiphaeidae   
 Eupasiphae sp.   
 Parapasiphae cristata Smith, 1884 BA 1.730 
 Parapasiphae sulcatifrons Smith, 1884 ES, RJ 1.293 a 1.598 
 Pasiphaea sp.   
 Pasiphaea merriami Schmitt, 1931  BA, RJ 666 a 2.076 
 Pasiphaea princeps Smith, 1884 BA, ES, RJ 1.598 a 2.137 
      Família Oplophoridae   
 Acanthephyra acutifrons Bate, 1888 BA, ES 1.694 a 2.137  
 Acanthephyra eximia Smith, 1884 AL, BA, ES, RJ 278 a 1.799  
 Acanthephyra quadrispinosa Kemp, 1939 ES 1.364  
 Acanthephyra stylorostratis (Bate, 1888)  ES 1.680  
 Ephyrina benedicti Smith, 1885 BA, ES 1.637 a 1.730  
 Janicella spinicauda (A. Milne Edwards, 1883)  ES, RJ 239 a 168 
 Notostomus elegans A. Milne Edwards, 1881 ES 922 a 925 
 Oplophorus gracilirostris A. Milne Edwards, 1881  BA 251 
 Oplophorus spinosus (Brullé, 1839) BA, ES, RJ 557 a 1.718  
 Systellaspis pellucida (Filhol, 1885) BA 251 a 487 
      Família Nematocarcinidae   
 Nematocarcinus sp.   
 Nematocarcinus sp. 1   
      Família Pandalidae   
 Heterocarpus sp.   
 Heterocarpus ensifer De Man, 1917 PA, BA, ES, RJ 421 a 666 
 Heterocarpus inopinatus Tavares, 1999 BA, ES, RJ 278 a 1.718 
 Plesionika edwardsii (Brandt, 1851) BA 251 a 489  
 Plesionika sp.   
 Plesionika sp. 1   
 Plesionika sp. 2   
 Plesionika sp. 3   
 Plesionika sp. 4    
      Família Crangonidae   
 Crangon sp.   
 Parapontocaris sp.   
 Parapontophilus sp.   
      Família Glyphocrangonidae   
 Glyphocrangon aculeata A. Milne Edwards, 1881 PE, BA, ES, RJ, SP 761 a 1.717 
 Glyphocrangon alispina Chace, 1939 AP, BA 421 a 900 
 Glyphocrangon aurantiaca Holthuis, 1971 BA, RJ  117 a 761 
 Glyphocrangon longirostris (Smith, 1882) BA, ES, RJ 1.402 a 2.076 
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TAXA DISTRIBUIÇÃO NO BRASIL PROFUNDIDADE 
(m) 

 Glyphocrangon neglecta Faxon, 1896  AP, BA, RJ  251 a 1.730 
 Glyphocrangon nobilis A. Milne Edwards, 1881 BA 1.067 a 1.144  
 Glyphocrangon sculpta (Smith, 1882) BA, RJ 1.718 a 2.137 
 Glyphocrangon spinicauda A. Milne Edwards, 1881 AP, PA, MA, BA 352 a 2.076 
    Infraordem ACHELATA   
      Família Palinuridae   
 Panulirus argus (Latreille, 1804) PA a SP, FN entremarés até 90  
      Família Scyllaridae   
 Parribacus sp.   
 Scyllarus sp.    
 Scyllarides brasiliensis Rathbun,1906 MA a SP 20 a 475 
 Scyllarus depressus (Smith, 1881) PA, RJ, SP 30 a 536  
 Scyllarus ramosae Tavares, 1997 BA, ES 290 a 334  
    Infraordem ASTACIDEA   
      Família Nephropidae   
Acanthacaris caeca (A. Milne-Edwards, 1881) AP, BA 290 a 880 
Nephropsis aculeata Smith, 1881 ES, RJ, SP 140 a 820 
Nephropsis agassizi A. Milne-Edwards, 1880 (BA, SP – 880 a 2900 m) BA a SP  880 a 2.900 
 Nephropsis neglecta Holthuis, 1975 ES 808 a 935  
 Nephropsis rosea Bate, 1888 BA, ES 580 a 808  
   Infraordem POLYCHELIDA   
      Família Polychelidae   
 Polycheles sculptus Smith, 1880 BA, ES, RJ 613 a 1.642 
 Polycheles typhlops Heller, 1862 PA, BA, ES, RJ 455 a 902 
 Pentacheles laevis Bate, 1878 BA, RJ 750 a 1.340 
 Pentacheles validus A. Milne Edwards, 1880 BA, ES, RJ 811 a 2.380 
    Infraordem ANOMURA   
      Família Chirostylidae   
 Uroptychus nitidus (A. Milne Edwards, 1880) PE, BA, ES, RJ, SP, RS 160 a 1.200 
      Família Galatheidae   
 Munida constricta A. Milne Edwards, 1880  AL, BA ao RS 232 a 808 
 Munida flinti Benedict, 1902 AL, BA ao RS 195 a 250 
 Munida forceps A. Milne Edwards, 1880  AL, BA, ES, RJ, SC, RS 195 a 394  
 Munida iris A. Milne Edwards, 1880  AL, BA, RS 334 a 618  
 Munida longipes A. Milne Edwards, 1880  BA, SP, SC, RS 129 a 1.089 
 Munida microphthalma A. Milne Edwards, 1880  BA, ES, SP 910 a 927 
 Munida valida Smith, 1883  AL, BA, ES, RJ, RS 450 a 910  
 Munida victoria Melo-Filho, 1996  ES 910 a 927 
 Munidopsis sp.    
 Munidopsis erinacea (A. Milne Edwards, 1880)  PE, ES, RJ, SP 271 a 1.197  
 Munidopsis rostrata (A. Milne Edwards, 1880) BA 2.137  
 Munidopsis riveroi Chace, 1939 BA 450 a 599  
 Munidopsis sigsbei (A. Milne Edwards, 1880)  BA, ES, RJ, SP 640 a 1.089  
      Família Lithodidae   
 Lithodes manningi Macpherson, 1988  RJ 1.105 
 Neolithodes agassizii (Smith, 1882)  BA, ES 1.642 a 2.076  
 Paralomis formosa Henderson, 1888  BA, ES 400 a 1.600  
    Infraordem BRACHYURA   
      Família Atelecyclidae   
 Trichopeltarion pezzutoi Tavares & Melo, 2005 BA, SP, SC 333 a 500 
      Família Calappidae   
 Acanthocarpus alexandri Stimpson, 1871 ES, RJ ao RS 20 a 550  
 Acanthocarpus bispinosus A.Milne Edwards, 1880 PE, BA 200 a 522 
      Família Geryonidae   
 Chaceon ramosae Manning, Tavares & Albuquerque, 1989  ES a SP 600 a 1.200 
      Família Goneplacidae    
Bathyplax typhla A Milne Edwards, 1880 PE, AL, BA, ES 220 a 1.100 
 Chasmocarcinus sp.   
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... continuação

Figura 1. Espécies de Cirripedia e Peracarida coletadas no REVIZEE/SCORE Central (11º - 22º S). A, Litoscalpellum
regina (Pilsbry, 1907) (Pedúnculo = 4 cm, Capitulum = 5cm); B, Trischizostoma denticulatum Ledoyer, 1978 preso a
Bathypterois phenax Paar, 1928, fêmea, 24 mm e jovem, 6 mm; C, Livoneca tenuistylis (Richardson, 1912) (comprimento
corpo = 3,5-4,0 cm).

TAXA DISTRIBUIÇÃO NO BRASIL PROFUNDIDADE 
(m) 

      Família Homolidae   
 Homologenus rostratus A. Milne Edwards, 1880 BA 749 a 1.716 
      Família Homolodromiidae   
 Homolodromia monstrosa Martin, Christiansen & Trautwein, 2001 BA 750 
      Família Leucosiidae   
 Myropsis quinquespinosa Stimpson, 1871 BA, RJ ao RS 90 a 660 
      Família Majidae   
 Rochinia sp.   
 Rochinia confusa Tavares, 1991 BA, ES 590 a 740 
 Podochela gracilipes Stimpson, 1871  AP até RS entremarés até 902  
 Stenocionops spinosissima (Saussure, 1857) FN, RN ao RS 50 a 1.364 
 Stenorhynchus seticornis (Herbst, 1788) AP ao RS águas rasas até 475  
      Família Palicidae   
 Palicus sp.   
 Palicus acutifrons (A. Milne Edwards, 1880)  BA, ES águas rasas até 900  
      Família Parthenopidae   
 Parthenope (Parthenope) agona (Stimpson, 1871)  AP ao RS águas rasas até 100  
      Família Portunidae   
 Portunus spinicarpus (Stimpson, 1871) AP ao RS águas rasas até 910  
      Família Xanthidae   
 Tetraxanthus sp.   
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Espécies pelágicas, epipelágicas e bentônicas

Das formas de vida livre, foram coletadas 129 espécies
de Crustacea distribuídas em 39 famílias. As espécies
identificadas estão distribuídas nos seguintes grupos
da classe Malacostraca: dois Stomatopoda, nove
Peracarida, dois Euphausiacea, 27 Dendrobranchiata,
38 Caridea, seis Achelata, cinco Astacidea, quatro
Polychelida, 18 Anomura e 19 Brachyura (Tabela 2).
A classificação dos Reptantia segue o trabalho de
Ahyong e O´Meally (2004).

A maior parte dos arrastos realizados neste estudo está
confinada à região do talude, também conhecida como
região batial. O talude vai desde a quebra da
plataforma continental (geralmente nos 200 m) até
2.000 m de profundidade (Gage & Tyler, 1991). O
talude é muitas vezes visto como uma zona de transição
entre a plataforma e as zonas abissais, e a zonação das
espécies nessa região varia conforme a área estudada,
como será discutido mais adiante.

O talude da costa central brasileira ainda é muito pouco
explorado, o que possibilitou um alto número de novos
registros de Crustacea para o Brasil. Das 129 espécies de
Crustacea pelágicas e bentônicas identificadas, 39% são
novas ocorrências para a costa brasileira, e 31% são novas
ocorrências para a área de estudo, totalizando 70% de
novos registros (Tabela 1). Muitos dos grupos amostrados
são exclusivos ou predominam em águas profundas,
como Aristeidae, Sergestidae, Glyphocrangonidae,
Oplophoridae, Pasiphaeidae, Polychelidae, e,
conseqüentemente, eram muito pouco conhecidos para
as águas brasileiras devido à falta de coleta em tais regiões.

Ordem Stomatopoda

Estomatópodes são típicos habitantes de águas rasas
e quentes da plataforma continental e, portanto, foram
representados apenas por duas espécies no presente
estudo: Bathysquilla microps e Squilla edentata. A
primeira espécie faz parte de uma das poucas famílias
de Stomatopoda que colonizaram águas profundas e
foi registrada primeiramente para o Brasil por Tavares
e Mendonça (1997). A segunda espécie foi
recentemente registrada para a costa brasileira pelo
Programa REVIZEE Bentos (Serejo et al., 2006) e foi
encontrada no presente estudo habitando o talude
superior (250 m).

Superordem Peracarida

A megafauna de Peracarida coletada apresentou
poucas espécies, uma vez que tal grupo é
predominantemente coletado com amostradores de
sedimento como box-corer ou dragas. Mesmo assim,
nove espécies de Peracarida foram encontradas, sendo
cinco novos registros para a costa brasileira. Os novos
registros são os lofogastrídeos Neognathophausia
ingens e Gnathophausia zoea e os anfípodes
Eurythenes gryllus, Megalanceola stephenseni e
Caprella ungulina. As três primeiras espécies possuem
uma ampla distribuição mundial e são comuns em
amostras pelágicas de mar profundo, uma vez que esses
animais fazem migrações verticais (Takeda & Okutani,
1983; Stoddart & Lowry, 2004). Megalanceola
stephenseni é um hyperiídeo considerado grande em
relação aos demais, com comprimento total variando
entre 50 e 70 mm. Essa espécie ocorre no Atlântico
Sul e Indo-Pacífico e foi considerada uma espécie rara
por Ziedler (1991) por ter sido citada esparsamente
na literatura. Coletas do REVIZEE mostraram que essa
espécie apareceu em cinco estações com um indivíduo
cada, não aparentando ser realmente rara. Caprella
ungulina tem sido registrada em profundidades maiores
que 200 m e sempre associada a espécies de Lithodidae
e, portanto, veio nas amostras juntamente com o
litodídeo Paralomis formosa. Descrição do material
brasileiro com dados de distribuição geográfica de C.
ungulina encontra-se em Sittrop & Serejo (2006).

Ordem Decapoda
Subordem Dendrobranchiata

Um total de 27 espécies de Dendrobranchiata foi
encontrado, distribuídas em seis famílias. Ao todo
foram 14 novos registros para o Brasil, sendo que
Aristeidae e Sergestidae foram as famílias com maior
número de espécies (oito) e também com maior
número de novos registros (Tabela 2).

Espécies de Dendrobranchiata são amplamente
comercializadas, tendo um importante valor
econômico no pescado mundial (Holthuis, 1980).
Tradicionalmente a pesca do camarão no Brasil, assim
como em outras partes do mundo, está confinada às
espécies de plataforma e talude superior,
principalmente da família Penaeidae e Sicyoniidae
(Pérez Farfante & Kensley, 1997). No Brasil, as espécies
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mais comumente exploradas são o camarão-rosa
(Farfantepenaeus brasiliensis e F. paulensis), o camarão-
branco (Litopenaeus schmitti) e o camarão-sete-barbas
(Xiphopenaeus kroyeri) (D’Incao et al., 2002). Com a
exploração excessiva das espécies da plataforma, alguns
países, especialmente no Mediterrâneo, começaram a
explorar espécies de camarão de mar profundo da
família Aristeidae, tendo como principais alvos as
espécies Aristaeomorpha foliacea (red shrimp) e Aristeus
antennatus (rose shrimp) (Sardà, 2000; Belcari et al.,
2003). Nos períodos de pico (primavera/verão), a
captura dessas espécies pode chegar a 50 kg diários,
sendo que o preço por quilo varia entre 5,8 e 20 euros,
dependendo da espécie (Sardà, 2000). Na costa de
Portugal, também se tem analisado o potencial pesqueiro
das espécies de Aristeidae. Nessa região, A. antennatus
foi a espécie mais abundante, seguida de A. foliacea e
A. edwardsiana (Figueiredo et al., 2001).

Seguindo a linha do mercado pesqueiro da Europa, e
já com alguma experiência de pesca no talude da região
Sudeste, o Brasil se lançou em meados de 2002 na
pesca dos camarões aristeídeos (Perez et al., 2003;
Pezzuto et al., 2006). As regiões da pesca encontram-
se no sudeste, entre 19º e 25ºS, e norte (4º30´- 5ºN),
e as principais espécies comercializadas são:
Aristaeopsis edwardsiana (camarão-carabineiro), que
é o principal componente das capturas, alcançando
88,4% da produção total, seguida de Aristaeomorpha
foliacea (camarão-moruno) e Aristeus antillensis
(camarão-alistado), com 9,8% e 1,8% da produção
total respectivamente (Pezzuto et al., 2006).

O conhecimento de Aristeidae no Brasil, até as coletas
do REVIZEE, se resume a quatro espécies:
Aristaeomorpha foliacea, Aristaeopsis edwardsiana,
Hepomadus tener (D´Incao, 1998) e Aristeus antillensis
(Silva et al., 2002). A partir da coleção de Aristeidae
do REVIZEE, além das quatro espécies supracitadas,
outras quatro foram registradas em águas brasileiras
(Tabela 2) (Tavares, 2005). Analisando a abundância
dessas espécies por estrato de profundidade, Tavares
(2005) observou uma zonação em que A. foliacea, A.
edwardsiana e A. antillensis predominam na faixa dos
750 m, H. tener na faixa dos 1.250 a 1.500 m, H.
carpenteri na faixa dos 1.250 m e A. antennatus e
Plesiopenaeus coruscans na faixa de 1.750 m. Tais
resultados corroboram os de Pezzuto et al. (2006), que
apontam a zona entre 700 e 750 m como preferida

pelas três espécies comercialmente exploradas citadas
acima. As espécies com maiores abundância relativa e
freqüência de ocorrência desse grupo foram
Hepomadus tener (AR = 4,41%; FO = 42,11%) e
Aristaeomorpha foliacea (AR = 3,38%; FO = 15,79%).

Estudos mais detalhados da biologia das espécies de
Aristeidae são necessários para melhor explorar e manter
a sustentabilidade da pesca desse grupo no Brasil.

Alguns exemplos de Dendrobranchiata coletados pelo
REVIZEE estão na Figura 2.

Quanto à abundância dos Dendrobranchiata, foram
realizados gráficos de CPUE correlacionados com extratos
de profundidades de 100 em 100 m e que evidenciaram
alguns padrões diferentes entre as famílias (Figura 3).
Deve-se levar em consideração que os valores próximos
a zero muitas vezes se devem à falta de coleta em
determinada profundidade e nem sempre significam que
o animal não se encontra naquela profundidade.
Penaeidae predominou na região do talude superior entre
250 e 750 m. As maiores abundâncias de Sergestidae
apareceram em duas regiões, um pico entre 600 e 800 m
e outro entre 1.000 e 1.200 m. Benthesicymidae foi um
dos grupos mais abundantes, aparecendo em todos os
extratos de profundidade a partir dos 100 até os 2.200
m. Solenoceridae teve picos de abundância em 200, 600
e 1.000-1.400 m. Aristeidae teve o maior pico entre 500
e 800 m, decaindo gradativamente em extratos de
profundidades inferiores.

Se considerarmos as espécies separadamente, têm-se
uma idéia de como elas estão distribuídas ao longo do
talude (Figura 4). Entre os Penaeidae, Parapenaeus
americanus e Penaeopsis serrata colonizaram o talude
superior e médio (250-750 m), e apenas Funchalia villosa
foi encontrada no talude inferior (1.500-2.000),
estendendo a distribuição dessa espécie para
profundidades maiores. D´Incao (1995), que discutiu os
padrões distribucionais de Dendrobranchiata no Atlântico
Ocidental, considerou P. serrata como uma espécie
demersal batial (200-1.000), enquanto que F. villosa foi
considerada como mesopelágica (até 1.000 m).

Cinco espécies de Sergestidae ocorreram entre 500 e
1.500 m, duas espécies ocorreram em profundidades
maiores do que 1.500 m, e Sergia regalis ocorreu entre
1.000 e 2.000 m (Figura 4). Espécies dessa família são
consideradas batipelágicas e com tendência a serem
criófilas (D´Incao, 1995).
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Solenoceridae foi representada por quatro espécies:
Solenocera vioscai, S. acuminata e S. atlantidis
ocorreram no talude superior, e Hymenopenaeus
debilis ocorreu entre 557 e 1.694 m.

Sicyonia burkenroadi foi a única espécie encontrada
de Sicyoniidae a 250 m, uma vez que esta é uma
família demersal litorânea, ocorrendo nos limites das
isotermas 20º e 15º C.

As duas espécies de Benthesicymidae ocorreram
dos 500 até 2.200 m, mostrando uma ampla

distribuição batimétrica. Em D´Incao (1995), tal
grupo foi considerado como demersal, ocorrendo
em profundidades maiores do que 1.000 m.

Espécies de Aristeidae são consideradas bentônicas,
meso ou batipelágicas. O grupo apresentou três
espécies ao longo do talude superior e médio (250-
1.000 m), A. fol iacea ,  A. edwardsiana  e A.
antennatus. As demais espécies ocorreram em
profundidades maiores do que 1.000 m e com ampla
distribuição batimétrica.

Figura 2. Espécies de Dendrobranchiata (Aristeidae) coletas no REVIZEE/SCORE Central (11º - 22º S). A,
Aristaeopsis edwardsiana (Jonhson, 1867) (CC=2,7 a 8,1 cm); B, Aristeus antillensis A. Milne Edwards & Bouvier,
1909 (CC=2,7 a 5,4 cm).
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Figura 3. Gráficos de CPUE (captura por unidade de esforço) em indivíduos/10 min de arrasto de cinco famílias de
Dendrobranchiata relacionados com a profundidade, proveniente das coletas realizadas pelo REVIZEE/SCORE Central
(11º a 22º S).

Subordem Pleocyemata
Infraordem Caridea

Caridea foi o grupo que apareceu com o maior número
de espécies (38), distribuídas em seis famílias. Os
Caridea são comuns em amostras do mar profundo e
apresentam também maior riqueza de espécies nas
quatro províncias biogeográficas temperadas frias da
América do Norte (Oregon, Aleutian, Ártica e Boreal)
quando comparados com os Brachyura (Boschi, 2000).
Nas demais 12 das 16 províncias biogeográficas das
Américas discutidas por Boschi (2000), os Brachyura
apresentam maior riqueza de espécies, considerando-
se que são o maior grupo dentre os Decapoda. Do
total de 38 espécies, 22 são novas ocorrências para o

Brasil. Oplophoridae com 10, Pandalidae com nove,
Glyphocrangonidae com oito e Pasiphaeidae com seis
foram as famílias que apresentaram o maior número
de espécies, sendo que Oplophoridae (Cardoso &
Young, 2005) e Pasiphaeidae foram as famílias que
apresentaram maior número de novos registros para o
Brasil (Tabela 2). A alta riqueza de espécies de
Oplophoridae e Pandalidae é uma das características
da fauna de mar profundo de zonas tropicais e
subtropicais (Cartes, 1993). Dentre os Pandalidae, seis
espécies são de Plesionika, mas apenas P. edwarsii,
que é uma nova ocorrência para o Brasil, foi
identificada em nível de espécie. Outras cinco espécies
de Plesionika foram registradas para o Brasil (Ramos-
Porto & Coelho, 1998).
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Alguns dos exemplos de carídeos coletados pelo
REVIZEE encontram-se na Figura 5.

Os carídeos também são explorados comercialmente,
mas vêm atrás em importância econômica quando
comparados com os Penaeidae. Famílias marinhas
com maior interesse comercial são Pandalidae e
Crangonidae, especialmente em regiões de latitudes
mais altas, onde os Penaeidae decrescem em riqueza
e abundância (Holthuis, 1980).

Se analisarmos a CPUE das quatro famílias de
Caridea mais representativas, observamos que
todas elas apresentaram baixa abundância na zona
da quebra da plataforma e talude superior entre
200 e 400 m (Figura 6). A partir dos 400-500 m
temos um aumento significativo da abundância nas
quatro famíl ias,  mas depois o gráf ico varia
conforme o grupo. Para Glyphocrangonidae e
Nematocarcinidae os maiores picos de abundância
vão até os 1.200 m, Oplophoridae vai até 1.400
m, e Pas iphaeidae apresenta as  maiores
abundâncias entre 800 e 1.300 m, mas com menos
indivíduos quando comparado com os outros
grupos (Figura 6).

Observando a distribuição batimétrica das espécies

individualmente, notamos mais uma vez que existem
espécies com ampla distribuição vertical, e outras que
são mais restritas a uma determinada profundidade
(Figura 7). Tais espécies com ampla distribuição vertical
são geralmente pelágicas, euritérmicas e fazem migrações
verticais em busca de alimento na coluna d´água.

Duas espécies de Pasiphaeidae, Pasiphaea sp. e P.
merriami apresentaram uma distribuição mais ampla
entre 600 e 2.100 m. As demais espécies ocorreram
entre 1.400 e 2.200 m. Oplophoridae apresentou um
gradiente de espécies em diferentes profundidades.
As espécies com maiores amplitudes foram Janicella
spinicauda (42-1.680 m), Oplophorus spinosus (600-
1.700 m) e Acanthephyra eximia (300-1.800 m)
(Figura 7A). As demais espécies de Oplophoridae
foram coletadas em número reduzido (1-4
indivíduos), o que poderia explicar a distribuição
pontual dessas espécies.

Nematocarcinidae foi representada por duas
espécies: Namatocarcinus sp., com distribuição
entre 600 e 2.100 m, e Namatocarcinus sp. 1, com
apenas 1 indivíduo coletado a 1,144 m. Entre os
Pandal idae,  as  espécies  de Ples ionika  e
Heterocarpus ens i fer  apresentaram uma

Figura 4. Distribuição batimétrica (profundidade mínima, média e máxima de ocorrência) das espécies de Dendrobranchiata
coletadas pelo REVIZEE/SCORE Central (11º - 22º S). Da esquerda para direita, famílias Aristeidae, Benthesicymidae,
Penaeidae, Sicyoniidae, Solenoceridae e Sergestidae.
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distribuição restrita em torno de 300 e 500 m.
Heterocarpus inopinatus foi a espécie com maior
abundância e com maior amplitude de distribuição
ocorrendo entre 278-1720 m (Figura 7B).

Crangonidae foi representada por três espécies:
Crangon sp. e Parapontocaris sp. ocorreram apenas
no talude superior (350-500 m), enquanto que
Parapontophilus sp. ocorreu entre 550 e 1.640 m.

Glyphocrangonidae foi representada por oito espécies
de Glyphocrangon e, visivelmente, houve uma zonação
das espécies ao longo do talude, com G. aurantiaca,
G. alispina e G. neglecta com profundidade média no
talude superior (600 m), G. nobilis e G. aculeata com
profundidade média em 1.100 m e G. spinicauda, G.
longirostris e G. sculpta com profundidades médias
entre 1.600 e 1.900 m (Figura 7C).

Figura 5. Espécies de Caridea coletadas no REVIZEE/SCORE Central (11º - 22º S). A, Acanthephyra eximia Smith, 1884
(CC = 2 a 4,5 cm); B, Heterocarpus inopinatus Tavares, 1999 (CC = 3,5 cm); C, Glyphocrangon longirostris (Smith, 1882)
(CC = 1,2 a 3 cm).
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Infraordens Achelata, Astacidea e Polychelida

Ao todo foram coletadas 15 espécies de Achelata,
Astacidea e Polychelida, distribuídas em quatro
famílias: Palinuridae (uma), Scyllaridae (cinco),
Nephropidae (cinco) e Polychelidae (quatro) (Tabela
2). Palinuridae e Scyllaridae incluem espécies da
plataforma continental, sendo muitas delas com alto
valor comercial em diferentes regiões do mundo.
Entre os Palinuridae, apenas um exemplar de
Panulirus argus (lagosta-vermelha) foi coletado, uma
vez que é uma espécie de águas mais rasas (até 90
m) e é preferencialmente coletada com armadilhas.
Panulirus argus é considerada uma das espécies com
maior valor comercial na costa brasileira, Mar do
Caribe, Golfo do México e Flórida (Holthuis, 1991).
A família Scyllaridae, conhecida como lagosta-
sapateira, foi representada por cinco espécies (Tabela
2), mas com poucos indivíduos. Ainda assim,
espécies desse grupo atingiram profundidades do
talude superior ainda não registradas para a costa
brasileira (Figura 8).

A família Nephropidae predomina em águas profundas
e foi representada por cinco espécies no REVIZEE,

sendo duas novas ocorrências para a costa brasileira,
N. neglecta e N. rosea (Figura 9A) (Tavares & Young,
2002). As demais espécies foram citadas anteriormente
para o Brasil, em Melo (1999), mas tiveram seus
registros ampliados para área de estudo. Acanthacaris
caeca (Figura 9B) é uma espécie relativamente grande
(até 40 cm de comprimento) e tinha registro para o
Brasil apenas para o Amapá. Todas as espécies de
Nephropidae encontradas ocorrem também no Mar
do Caribe, Golfo do México, e Flórida, e algumas são
exploradas comercialmente, como N. aculeata
(Holthuis, 1991). Contudo, por serem espécies de mar
profundo, o custo operacional da pesca é maior, o que
muitas vezes inviabiliza a exploração dessas espécies.
A espécie explorada comercialmente no Brasil é
Metanephrops rubellus (Moreira, 1903), que ocorre na
plataforma (Melo, 1999). Ainda assim, a abundância
dessas espécies no REVIZEE foi baixa, com um
máximo de 35 indivíduos para N. neglecta, o que indica
nenhum ou baixo potencial pesqueiro dessas espécies
para o Brasil na área amostrada. A distribuição
batimétrica de A. caeca, N aculeata e N. rosea ficou
entre 500 e 600 m, N. neglecta entre 300 e 1.089 e N.
agassizi em 1.600 m (Figura 8).

Figura 6. Gráficos de CPUE (captura por unidade de esforço) em indivíduos/10 min de arrasto relacionados
com a profundidade de cinco famílias de Caridea proveniente das coletas realizadas pelo REVIZEE/SCORE
Central (11º a 22º S).
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A família Polychelidae inclui as lagostas de mar
profundo (200-5.000 m), nas quais os quatro
primeiros pares de patas são quelados, e o
cefalotórax é achatado dorsoventralmente (Figura
9C). Membros desse grupo possuem uma
distribuição mundial e são considerados basais na
evolução de Decapoda Reptantia (Ahyong &
O´Meally, 2004). As quatro espécies de Polychelidae

Figura 7. Distribuição batimétrica (profundidade mínima, média
e máxima de ocorrência) das espécies de Caridea coletadas pelo
REVIZEE/SCORE Central (11º - 22º S). Da esquerda para direita,
A, Pasiphaeidae e Oplophoridae; B, Nematocarcinidae e
Pandalidae; C, Crangonidae e Glyphocrangonidae.

coletadas foram registradas recentemente para
o Brasil (Silva-Ferreira et al., 2002; Dall’Occo
& Tavares, 2004), mas novos registros para a
área de estudo são estabelecidos (Tabela 2).
Polycheles typhlops  e Pentacheles laevis
ocorreram em profundidades médias entre 600
e 750 m. Polycheles sculptus entre 600 e 1.640
m e P. val idus  teve a maior ampli tude,
ocorrendo entre 800 e 2.137 m. Os cálculos
de abundância através de CPUE tiveram picos
em torno de 500-800 m e 1.900-2.200 m
(Figura 10). Contudo, a abundância relativa
dessas espécies é baixa, com valores maiores
para P. sculptus e P. typhlops (Tabela 3).

Infraordem Anomura

Foram coletadas 17 espécies de Anomura
distribuídas em três famílias: Chirostilydae (uma
espécie), Galatheidae (13 espécies) e Lithodidae
(três espécies). O chirostilídeo, Uroptychus
nitidus, apareceu em pequenas quantidades
(nove indivíduos) e somente a 900 m de
profundidade. A maioria do material coletado
foi de Galatheidae, grupo bem estudado na
costa brasileira e comum em amostragens do
talude (Tavares & Campinho, 1997; Melo, 1999;
Melo-Filho & Melo, 2001). Ainda assim, dois
novos registros de Munidopsis para o Brasil
foram coletados, M. rostrata e M. riveroi
(Rodrigues, 2006). A primeira espécie possui
distribuição no Pacífico e Atlântico, e a segunda
é conhecida apenas para o Mar do Caribe. Uma
das particularidades dos galateídeos é que eles
são animais gregários, formando grandes
aglomerados de indivíduos, e várias espécies
vivem em simpatria no mesmo local (Melo-Filho
& Melo, 2001). Nas coletas do REVIZEE,
Munida longipes foi a espécie mais abundante
(AR = 12,26%, Tabela 3), apresentando padrão

de distribuição aglomerado em algumas estações e
aparecendo com até 300 indivíduos em uma estação.
Quanto à distribuição batimétrica (Figura 11), M.
flinti e M. forceps tiveram uma distribuição no talude
superior (300 m). Contudo, a maioria das espécies
ficou distribuída entre 500 e 1.000 m, sendo que M.
rostrata (Figura 12A), com apenas um indivíduo, foi
encontrada a 2.200 m (Figura 11).
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Os Lithodidae foram representados por três espécies,
sendo duas novas ocorrências para o Brasil, L.
manningi e N. agassizi (Tabela 2, Figura 12B),
resultado que foi divulgado anteriormente em Young
e Serejo (2002). Lithodes manningi foi coletada
anteriormente ao largo da Guiana Francesa, e N.
agassizi é conhecida para o noroeste do Atlântico,
entre 34º-7ºN (Macpherson, 1988). Quatro espécies
de Lithodidade foram registradas anteriormente para
águas brasileiras, Paralomis formosa, P. cubensis
Chace, 1939, P. grossmani Macpherson, 1988 e
Lithodes murrayi Henderson, 1888 (Melo, 1999;
Nucci & Melo, 2002). Porém, o grupo é extenso, com
30 espécies sendo registradas para o Atlântico
(Macpherson, 1988), o que indica que outras espécies
podem vir a ser encontradas no Brasil. Muitos
litodídeos são comercialmente importantes em várias
regiões do Hemisfério Norte. Uma das espécies com
alto valor comercial é o caranguejo-rei do Alaska,
Paralithodes camtschaticus Tilesius, 1815, cuja
envergadura das patas pode alcançar 120 cm. Os
litodídeos são encontrados em águas rasas apenas
em regiões temperadas frias, mas são característicos
de águas profundas em outras regiões (Hessler &

Wilson, 1983). As três espécies de litodídeos
foram coletadas em profundidades maiores do
que 1.000 m (Figura 11).

Os Anomura apareceram com baixa abundância de
uma maneira geral, portanto foi realizado apenas
um gráfico de CPUE para os galateídeos, que
apresentou o maior pico de abundância entre 200 e
400 m e picos menores entre 600-800 e 1.200 m
(Figura 13).

Infraordem Brachyura

Os braquiúros foram representados por 19 espécies
distribuídas em 12 famílias, sendo que duas são novos
registros para o Brasil: Homologenus rostratus e
Homolodromia monstrosa (Tavares & Young, 2004).
A família Majidae foi a que apresentou o maior
número de espécies (cinco), seguida das demais
famílias com apenas uma ou duas espécies. Tal
resultado difere do padrão observado no REVIZEE
Bentos, em que se encontrou 64 espécies de
Brachyura, sendo 27 delas de Majidae (Serejo et al.,
2006). Explicação para tal resultado deve-se à
preferência dos Brachyura em colonizar as zonas da

Figura 8. Distribuição batimétrica (profundidade mínima, média e máxima de ocorrência) das espécies de Nephropidae,
Polychelidae e Scyllaridae (da esquerda para direita) coletadas pelo REVIZEE/SCORE Central (11º - 22º S).
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plataforma e talude superior (Hessler & Wilson, 1983),
áreas nada ou pouco amostradas neste estudo. Ainda
assim, observamos espécies de Brachyura que estão
adaptadas a zonas batiais, com algumas apresentando
uma distribuição batimétrica ampla como é o caso
de Homologenus rostratus  e Stenocionops
spinosissima (Figuras 12C e 14). Mas, com exceção
dessas duas espécies que colonizaram profundidades
maiores que 1.000 m, os demais táxons de Brachyura
se distribuíram no talude superior (250 e 900 m)

(Figura 14). Palicus acutifrons, que era uma espécie
conhecida apenas para a plataforma (Melo, 1996),
foi registrada na faixa dos 500 a 900 m. A abundância
das espécies de Brachyura no geral foi baixa. Palicus
acutifrons (27 indivíduos.), Portunus spinicarpus (17)
e Chaceon ramosae (14) são as espécies com maiores
abundâncias encontradas. Dessas espécies, Chaceon
ramosae, juntamente com C. notialis, têm sido um
dos alvos da pesca de mar profundo ao largo da costa
do Brasil (Perez et al., 2003).

Figura 9. Espécies de Polychelidae e Nephropidae coletadas no REVIZEE/SCORE Central. A, Nephropsis rosea Bate,
1888 (CC = 2-5,9 cm); B, Acanthacaris caeca (A. Milne-Edwards, 1881) (CC = 11,5 cm); C, Pentacheles laevis Bate, 1878
(CC = 5,1 cm).
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Abundância relativa e freqüência de ocorrência

Um total de 17.874 crustáceos de vida livre, sendo
13.885 da campanha Bahia 1 e 3.989 da campanha
Bahia II,  foram coletados. As espécies que
apresentaram uma freqüência de ocorrência maior
ou igual a 10% em uma das duas campanhas
encontram-se listadas na Tabela 3. Na campanha
Bahia I, o oploforídeo Janicella spinicauda
predominou nas amostras, apresentando uma alta
abundância relativa de 73,66%, seguida de Euphausia
sp. (6,99%). As demais espécies apresentaram valores
bem mais baixos. A espécie mais freqüente foi
também J. spinicauda (42,86%), seguida de Nephrops
neglecta (28,57%), Acanthephyra eximia (28,57%) e
Euphausia sp. (21,43). Nessa campanha foram
realizadas muitas amostras pelágicas, o que
proporcionou a coleta de crustáceos típicos desse
ambiente. Na campanha Bahia II, foram realizados
apenas arrastos demersais, e a espécie que prevaleceu
foi Benthesicymus sp. com abundância relativa de
13,99%, seguida de Munida longipes (12,26),
Penaeopsis serrata (6,57%), Nematocarcinus sp.

(5,92%) e Acanthephyra eximia (4,34%). As demais
espécies apresentaram valores mais baixos. Quanto
à freqüência de ocorrência temos, mais uma vez
Bentesicymus sp. aparecendo em 52,63% das
amostras, seguido de Nematocarcinus sp. (47,37%),
Hepomadus tener (42,11%), Acanthephyra eximia
(38,60%) e Heterocarpus inopinatus (38,60%)
(Tabela 3).

ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DA COMUNIDADE

Fatores físicos e biológicos vão influenciar a
estrutura e composição da comunidade ao longo
do talude. Condições hidrográficas, profundidade
e sedimentação são alguns dos fatores físicos.
Disponibi l idade de al imento, relação presa-
predador e competição interespecífica são vistas
como importantes fatores biológicos (Cartes &
Sardà, 1993). A profundidade é sem dúvida um
dos fatores determinantes na zonação, abundância
e riqueza das comunidades ao longo do mar
profundo, relações essas que serão analisadas no
presente trabalho.

Figura 10. Gráfico de CPUE (captura por unidade de esforço) de indivíduos/10 min de arrasto relacionados com a
profundidade de Polychelidae.
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Tabela 3. Abundância relativa (AR) e freqüência de ocorrência (FO) das espécies que aparecem em pelo menos 10% das
amostras em uma das campanhas. D = demersal, P = pelágico. Espécies mais representativas estão em negrito.

FAMÍLIA ESPÉCIE BAHIA I BAHIA II 

    AR (%) FO (%) Tipo de coleta AR (%) FO (%) 

Serolidae Serolis insignis      0,43 10,53 

Cirolanidae Bathynomus miyarei 0,02 7,14 D 0,73 12,28 

Cirolanidae Bathynomus giganteus 0,03 14,29 D 0,65 19,30 

Lophogastridae Gnatophausia ingens      0,40 17,54 

Lophogastridae Gnatophausia zoea      0,18 10,53 

Euphausidae Euphausia sp. 6,99 21,43 P 0,10 7,02 

Aristeidae Aristaeomorpha foliacea      3,38 15,79 

Aristeidae Aristaeopsis edwardsiana      0,70 17,54 

Aristeidae Aristeus antennatus      0,55 12,28 

Aristeidae Aristeus antillensis      3,46 14,04 

Aristeidae Hemipenaeus carpenteri      0,25 10,53 

Aristeidae Hepomadus tener      4,41 42,11 

Aristeidae Plesiopenaeus coruscans      0,80 24,56 

Benthesicymidae Benthesicymus sp. 0,01 7,14 D 13,99 52,63 

Penaeidae Penaeopsis serrata 1,25 7,14 D 6,57 26,32 

Penaeidae Parapenaeus americanus      0,53 10,53 

Sergestidae Sergia prehensilis      1,13 10,53 

Sergestidae Sergia regalis      0,30 12,28 

Solenoceridae Hymenopenaeus debilis 0,02 14,29 D 1,65 29,82 

Glyphocrangonidae Glyphocrangon aculeata 0,06 21,43 D 2,41 29,82 

Glyphocrangonidae Glyphocrangon longirostris      1,28 21,05 

Glyphocrangonidae Glyphocrangon neglecta 1,92 14,29 D 1,68 8,77 

Nematocarcinidae Nematocarcinus sp. 0,01 7,14 D 5,92 47,37 

Oplophoridae Acanthephyra eximia 0,13 28,57 D + P 4,34 38,60 

Oplophoridae Janicella spinicauda 73,66 42,86 D + P 2,08 22,81 

Oplophoridae Oplophorus spinosus 0,03 7,14 D 0,93 28,07 

Pandalidae Heterocarpus inopinatus 1,80 14,29 D 3,18 38,60 

Pasiphaeidae Parapasiphae sp.      0,20 10,53 

Pasiphaeidae Pasiphaea princeps      0,45 15,79 

Pasiphaeidae Pasiphaea sp. 0,02 7,14 D 1,58 29,82 

Nephropidae Nephropsis neglecta 0,25 28,57 D + P    

Nephropidae Nephropsis rosea 0,17 14,29 D 0,08 3,51 

Polychelidae Polycheles sculptus 0,13 14,29 D 0,35 17,54 

Polychelidae Polycheles typhlops 0,11 14,29 D 0,18 5,26 

Polychelidae Pentacheles validus 0,01 14,29 D + P 0,60 12,28 

Portunidae Portunus spinicarpus 0,11 21,43 D 0,05 3,51 

Scyllaridae Scylarides brasiliensis 0,04 14,29 D     

Galatheidae Munida constricta 0,37 28,57 D 0,28 5,26 

Galatheidae Munida forceps      0,83 15,79 

Galatheidae Munida longipes 2,41 7,14 D 12,26 22,81 

Galatheidae Munida microphthalma 0,12 21,43 P + D 0,10 7,02 

Galatheidae Munida valida 0,42 28,57 D 0,25 8,77 

Galatheidae Munida victoria 0,04 21,43 D + P     

Geryonidae Chaceon ramosae 0,09 35,71 D 0,03 1,75 

Majidae Podochela gracilipes 0,01 14,29 D     

Majidae Stenorhynchus seticornis 0,05 14,29 D     

Palicidae Palicus acutifrons 0,17 28,57 P + D     



C.S.SEREJO, P.S.YOUNG, I.C.CARDOSO, C.TAVARES, C.RODRIGUES & T.C.ALMEIDA

154

Na zona do talude, observou-se um acréscimo da
abundância a partir dos 300 m atingindo os valores
mais elevados na faixa dos 500 m, seguida de leve
declínio, mas ainda com valores altos até os 1.200 m
de profundidade. Em profundidades maiores que
1.200 m, foi verificado um decréscimo da abundância
dos crustáceos (Figura 15). Colloca et al. (2003)
encontraram resultados similares em estudo de
comunidades demersais no Mediterrâneo Central.
Apesar de esses autores trabalharem apenas na faixa
da plataforma até 600 m, para Crustacea foi observado
um aumento da abundância da plataforma para o
talude superior. Company et al. (2004) analisaram a
estrutura da população de Decapoda na região do
talude até 500 m, no Mediterrâneo Ocidental e Central,
e observaram o pico de abundância nos 500 m, mas
com decréscimo em profundidades maiores.

O padrão observado para a diversidade de espécies,
calculada segundo o índice de Shannon-Weaver, e para

a riqueza de espécies em relação à profundidade foi
um pouco diferente. Ocorreu um ligeiro acréscimo
dessas duas variáveis da borda da plataforma em
direção ao talude superior, mas os valores continuam
altos até a faixa dos 1.800 m (Figura 16). A partir dessa
profundidade, maiores inferências ficaram
comprometidas, considerando que somente duas
estações foram prospectadas abaixo dessa faixa
batimétrica. Ainda assim, verificou-se uma tendência
à redução tanto da diversidade quanto da riqueza de
espécies. Cartes e Sardà (1992) compararam a riqueza
de espécies de Decapoda em diferentes regiões do
Atlântico (Baía de Biscaia, Mar Catalão, Nova Inglaterra
e Nova Escócia) e apontaram a região entre 500 e 700
m como a de maior riqueza, seguida de decréscimo
gradativo em profundidades maiores. Colloca et al.
(2003) também observaram um aumento de
diversidade e riqueza dos crustáceos da plataforma
para o talude superior até 600 m. Company et al.
(2004), que analisaram a estrutura das populações de

Figura 11. Distribuição batimétrica (profundidade mínima, média e máxima de ocorrência) das espécies de Anomura
coletadas pelo REVIZEE/SCORE Central (11º - 22º S). Da esquerda para direita, famílias Chyrostilidae, Galatheidae e
Lithodidae.



ABUNDÂNCIA, DIVERSIDADE E ZONAÇÃO DOS CRUSTÁCEOS NO TALUDE DA COSTA CENTRAL DO BRASIL COLETADOS PELO PROGRAMA REVIZEE

155

Decapoda no Mediter râneo até os 4.000 m,
encontraram as mais altas abundância e biomassa na
faixa dos 500 m, mas com acentuado decréscimo em
profundidades maiores.

Através da análise de correspondência, foi possível
identificar três associações de espécies relacionadas à
profundidade. Os dois primeiros eixos fatoriais explicaram
30% da variação na abundância das espécies consideradas
(com abundância total superior a 0,5%). Ao longo do eixo
1, ficou evidente a associação de espécies que habitam as
profundidades maiores que 900 m (coordenadas

negativas). As outras duas associações ficaram
representadas ao longo do eixo 2, com espécies das
profundidades até 500 m (coordenadas negativas) e entre
500 e 800 m (coordenadas positivas) (Figuras 17 e 18).

Essas associações nos permitem analisar a zonação dos
Crustacea ao longo do talude na costa central do Brasil.
Sendo assim, o talude superior compreende a faixa
batimétrica da borda da plataforma até 500 m, o talude
médio entre 500 e 900 m e o talude inferior entre 900
e 2.076 m. As espécies que caracterizaram cada uma
dessas zonas encontram-se na Tabela 4.

Figura 12. Espécies de Anomura e Brachyura coletadas no REVIZEE/SCORE Central (11º - 22º S). A, Munidopsis
rostrata (A. Milne-Edwards, 1880) (CC = 3,4 cm); B, Neolithodes agassizii (Smith, 1882) (CC = 9,5 cm, CL = 7,5 mm);
C, Stenocionops spinosissima (Saussure, 1857) (CC = 10 – 12 cm, CL = 8,8 – 10 cm).
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Figura 13. Gráfico de CPUE (captura por unidade de esforço) em indivíduos/10 min de arrasto relacionados com a
profundidade de Galatheidae.

Figura 14. Distribuição batimétrica (profundidade mínima, média e máxima de ocorrência) das espécies de Brachyura
coletadas pelo REVIZEE/SCORE Central (11º - 22º S). Da esquerda para direita, famílias Homolodromiidae, Homolidae,
Calappidae, Leucosiidae, Majidae, Atelecyclidae, Geryonidae, Portunidae, Goneplacidae, Xanthidae e Palicidae.
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Figura 15. Distribuição da abundância média calculada em indivíduo/hora de arrasto do talude continental do sudeste
brasileiro entre 11º e 22º S, por extratos de profundidade.

Figura 16. Valores de diversidade calculada através do índice de Shannon-Weaver (Log e) e riqueza das espécies em
relação às faixas batimétricas prospectadas ao longo do talude continental entre 11º e 22ºS da costa central do Brasil.
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Ficou evidente que a associação de espécies do talude
inferior apresentou uma maior semelhança, uma vez que
os pontos apresentados nos gráficos ficaram bem unidos
(Figuras 17 e 18). Já as associações do talude médio e
superior ficaram mais espalhadas, o que indica que outros
fatores, além da profundidade, estão influenciando a
distribuição dessas espécies. Cartes et al. (1994)
observaram variações sazonais nas comunidades do
talude superior e médio do noroeste do Mar Mediterrâneo,
enquanto que zonas com profundidades maiores do que
1.200 m sofreram menos variações desse tipo. Uma vez
que o talude é uma zona de transição entre a plataforma
e as zonas abissais, ela recebe influência dessas duas
regiões. Além disso, fatores físicos, biológicos e sazonais
de cada região vão influenciar na distribuição das espécies
e conseqüentemente na zonação ao longo do talude
(Gage & Tyler, 1991; Cartes & Sardà, 1993; Cartes et al.,
1994). Resultados de estudos no Mar Mediterrâneo
indicam os limites entre o talude superior e o talude médio
em torno dos 300 e 500 m e entre o talude médio e
inferior entre 1.000 e 1.400 m (Cartes & Sardà, 1992;
1993). Gage e Tyler (1991) compararam uma série de

estudos da mega e macrofauna do Atlântico Norte e
definem as zonas entre 400-600 m e 1.000 m como sendo
as áreas de maior variação na composição de espécies
no que eles chamam de talude superior. Outra zonação
foi observada entre 1.400 e 1.600 m, caracterizando o
limite entre o talude médio e inferior e outra faixa
posteriormente nos 2.000 m. É interessante notar que a
zonação no talude é típica de regiões de latitudes mais
baixas. Em latitudes altas, especialmente zonas polares,
a plataforma continental é extremamente homogênea em
relação ao talude, havendo variações apenas a partir da
zona abissal (Gage & Tyler, 1991).

Este estudo foi uma primeira abordagem da fauna de
Crustacea do talude da costa central brasileira num
contexto mais amplo. A zonação aqui apresentada retrata
os resultados de apenas uma fase do ano juntamente
com indivíduos de hábitos bentônicos e pelágicos que
podem apresentar respostas diferentes no talude como
observado em Macpherson (1991). Sendo assim,
estudos futuros irão aprimorar o entendimento da
zonação de Crustacea ao largo da costa brasileira, como
vem acontecendo em outras partes do mundo.

Figura 17. Representação dos eixos 1 e 2 extraídos a partir da análise de correspondência aplicada sobre a matriz de
abundância das espécies nas estações amostradas ao longo do talude continental entre 11º e 22º S da costa central do
Brasil. Foram consideradas na análise somente as espécies com abundância total superior a 0,5%.



ABUNDÂNCIA, DIVERSIDADE E ZONAÇÃO DOS CRUSTÁCEOS NO TALUDE DA COSTA CENTRAL DO BRASIL COLETADOS PELO PROGRAMA REVIZEE

159

Figura 18. Representação dos eixos 1 e 2 extraídos a partir da análise de correspondência aplicada sobre a matriz de
abundância das estações amostradas (valores das profundidades) ao longo do talude continental entre 11º e 22ºS da costa
central do Brasil.

TALUDE SUPERIOR (ATÉ 500 m) TALUDE MÉDIO (ENTRE 500 - 900 m) TALUDE INFERIOR (900 – 2.076 m) 

Scyllarus sp. Bathynomus giganteus Glyphocrangon longirostris 

Systellaspis pellucida Janicella spinicauda Plesiopenaeus coruscans 

Munida forceps Glyphocrangon alispina Benthesicymus sp. 

Plesionika edwardsii Aristaeopsis edwarsiana Gnatophausia ingens 

Munida iris Sergia prehensilis Hepomadus tener 

Parapenaeus americanus Aristeus antillensis Pasiphaea sp. 

Solenocera acuminata Plesionika sp.3 Acanthephyra eximia 

Crangon sp. Plesionika sp.1  Bentheogennema sp. 

 Bathynomus miyarei  Hymenopenaeus debilis 

  Aristaeomorpha foliacea Nematocarcinus sp. 

   Glyphocrangon aculeata 

   Heterocarpus inopinatus 

   Oplophorus spinosus 

Tabela 4. Associações das espécies identificadas a partir da análise de correspondência onde foram definidas as três
principais zonas ao longo do talude da costa central do Brasil (11º - 22º S).
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TUBARÕES (SELACHII) COLETADOS PELO NAVIO OCEANOGRÁFICO

THALASSA SOBRE A PLATAFORMA EXTERNA E TALUDE CONTINENTAL DO

BRASIL ENTRE 11º E 22ºS

GUSTAVO W. NUNAN & MÁRCIO L.V. SENNA

RESUMO: Catorze espécies de tubarões de águas profundas, incluídas em 12 gêneros de oito famílias de quatro ordens,
foram coletadas durante duas campanhas de prospecção pesqueira realizadas pelo navio oceanográfico francês Thalassa
ao largo da costa brasileira entre maio–julho de 1999 e junho–julho de 2000. O material foi obtido sobre o talude continental
entre as latitudes 11° e 22°S, em profundidades de 195 a 2.100 m. Das espécies coletadas, 11 eram registradas anteriormente
para águas brasileiras e as seguintes representam ocorrências novas para o Brasil: Apristurus parvipinnis, A. profundorum
e Somniosus pacificus.

PALAVRAS-CHAVE: tubarões, talude continental brasileiro, navio oceanográfico Thalassa, Programa REVIZEE.

ABSTRACT: Sharks collected by the research vessel Thalassa over the Brazilian deep shelf and continental slope between
11º and 22ºS.
Fourteen species of deep water sharks, included in 12 genera of 8 families from 4 orders, were collected during two
exploratory fishery surveys carried out by the French research vessel Thalassa along the Brazilian coast in May-July 1999
and June-July 2000. The material was obtained over the outer shelf and continental slope between latitudes 11° e 22°S, in
depths ranging from 195 to 2.100 m. Eleven of the species collected had already been recorded from Brazilian waters,
while the following represent new records for Brazil: Apristurus parvipinnis, A. profundorum e Somniosus pacificus.

KEYWORDS: sharks, Brazilian continental slope, research vessel Thalassa, REVIZEE Program.

INTRODUÇÃO

É disperso na literatura o conhecimento disponível
sobre as espécies de tubarões que ocorrem em águas
da plataforma e talude continental do Brasil em
profundidades de mais de 200 m. Os primeiros registros
foram de Schreiner e Miranda-Ribeiro (1903), que em
trabalho sobre a coleção de peixes do Museu Nacional
citaram as espécies de plataforma profunda Mustelus
canis (Mitchell, 1815) e Squalus blainvillei (Risso, 1826)
em águas do Rio de Janeiro. No mesmo ano, Miranda-
Ribeiro (1903) publicou os resultados da campanha
do barco de pesca brasileiro Annie ao largo da costa
do Rio de Janeiro, trabalho no qual registrou a captura
de Scyliorhinus sp. a 25-30 milhas da costa e Mustelus
canis (Mitchill, 1815) e Squalus blainvillei (Risso, 1826)
a ESE da Ilha Rasa. Em 1907, em monografia sobre
os elasmobrânquios do Brasil, o mesmo autor citou
18 espécies de tubarões para águas brasileiras
(Miranda-Ribeiro, 1907), dentre as quais Isistius
brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824), Scyliorhinus
haeckelii (Miranda-Ribeiro, 1907), Mustelus canis
(Mitchill, 1815) e Squalus blainvillei (Risso, 1826).

Registros adicionais destas e de outras poucas espécies
da plataforma continental são reportados por Miranda-
Ribeiro (1918a, 1918b, 1923) e por seu filho, Paulo
de Miranda-Ribeiro (1953, 1961a, 1961b, 1968).

Em monografia sobre os tubarões e raias do mundo,
Garman (1913) citou Isistius brasiliensis (Quoy &
Gaimard, 1824) e Scylliorhinus haeckelii (Miranda-
Ribeiro, 1907) para o Brasil, a última como sinônimo
de S. boa Goode & Bean (1896) em decisão
equivocada tomada apenas com base na figura de
Miranda-Ribeiro (1907). Posteriormente, Fowler
(1941), em listagem dos peixes marinhos do Brasil
baseada em dados compilados da literatura, citou 26
espécies de tubarões, das quais apenas Scyliorhinus
haeckelli (Miranda-Ribeiro, 1907), Isistius brasiliensis
(Quoy & Gaimard, 1824) e Squalus acanthias Smith
& Radcliffe, 1912 ocorrem em águas da plataforma
externa ou talude continental.

Em contribuição fundamental para o conhecimento
dos elasmobrânquios do Atlântico Ocidental, Bigelow
e Schroeder (1948) citaram registros de ocorrência de
inúmeras espécies de tubarões para o Brasil com base
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em material testemunho. Dentre elas, incluem-se
espécies registradas em profundidades maiores que 200
m: Scyliorhinus haeckelli (Miranda-Ribeiro, 1907),
Mustelus canis (Mitchill, 1815), Mustelus fasciatus
Garman, 1913, Carcharhinus signatus (Poey, 1868),
Squalus acanthias Smith & Radcliffe, 1912 e Isistius
brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824).

Em manual de identificação para os tubarões, raias e
quimeras do sudeste do Brasil, Figueiredo (1977) listou
42 espécies de tubarões, dentre as quais incluem-se
espécies registradas a mais de 200 m de profundidade,
quais sejam: Heptranchias perlo (Bonnaterre, 1788),
Squalus cubensis Howell-Rivero, 1939, Isistius
brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824), Squaliolus
laticaudus Smith & Radcliffe, 1912, Scyliorhinus retifer
(Garman, 1881) e Galeorhinus galeus Linnaeus, 1758.
Em guia de identificação dos tubarões do mundo,
Compagno (1984) reviu o status taxonômico de todas
as espécies então conhecidas e contribuiu com dados
sobre sua biologia e distribuição geográfica. Neste
trabalho, registrou a ocorrência de 54 espécies para o
Brasil, das quais 25 são referidas como ocorrentes em
águas da plataforma externa e talude continental.

Nota sobre os elasmobrânquios coletados no talude
continental do sul do Brasil entre 28º40’ e 34º30’
(Vooren et al., 1986) registra a ocorrência de
Galeorhinus galeus (Linnaeus, 1758), Heptranchias
perlo (Bonnaterre, 1788), Hexanchus griseus
(Bonnaterre, 1788), Carcharias taurus Rafinesque,
1810, Squalus megalops (Macleay, 1881), Mustelus
canis (Mitchill, 1815), Carcharhinus signatus (Poey,
1868) e Squatina argentina (Marini, 1930). Em listagem
dos peixes de águas profundas obtidos pela expedição
do N/O francês Marion Dufresne ao largo da costa
brasileira em 1987, Séret e Andreata (1992) registraram
a ocorrência de Etmopterus pusillus (Lowe, 1839) entre
18º58’ e 21º31’ de latitude sul. Estudo do material
obtido em três expedições do Ministério da Pesca da
União Soviética na Elevação do Rio Grande entre 1974
e 1989 em profundidades de 670 a 1.175 m revelou a
ocorrência de Etmopterus lúcifer Jordan & Snyder,
1902, E. pusillus (Lowe, 1839) e Apristurus manis
(Springer, 1979) (Parin et al., 1995). Listagem das
espécies de tubarões ocorrentes no Brasil com base
em registros não confirmados da literatura e
levantamento de material depositado em coleções
brasileiras inclui 82 espécies para o Brasil (Soto, 2001),

das quais 27 ocorrem em profundidades de mais de
200 m. Neste mesmo ano, tese não publicada sobre
os tubarões da costa do Brasil (Gadig, 2001) inclui 80
espécies, das quais 29 são registradas sobre a
plataforma externa e talude continental.
Subseqüentemente, foi publicado catálogo dos peixes
marinhos citados para águas brasileiras com base em
registros compilados da literatura especializada e dados
de coleções científicas disponíveis na internet (Menezes
et al., 2003). Nele são incluídas 81 espécies de
tubarões, das quais 42 ocorrem em profundidades
maiores do que 200 m.

As 17 espécies de tubarões coletadas pelo navio
oceanográfico francês Thalassa no ano de 2000 na
plataforma externa e talude continental brasileiro entre
11º e 21ºS – tema do presente trabalho – foram
registradas preliminarmente por Senna et al. (2004).
Publicação recente sobre os resultados ictiológicos da
campanha Score Sul (22º15’ a 34º40’S) do Programa
REVIZEE (Bernardes et al., 2005) registrou as seguintes
espécies de tubarões de águas profundas: Galeus
mincaronei Soto, 2001, Schroederichthys saurisqualus
Soto, 2001, Scyliorhinus haeckelii (Miranda-Ribeiro,
1907), Galeorhinus galeus (Linnaeus,1758), Mustelus
canis (Mitchill, 1815), Carcharhinus signatus (Poey,
1868), Heptranchias perlo (Bonnaterre, 1788),
Etmopterus bigelowi Shirai & Tachikawa, 1993, E.
gracilispinis Kreff, 1968, E. lúcifer Jordan & Snyder,
1902, Squaliolus laticaudus Smith & Radcliffe, 1912,
Squalus megalops (Macleay, 1881), S. mitsukurii
Jordan & Snyder, 1903 e Squatina argentina (Marini,
1930). Neste mesmo ano, Compagno et al. (2005)
publicaram útil guia de campo ilustrado dos tubarões
do mundo – trabalho que é fruto da longa tradição do
primeiro autor em taxonomia dos Selachii do mundo
(e.g. Compagno, 1984, 1988, 1990). Nele são citadas
73 espécies de tubarões para o Brasil, das quais 46
são citadas como ocorrentes em profundidades maiores
do que 200 m. Mais recentemente, Gomes et al. (2006)
registraram a captura de um exemplar de Apristurus
parvipinis Springer & Heemstra, 1979 de 588,0 mm
de comprimento total, coletado em 2004 ao largo de
Cabo Frio (23° 50‘S e 41° 20‘W) em profundidade
entre 650 e 720 m.

Durante duas campanhas de prospecção pesqueira
realizadas pelo N/O Thalassa ao largo da costa brasileira
entre 11º e 21º S, em área denominada para efeito do
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Programa REVIZEE de Score Central, foram
registradas pela primeira vez informações precisas sobre
a disponibilidade e abundância de recursos pesqueiros
pelágicos e demersais de profundidade em águas
brasileiras. As operações de pesca, realizadas entre 195
e 2.100 m de profundidade, produziram informações
ambientais (meteorológicas, oceanográficas e
geológicas) da área pesquisada, assim como dados
biológicos referentes a diversas espécies de peixes
ósseos e cartilaginosos, cefalópodes e crustáceos de
interesse comercial. Ainda que o objetivo das
campanhas não tenha sido de produzir inventário das
espécies ocorrentes, a prospecção rendeu copioso
material ictiológico de águas profundas, incluindo
Chondrichthyes das subclasses Holocephali e
Elasmobranchii. Destas, os tubarões (Selachii sensu
Nelson, 2006) são tratados aqui.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram consideradas no presente estudo as espécies
de tubarões que ocorrem sobre a plataforma e talude
continental em profundidades maiores do que 200
m. O material é originário de arrastos em águas
profundas realizados ao longo da plataforma externa
e talude continental brasileiro entre 11º e 22º S, em
profundidades de 195 a 2.100 m. A localização das
estações de coleta onde o material foi obtido está
indicada nos mapas incluídos para cada espécie.
Uma listagem das estações, incluindo a localização
geográfica das mesmas, assim como as datas,
horários e profundidades dos arrastos, é apresentada
no Anexo 1.

O material de Selachii foi capturado com redes de
arrasto dos tipos ARROW e GOV (Great Opening
Vertical). A primeira, de 47,4 x 26,8 m de boca, inclui
bobinas de rolamento para operação em fundos
acidentados e flutuadores que suportam pressões de
até cerca de 2.000 m. A segunda, de 36,0 x 47,0 m de
boca, tem tralha inferior e é adequada a operações
próximas ao substrato. A rede ARROW é utilizada na
pesca comercial, sendo própria para arrastos em
substratos acidentados. Já a rede GOV é considerada
padrão pelo ICES (Conselho Internacional para a
Exploração do Mar) para pesquisas em águas costeiras
do Atlântico Norte (Costa, 2003). Durante a campanha
Bahia I, realizada entre 25 de maio e 09 de julho de

1999, foram realizados 72 arrastos, sendo 10 com a
rede GOV e 62 com a ARROW. Na campanha Bahia
II, realizada entre 05 de junho e 11 de julho de 2000,
foram feitos 58 arrastos, todos com rede do tipo
ARROW.

Exceto para as espécies fotografadas após o processo de
fixação (Prancha I - a e b; Prancha II - a; Prancha III - a,
b e c), o material coletado foi fotografado
imediatamente após a sua retirada da rede, o que
assegurou a fidelidade dos padrões de coloração
observados nos registros fotográficos de bordo. As
fotografias tiradas a bordo foram produzidas por Pierre
Pourché com a colaboração de Jean-Claude Quéro,
que adotaram técnica descrita por Taquet (1992); as
fotos do material fixado são de G.W. Nunan.

Ainda a bordo, foi injetado formol a 20% na cavidade
abdominal e tecido muscular dos exemplares, sendo
posteriormente imersos em solução fixadora (formol a
10%) contida em caixas plásticas. Todo o material de
Selachii obtido nas duas campanhas do N/O Thalassa
foi devidamente incorporado ao acervo científico do
Museu Nacional, onde permanece disponível para
estudo de pesquisadores.

FORMATO

A apresentação dos resultados segue o seguinte
formato: a seqüência de famílias segue a classificação
de Nelson (2006); em cada família, os gêneros estão
listados alfabeticamente. A nomenclatura segue
Compagno (1984) e Compagno et al. (2005), exceto
quando assinalada. A seguinte informação é dada para
cada espécie: nome científico atual e autoridade; nome
comum em português (quando disponível) e inglês
(segundo Compagno et al., 2005); localização da
ilustração (Pranchas I, II e III); citação da descrição
original e origem do material tipo; diagnose da espécie
(baseada no material examinado); comentários sobre
a taxonomia e distribuição geográfica da espécie
(quando pertinente); indicação da distribuição
geográfica conhecida (baseada em Compagno, 1984
e Compagno et al., 2005), complementada por dados
proporcionados pelo material examinado; relação do
material examinado. O acrônimo institucional (ver
Leviton et al., 1985) e respectivo número de
tombamento precedem os dados incluídos
seqüencialmente entre parênteses, que correspondem
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a: número de exemplares do lote, comprimento total
(CT) em mm do menor e maior exemplares do lote e
local de coleta (código da estação).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram examinados para o presente estudo 76
exemplares de tubarões, incluídos em 74 lotes
procedentes da plataforma externa e talude continental
do Brasil entre as latitudes 11º e 22ºS em
profundidades maiores que 200 m. Desse material,
foram identificadas 14 espécies incluídas em 12 gêneros
de oito famílias pertencentes a quatrro ordens.

TUBARÕES COLETADOS PELO N/O THALASSA NA

PLATAFORMA EXTERNA E TALUDE CONTINENTAL DO BRASIL

ORDEM CARCHARHINIFORMES

Família Scyliorhinidae

Apristurus parvipinnis Springer & Heemstra, 1979
(Smallfin catshark)

Prancha I (a)

Apristurus parvipinnis Springer & Heemstra, 1979,
in Springer, 1979, NOAA Tech. Resp. NMFS Circ.,
(422): 25, fig. 15. Holótipo: USNM 206178, 476 mm

. Material original: Golfo do México, ao largo de
Pensacola, Flórida, EUA, a 1.115 m de profundidade.

CARACTERIZAÇÃO: textura da pele macia; cabeça larga
e achatada; focinho arredondado; narinas grandes,
com projeção dérmica anterior reduzida; boca sob
os olhos; sulcos labiais longos, o superior alcançando
a sínfise e o inferior pouco menor; olho maior do
que a maior fenda branquial; nadadeiras dorsais sem
espinhos, a primeira nitidamente menor que a
segunda e originando-se posteriormente à inserção
das pélvicas; margem superior da nadadeira caudal
com cris ta de dentículos dérmicos mais
desenvolvidos; nadadeira anal grande e alongada,
separada da longa nadadeira caudal por um entalhe;
corpo e nadadeiras de coloração marrom-escuro
uniforme.

COMENTÁRIOS: o presente espécime e o material de A.
profundorum abaixo reportado correspondem ao

primeiro registro do gênero para o sul do Atlântico
Ocidental.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: Atlântico Ocidental, do Golfo
do México à Guiana Francesa.

MATERIAL EXAMINADO: MNRJ 30192 (01: 380,0mm CT;
D-0503); MNRJ 30193 (01:295,0mm CT; D-0504).

Apristurus profundorum (Goode & Bean, 1896)
(Deepwater catshark)

Prancha I (b)

Scylliorhinus profundorum Goode & Bean, 1896,
Oceanic Ichthyol., Smithson. Inst., Spec. Bull., 17, pl.
5, fig. 16. Holótipo: USMN 35646, 520 mm,  imaturo.
Material original: ao largo de Delaware Bay, a
1.492 m profundidade.

CARACTERIZAÇÃO: textura da pele áspera; cabeça larga;
focinho achatado e arredondado; narinas grandes,
com aber turas estreitas e projeções dérmicas
anteriores reduzidas; boca ampla; sulcos labiais
longos, o superior alcançando a sínfise e o inferior
pouco menor; fendas branquiais longas, pouco
menores do que o comprimento dos olhos; nadadeiras
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dorsais sem espinhos, a primeira pouco menor do
que a segunda; primeira nadadeira dorsal originando-
se sobre a base das nadadeiras pélvicas; base da
primeira nadadeira dorsal 1,8 vezes no espaço
interdorsal; nadadeira anal grande e alongada,
separada da longa nadadeira caudal por um entalhe;
margem superior da nadadeira caudal com crista de
dentículos dérmicos mais desenvolvidos; corpo e
nadadeiras de coloração marrom-escuro uniforme;
borda posterior das nadadeiras dorsais, anal e
peitorais hialinas; margem terminal e borda inferior
da nadadeira caudal hialina.

COMENTÁRIOS: O presente material corresponde à
primeira ocorrência da espécie para o sul do Atlântico
Ocidental.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: Atlântico Ocidental, ao largo
da Baía de Delaware, EUA, e ao largo do estado do
Rio de Janeiro, Brasil. Possivelmente também na costa
africana, no Atlântico Oriental.

MATERIAL EXAMINADO: MNRJ 30194 (01: 110,4mm
CT; E-0544); MNRJ 30195 (01: 250,0mm CT; E-
0547).

Scyliorhinus sp.
Prancha I (c)

CARACTERIZAÇÃO: corpo alongado, sua altura 7,6% do CT;
base da primeira nadadeira dorsal posterior à base das
nadadeiras pélvicas; origem da segunda nadadeira
dorsal anterior à inserção da nadadeira anal; primeira
nadadeira dorsal maior do que a segunda; base da
nadadeira anal menor do que a distância interdorsal;
dentículos dérmicos pontiagudos e semi-eretos, com três
quilhas superiores; superfície da pele bastante áspera
em todo o corpo e nadadeiras; largura da cabeça 11,8%
do CT; boca arqueada e moderadamente longa; dentes
iguais em ambas as maxilas; dentes com uma cúspide
central alongada e duas laterais menores; sulcos labiais
inferiores presentes, superiores ausentes; flaps nasais
anteriores inteiros, sem barbelas ou projeções medianas;
projeções dérmicas nasais anteriores não grandemente
expandidos e não atingindo a boca; ausência de sulcos
nasais; partes dorsolateral e ventral da mesma tonalidade
de bege-escuro; com seis selas escuras na região dorsal
do corpo, uma na base e outra no meio da nadadeira
caudal; selas não circundadas por pontos escuros;
presença de inúmeros pontos escuros sobre a região
dorsal do corpo; parte ventral sem manchas ou marcas,
exceto por alguns pontos escuros na parte anterior do
focinho; superfície dorsal das nadadeiras peitorais e
pélvicas com pontos escuros; nadadeiras dorsais e
caudal igualmente com pontos escuros; pontuações
claras em número reduzido, dispersas dorsolateralmente;
área abaixo dos olhos sem barra escura ou quaisquer
marcas conspícuas.

COMENTÁRIOS: similar a S. haeckelii (Miranda-Ribeiro,
1907), espécie da qual se distingue por não apresentar
dentículos dérmicos pequenos e achatados, que dão
àquela espécie textura macia da superfície do corpo
(áspera em Scyliorhinus sp.). Adicionalmente, não
apresenta as selas circundadas por pontuações escuras
dispostas uniformemente, como observado em S.
haeckelii (holótipo MNRJ 494). Scyliorhinus sp.
apresenta ainda pontuações claras na região
dorsolateral, que estão ausentes em S. haeckelii.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: ao largo da costa norte do
estado de Rio de Janeiro (latitude 21º48’496”), a
536 m de profundidade.

MATERIAL EXAMINADO: MNRJ 30196 (01: 310,5mm CT;
D-0464).
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Família Carcharhinidae

Carcharhinus signatus (Poey, 1868)
(cação-baía, tubarão-toninha; night shark)

Prancha I (d)

Hypoprion signatus Poey, 1868, Repert. fisico-nat. Isla
Cuba, 2: 452, pl. 4, fig. 7-8. Holótipo: desconhecido.
Material original: Cuba.

CARACTERIZAÇÃO: focinho longo e afilado, distância pré-
oral 10,0% do CT; origem da primeira nadadeira
dorsal sobre a margem interna das nadadeiras
peitorais; origem da segunda nadadeira dorsal quase
sobre a origem da nadadeira anal; altura da primeira
nadadeira dorsal 8,4% do CT; margem interna da
primeira nadadeira dorsal 4,5% e da segunda 4,1%
do CT; presença da crista dérmica interdorsal;
nadadeiras peitorais 16,6% do CT; boca pequena,
8,6% do CT; olhos grandes, 2,3% do CT; dentes
superiores com cúspide principal oblíqua e serrilhada;
dentes inferiores eretos; região dorsoventral cinza-
escuro e ventral claro; ausência de marcas ou manchas
no corpo e nadadeiras, exceto por área enegrecida
na parte ventral do ápice das nadadeiras peitorais.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: Atlântico Ocidental, das
Bahamas à Argentina. Também no Atlântico Oriental,
do Senegal a Angola.

MATERIAL EXAMINADO: MNRJ 30231 (01: 1.004,5mm
CT; E-0521).

ORDEM HEXANCHIFORMES

Família Hexanchidae

Heptranchias perlo (Bonnaterre, 1788)
(tubarão-de-sete-guelras; sharpnose sevengill shark)

Pranha I (e)

Squalus perlo Bonnaterre, 1788, Tabl. encyclop.
method. trois reg. nat., ichthyol., 10. Material original:
Mar Mediterrâneo.

CARACTERIZAÇÃO: presença de apenas uma nadadeira
dorsal; sete pares de fendas branquiais; cabeça estreita e
pontiaguda; olhos grandes; cinco fileiras de dentes
serrilhados na maxila inferior; nadadeira caudal com lobo
inferior muito curto; coloração uniforme, sem pintas,
manchas ou listras; extremidade da nadadeira dorsal e
lobo superior da nadadeira caudal com mancha negra.
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DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: ampla mas esparsa, em águas
tropicais e temperadas, mas ausente do nordeste do
Pacífico. No Atlântico Ocidental, da Carolina do Norte
(EUA) e norte do Golfo do México a Cuba e ao longo
da costa da América do Sul até a Argentina. No
Atlântico Oriental, de Marrocos à Namíbia, e também
no Mar Mediterrâneo.

MATERIAL EXAMINADO: MNRJ 30208 (01:490,0 mm CT;
D-0538); MNRJ 30209 (01:730,0mm CT; D-0538);
MNRJ 30210 (01:655,0mm CT; E-0500); MNRJ 30211
(01:700,0mm CT; E-0500); MNRJ 30212
(01:810,0mm CT; E-0508).

ORDEM SQUALIFORMES

Família Squalidae

Cirrhigaleus asper (Merrett, 1973)
(cação-bagre; roughskin spurdog)

Pranch II (a)

Squalus asper Merrett, 1973, J. Zool., Proc. Zool. Soc.
Lond., 171(1): fig. 1-4, pl. 1b. Holotipo: BMNH
1972.10.10.2, 850 mm adulto. Material original:

Oceano Índico, ao largo da Ilha de Aldabra, 09º27‘S,
46º23.5‘E, 219 m de profundidade.

CARACTERIZAÇÃO: corpo robusto; pele áspera; cabeça
ampla e achatada dorsoventralmente; focinho curto,
largo e arredondado; abas nasais anteriores com curtas
barbelas medianas; depressão pré-caudal rasa, mas
presente; espinhos das nadadeiras dorsais grossos e de
mesma altura; nadadeiras dorsais do mesmo tamanho;
origem da primeira nadadeira dorsal atrás da base das
nadadeiras peitorais; corpo de coloração marrom
uniforme, mais claro ventralmente; nadadeiras com
margens de coloração mais clara, sem marcas escuras.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: Atlântico Ocidental, oceanos
Índico e Pacífico Central. No Brasil é registrado ao
longo de toda a costa (Soto, 2001).

MATERIAL EXAMINADO: MNRJ 30227 (01:850,0 mm CT;
D-0538); MNRJ 30228 (01:880,0mm CT; D-0538).

Squalus cubensis Howell-Rivero, 1936
(cação-bagre; Cuban dogfish)

Prancha II (b)

Squalus cubensis Howell-Rivero, 1936, Proc. Boston Soc.



G. W. NUNAN & M. L. V. SENNA

170

Nat. Hist., 41(4), p. 45, pls.10-11. Holótipo: MCZ 1458:
524 mm TL,  adulto. Material original: Havana, Cuba.

CARACTERIZAÇÃO: cabeça ampla, com focinho curto;
espinho da primeira nadadeira dorsal  não
alcançando o ápice da mesma; espinho da segunda
nadadeira dorsal alcançando o ápice da mesma;
origem do espinho e primeira nadadeira dorsal sobre
a margem interna das nadadeiras peitorais; lobo
nasal com pequena barbela mediana; nadadeiras
peitorais com margens posteriores côncavas e pontas
angulares; presença de quilha lateral no pedúnculo
caudal; corpo de coloração uniforme, sem pintas ou
manchas e mais escuro dorsalmente; nadadeiras
peitorais e caudal com conspícua banda clara em
suas margens posteriores.

COMENTÁRIOS: os exemplares examinados foram
coletados em profundidade de 598 m, que excede o
limite máximo de distribuição vertical da espécie,
citado por Compagno et al. (2005) como 380 m.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: restrita ao Atlântico Ocidental,
com distribuição disjunta (Carolina do Norte até Cuba,
no norte, e São Paulo a Argentina, no sul) (Compagno
et al., 2005).

MATERIAL EXAMINADO: MNRJ 30171 (01:490,0mm; D-
538); MNRJ 30172 (01:530,0mm CT; E-0504); MNRJ
30173 (01:580,0mm CT; E-0504); MNRJ 30174
(01:575,0mm CT; E-0504); MNRJ 30175 (01:543,0mm
CT; E-0504); MNRJ 30176 (01:550,0mm CT; E-0504);
MNRJ 30177 (01:445,0mm CT; E-0508); MNRJ 30178
(01:605,0mm CT; E-0510); MNRJ 30179 (01:690,0mm
CT; E-0510); MNRJ 30180 (01:585,0mm CT; E-0510);
MNRJ 30181 (01:473,0mm CT; E-0511); MNRJ 30182
(01:460 mm CT; E-0516); MNRJ 30183 (01:415,0mm
CT; E-0516); MNRJ 30184 (01:465,0mm CT; E-0516);
MNRJ 30185 (01:430,0mm CT; E-0516); MNRJ 30186
(01:590,0mm CT; E-0530); MNRJ 30187 (01:580,0mm
CT; E-0531); MNRJ 30188 (01:520,0mm CT; E-0531);
MNRJ 30189 (01:610,0mm CT; E-0539).

Família Etmopteridae

Etmopterus bigelowi Shirai & Tachikawa, 1993
(tubarão-vagalume; blurred smooth lanternshark)

Prancha II (c)

Etmopterus bigelowi Shirai & Tachikawa, 1993, pp.
487-493, fig. 1B. Material original: ao largo de Angola,
no Atlântico Oriental.

CARACTERIZAÇÃO: cabeça larga, com focinho longo,
massivo e achatado; espinhos em ambas as nadadeiras
dorsais, o da anterior menor que o da posterior; pele de
textura macia, com dentículos dérmicos achatados,
truncados e em forma de blocos retangulares; dentes
superiores multicuspidados e pontiagudos, com cúspide
central alongada; dentes inferiores de forma retangular,
com uma única cúspide semi-oblíqua; coloração
marrom-escuro, o corpo mais escuro ventralmente;
pequena mancha branca no topo da cabeça; bordas
das nadadeiras esbranquiçadas; borda da pálpebra
superior com conspícua área esbranquiçada.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: Atlântico Ocidental, do Golfo
do México à Argentina. Também no Atlântico Oriental
(costa equatorial africana à África do Sul), Pacífico Leste
(costa oeste da América do Sul, no Peru) e Indo-pacífico.

REFERÊNCIA: Shirai & Tachikawa (1993).

MATERIAL EXAMINADO: MNRJ 30213 (01:510,0mm CT; D-
0464); MNRJ 30232 (01:340,0mm CT; D-0464); MNRJ
30233 (01:392,0mm CT; D-0464); MNRJ 30214
(01:610,5mm CT; D-0502); MNRJ 30215 (01:530,0mm
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CT; E-0499); MNRJ 30216 (01:520,0mm CT; E-0502);
MNRJ 30234 (01:195,0mm CT; E-0510); MNRJ 30235
(01:240,0mm CT; E-0510); MNRJ 30236 (01:540,0mm
CT; E-0517); MNRJ 30217 (01:570,0mm CT; E-0524);
MNRJ 30218 (01:570,5mm CT; E-0524); MNRJ 30219
(01:580,0mm CT; E-0535); MNRJ 30237 (01:180,0mm
CT; E-0541); MNRJ 30230 (01:290,0mm CT; E-0541);
MNRJ 30239 (01:250,5mm CT; E-0541); MNRJ
30240 (01:345,0mm CT; E-0541); MNRJ 30241
(01:131,0mm CT; E-0541).

Etmopterus gracilispinis Krefft, 1968
(tubarão-vagalume; broadband lanternshark)

Prancha II (d)

Etmopterus gracilispinis Krefft, 1968, Arch.
Fischereiwiss., 19(1): 3, figs. 2, 3a, 4, 5a. Holótipo:
ISH 1051/66,  255 mm. Material original: talude
continental do Uruguai, 34º01‘S, 51º 20´W, a 600 m
de profundidade.

CARACTERIZAÇÃO: aberturas branquiais muito reduzidas;
dentículos dérmicos com coroa cônica e alongada, não
arranjados em séries longitudinais regulares; primeira

nadadeira dorsal bem atrás da extremidade posterior
das nadadeiras peitorais; segunda nadadeira dorsal
com o dobro da área da primeira; distância interdorsal
menor que o comprimento da cabeça; corpo marrom
enegrecido, com a região ventral mais escura;
nadadeira caudal curta e estreita; banda enegrecida
alongada por sobre as nadadeiras pélvicas estendendo-
se posteriormente até a base do lóbulo inferior da
nadadeira caudal; linha enegrecida alongada ao longo
do eixo da nadadeira caudal.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: Atlântico Ocidental, dos EUA
à Argentina. Também na costa da África do Sul, no
Oceano Índico.

MATERIAL EXAMINADO: MNRJ 30197 (01: 260,0mm; E-
0503); MNRJ 30198 (01:240,0mm; E-0517).

Família Somniosidae

Centroscymnus coelolepis Bocage & Capello, 1864
(tubarão-português; Portuguese dogfish)

Prancha II (e)

Centroscymnus coelolepis Bocage & Capello, 1864,
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Proc. Zool. Soc. Lond., 24: 263, fig. 4. Holótipo: MB
T 113 (originalmente depositado no Museu Bocage,
Lisboa, mas perdido em incêndio). Material original:
ao largo de Portugal.

CARACTERIZAÇÃO: corpo robusto; focinho curto; boca
ampla, com curtos sulcos labiais; dentes superiores
delgados e os inferiores amplos, retangulares e com
pequena cúspide oblíqua; primeira nadadeira dorsal
pouco menor que a segunda, ambas com um
pequeno espinho anteriormente, que se mostra
sempre exposto e nunca recoberto por pele; origem
da primeira nadadeira dorsal posterior ao ápice da
margem interna das nadadeiras peitorais;
comprimento da base da segunda nadadeira dorsal
menor que a distância entre a inserção posterior dessa
nadadeira e a origem do lobo caudal superior;
coloração uniforme marrom escuro.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: oceanos Atlântico, Índico e
Pacífico. No Atlântico Ocidental, dos Grandes
Bancos a Cuba; no Oriental, da Islândia à África do
Sul. Também no Mar Mediterrâneo.

MATERIAL EXAMINADO: MNRJ 30242 (01:310,0 mm CT;
D-0506); MNRJ 30220 (01:510,0mm CT; E-0501);

MNRJ 30221 (01:530,0mm CT; E-0501); MNRJ 30243
(01:360,0mm CT; E-0505); MNRJ 30222 (01:870,0mm
CT; E-0522); MNRJ 30229 (01:980,0mm CT; E-0522);
MNRJ 30244 (01:390,0mm CT; E-0523); MNRJ 30223
(01:590,0mm CT; E-0529); MNRJ 30245
(01:328,0mm CT; E-0535); MNRJ 30246 (01:325,0mm
CT; E-0535); MNRJ 30247 (01:360,0mm CT; E-0535);
MNRJ 30248 (01:350,0mm CT; E-0535); MNRJ
30249 (01:366,0mm CT; E-0535); MNRJ 30224
(01:580,5mm CT; E-0537).

Somniosus pacificus Bigelow & Schroeder, 1944
(Pacific sleeper shark)

Prancha III (a)

Somniosus pacificus Bigelow & Schroeder, 1944,
Proc. New England Zool. Club, 23: 35. Holótipo:
MCZ: 1.910 mm, imaturo. Material original: Mar
de Sagami, Japão.

CARACTERIZAÇÃO: corpo robusto e cilíndrico; distância
entre as bases das nadadeiras dorsais 69,5% da
distância entre o focinho e a primeira fenda
branquial; nadadeiras dorsais baixas e sem espinhos;
altura da primeira dorsal 3,9% da distância pré-
caudal; altura da segunda dorsal 3,4% da distância
pré-caudal; presença de dobra cutânea interdorsal;
focinho curto e arredondado; nadadeira caudal com
lobo inferior longo e o superior curto; pedúnculo
caudal curto, sem quilha dérmica; dentes superiores
delgados e em forma de lança; os inferiores com
cúspide obl íqua cor tante; pele áspera, com
dentículos dérmicos com fortes cúspides eretas em
forma de anzol; corpo e nadadeiras de coloração
marrom-acinzentado.

COMENTÁRIOS: o presente exemplar corresponde ao
único espécime de Somniosus pacificus coletado em
águas brasileiras, sendo o primeiro registro da espécie
para o Brasil.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: no Pacífico, do Japão e ao
longo da costa da Sibéria, Alasca, EUA, e México até
o Chile. No Atlântico Ocidental, ao largo da costa sul-
americana entre 34º e 55º S (Diaz de Astarloa et al.,
1999; Brito, 2004).

REFERÊNCIA: Yano et al. (2004).

MATERIAL EXAMINADO: MNRJ 30230 (01:1.530,0mm CT;
E-0528).
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Zameus squamulosus (Günther, 1877)
(Velvet dogfish)
Prancha III (b)

Centrophorus squamulosus Günther, 1877, Ann. Mag.
Nat. Hist., ser. 4, 20(119), p. 433. Holótipo: BMNH,
fð adulta, ca. 690 mm CT. Material original: ao largo
do Japão, a 631 m de profundidade.

CARACTERIZAÇÃO: corpo delgado; nadadeiras dorsais
assimétricas, a segunda maior; espinhos das nadadeiras
dorsais pequenos, o da segunda maior e encoberto;
cabeça achatada, com focinho estreito e alongado;
boca estreita, com entalhes pós-orais bem maiores do
que os curtos sulcos labiais superiores; dentes
superiores pequenos, pontiagudos e em forma de
lança; dentes inferiores retangulares, com cúspide
oblíqua em forma de lâmina larga; dentículos dérmicos
tricúspides, com quilhas transversais; nadadeira caudal
longa, com forte entalhe subterminal e lobo inferior
curto; coloração do corpo uniforme, marrom-escuro.

COMENTÁRIOS: o único registro anterior para a espécie
no Brasil refere-se a material capturado ao largo do
Rio Grande do Sul, na coluna d’água em 580 m de

profundidade, sobre lâmina d’água de 2.000 m (Kreft,
1980; Compagno et al., 2005). O presente material
representa o segundo registro desta espécie para
águas brasileiras.

REFERÊNCIAS: Kreft (1980).

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: fragmentada, em todos os
oceanos. No Atlântico Ocidental, registrada no Golfo
do México, Suriname e sul do Brasil. No Atlântico
Oriental, da Grã-Bretanha e costa Atlântica da
Europa até o Senegal, incluindo as ilhas da Madeira
e Cabo Verde.

MATERIAL EXAMINADO: MNRJ 30225 (01:650,5 mm CT;
E-0496); MNRJ 30226 (01:740,0mm CT; E-0552).

Família Dalatiidae

Squaliolus laticaudus Smith & Radcliffe, 1912
(tubarão-anão; spined pygmy shark)

Prancha III (c)

Squaliolus laticaudus Smith & Radcliffe, 1912, Proc.
U.S. Nat. Mus., 41(1877), p. 684, fig. 4, pls. 50, 54.
Holótipo: USMN 70259, 150 mm CT,  adulto.
Material original: 13° 42‘N, 120°57.3‘E, na Baía de
Batangas, em Luzon, nas Filipinas, a 311 m de
profundidade.

CARACTERIZAÇÃO: Corpo curto e cilíndrico; espinho
presente na primeira nadadeira dorsal; comprimento
da base da segunda nadadeira dorsal mais do que
duas vezes o comprimento da base da primeira;
nadadeira caudal em forma de remo; focinho longo,
cônico e bulboso; olhos grandes, com a pálpebra
superior arqueada; papila lateral pouco desenvolvida
no lábio superior; coloração escura uniforme;
margens das nadadeiras dorsais, pélvicas e caudal
hialinas; nadadeiras peitorais hialinas, com mancha
enegrecida em sua base e na extremidade da
margem anterior.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: oceânico e circuntropical. No
Atlântico Ocidental, das Ilhas Bermudas ao nordeste
da Argentina. No Atlântico Oriental, ao largo da França
e ilhas da Madeira. Também no Indo-pacífico.

MATERIAL EXAMINADO: MNRJ 30199 (02:120,5-204,0mm
CT; D-0463); MNRJ 30200 (01: 234,0mm CT; E-
0523); MNRJ 30201 (02:136,0 143,0mm CT; E-0534);
MNRJ 30202 (01:220,0mm CT; E-0538).
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ORDEM SQUATINIFORMES

Família Squatinidae

Squatina dumeril LeSueur, 1818
(cação-anjo; sand devil)

Prancha III (d)

Squatina dumeril LeSueur, 1818, J. Acad. Nat. Sci. Philad.,
1(2), p. 225, pl. 10. Material tipo: Muséum National
d‘Histoire Naturalle, Paris, MNHN A. 9692, 1.220 mm, 
adulto. Material original: costa lesta da América do Norte.

CARACTERIZAÇÃO: corpo achatado dorsoventralmente;
fendas branquiais situadas lateralmente no corpo;
ausência da nadadeira anal; nadadeiras peitorais muito
expandidas, sua extremidade posterior quase
alcançando o ângulo externo das nadadeiras pélvicas;
extremidade posterior das nadadeiras pélvicas
alcançando a origem da primeira nadadeira dorsal;
presença de quilha dérmica lateral no pedúnculo
caudal; contorno da cabeça hexagonal; olhos
pequenos, situados na região superior da cabeça;
presença de espiráculos atrás dos olhos; ausência de
fileira longitudinal de tubérculos ao longo do dorso;

espaço interorbital côncavo; espinhos desenvolvidos
em agrupamentos pares e simétricos no focinho,
posteriormente aos olhos e entre os espiráculos;
distância entre os ângulos anterior e posterior das
nadadeiras peitorais 35,0 – 35,5 % do CT; margem
externa das nadadeiras peitorais convexas e margem
posterior côncava; nadadeira caudal falcada, com o
lóbulo inferior afilado; boca terminal, com dentes
semelhantes em ambas as maxilas; fórmula dentária
9-9/10-10; apêndices nasais anteriores em forma de
espátula, com franja mediana; corpo uniformemente
marrom-claro no dorso e bege na face ventral; margem
das nadadeiras mais claras.

COMENTÁRIO: o presente material representa expansão
meridional da distribuição geográfica da espécie para
19º 41’ S.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: norte do Atlântico Ocidental,
da Nova Inglaterra ao Golfo do México. Registros não
confirmados em Cuba, Nicarágua, Jamaica e
Venezuela. No Brasil, registrada anteriormente apenas
ao largo da costa do Amapá (04° 40’N e 50° 03’W)
(Gadig et al., 1999).

MATERIAL EXAMINADO: MNRJ 30190 (01: 710,0mm: E-
0511); MNRJ 30191 (01: 800,0mm: E-0532).
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Prancha I. Apristurus parvipinnis (a); Apristurus profundorum (b); Scyliorhinus sp. (c: detalhe a região ventral; d: vista
dorsal); Carcharhinus signatus (e); Heptranchias perlo (f).

a

b

c

d

e

f
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Prancha II. Cirrhigaleus asper (a); Squalus cubensis (b); Etmopterus bigelowi (c); Etmopterus gracilispinis (d);
Centroscymnus coelolepis (e).

a

c

d

e

b
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Prancha III. Somniosus pacificus (a); Zameus squamulosus (b); Squaliolus laticaudus (c); Squatina dumeril (d).

a

b

c

d
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CONSIDERAÇÕES

As profundidades em que foram coletados os exemplares
de tubarões de profundidade pelo N/O Thalassa e a
amplitude de distribuição vertical conhecida para cada
espécie estão representadas na Tabela 1. Em sua maioria,
os exemplares foram obtidos em profundidades dentro
dos limites conhecidos para cada espécie, sendo digno
de registro apenas o material de Squaliolus laticaudus
coletado entre 800 e 1.700 m. Esta espécie, que realiza
migrações verticais diárias entre 200 e 500 m (Compagno
et al., 2005), não era conhecida de tais profundidades.

Também coletada em profundidades maiores do que
os registros conhecidos foi Squalus cubensis, que teve
sua distribuição vertical ampliada em cerca de 200 m.
Já Apristurus profundorum foi obtida em profundidade
menor do que a conhecida para a espécie. O registro
de Scylliorhinus sp. é o único disponível para a espécie
e não pode ser considerado limite mínimo ou máximo
de sua distribuição vertical. Nas campanhas do N/O
Thalassa ao largo da costa do Brasil não foram coletados
tubarões em profundidades maiores do que 1.800 m,
confirmando a ausência deste grupo de regiões abissais,
como sugerido por Priede et al. (2006).

Tabela 1. Distribuição vertical das espécies de tubarões de profundidade coletadas pelo N/O Thalassa sobre a plataforma
externa e talude continental do Brasil entre 11º e 22º S. As áreas hachuradas indicam a distribuição vertical conhecida
para cada espécie (dados compilados de Compagno et al., 2005); as marcações em vermelho correspondem a registros
relativos ao material coletado nas campanhas Bahia I e II.
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As afinidades zoogeográficas das espécies tratadas acima
estão indicadas na Tabela 2. Os percentuais assinalados
indicam significativa dominância (50%) de espécies com
ampla distribuição nos oceanos do globo. O segundo
componente mais representado é constituído por espécies
ocorrentes nos dois lados do Atlântico, ou anfi-atlânticas
(21%). Contrariamente ao padrão conhecido para
espécies de teleósteos costeiros de águas brasileiras, a
afinidade com a fauna de tubarões de profundidade do
Atlântico Noroeste (ou norte do Atlântico Ocidental) não
se mostrou marcante, limitando-se a apenas uma espécie
comum com aquela região e a uma outra de ampla
distribuição no Atlântico Ocidental. Do total de espécies
coletadas, somente duas (14,3%) são conhecidas apenas

da costa atlântica da América do Sul.

Apesar de precariamente conhecida, a fauna de
tubarões de profundidade do Atlântico sudoeste
apresenta diversidade relativamente elevada quando
comparada à da Bacia do Atlântico Norte, a mais
conhecida atualmente. Uma síntese dos dados
produzidos em nove campanhas oceanográficas
realizadas naquela região nas décadas de 1970 e 1980
utilizando redes de arrasto de fundo registra a
ocorrência de 19 espécies de tubarões de profundidade
(Haedrich & Merret, 1988). Este total é apenas 26,3%
maior do que o número de espécies obtido em apenas
duas campanhas do N/O Thalassa ao largo da costa
brasileira entre as latitudes 11º e 22ºS.

Tabela 2. Padrões de distribuição geográfica das espécies de tubarões de profundidade coletadas pelo N/O Thalassa sobre
a plataforma externa e talude continental do Brasil entre 11º e 22º S. Os percentuais indicam a representatividade de cada
padrão no material coletado. Dados da distribuição extralimite das espécies compilados de Compagno et al. (2005).

ESPÉCIES ADICIONAIS

Além das espécies acima, que foram coletadas em águas
da plataforma externa e talude continental em
profundidades maiores do que 200 m, foram ainda
obtidas durante a campanha Bahia-I (1999), em
profundidades menores do que 200 m, quatro espécies
de três famílias de tubarões da ordem Carcharhiniformes.
Este material é reportado abaixo para efeito de
complementação do registro de todo o material de
tubarões coletado durante as campanhas do N/O Thalassa
ao largo da costa do Brasil.

Mustelus sp. (Triakidae)

CARACTERIZAÇÃO: espiráculo presente; boca angular;

ausência de espinhos nas nadadeiras dorsais; altura
da primeira nadadeira dorsal 7,9% e a segunda 5,5%
do CT; nadadeiras peitorais falcadas e expandidas,
sua altura 11,0% do CT; crista interdorsal presente;
ponto médio da base da primeira nadadeira dorsal
mais próxima da origem das nadadeiras pélvicas do
que da origem das nadadeiras peitorais; lobo inferior
da nadadeira caudal arredondado; ausência de
fenda pré-caudal; comprimento do focinho 5,2%,
largura do corpo 9,8%, distância internasal 2,5%,
sulco labial superior 1,3 e inferior 1,1%, diâmetro
da órbita 2,7%, largura da boca 4,7%, distância
interorbital 6,3% (todas as medidas em percentual
do CT); borda das nadadeiras dorsais sem
ceratotr íquias expostas;  bolsa subocular
desenvolvida; dentição pavimentosa, os dentes com

DISTRIBUIÇÃO    ESPÉCIES     % 
 

Circum-oceânica   Somniosus pacificus, Centroscymnus coelolepis 50,0 
Cirrhigaleus asper, Heptranchias perlo,  
Etmopterus bigelowi, Squaliolus laticauda,  
Zameus squamulosus 

 
Ampla no Atlântico Ocidental  Squalus cubensis     7,1 
 
Anfi-atlântica   Apristurus profundorum, Carcharhinus signatus 21,5 
    Etmopterus gracilispinis 
 
Limitada ao Atlântico Noroeste  Apristurus parvipinnis   7,1 
 
Limitada ao Atlântico Sudoeste  Scyliorhinus sp., Squatina dumeril  14,3 
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coroa baixa, arredondada e cúspide diminuta;
dentículos dérmicos sobrepostos, com três ou mais
cristas; corpo com coloração bege uniforme, com a
região ventral mais clara; nadadeiras pares com
margem posterior esbranquiçada; margem inferior
da nadadeira caudal esbranquiçada.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: plataforma continental ao
largo do estado da Bahia, a 46 m de profundidade.

COMENTÁRIOS: distingue-se das demais espécies de
Mustelus do Atlântico Ocidental pelo amplo espaço
interorbital (6,3% do CT), maior do que o descrito
para todas as outras espécies da região (3,3 a 5,3 %
CT), exceto Mustelus higmani Springer & Lowe,
1963 (4,5 a 6,3% CT). Distingue-se desta última
espécie, contudo, pelo comprimento do focinho (6,9
a 10,0% CT em M. higmani contra 5,2% CT em
Mustelus sp.).

MATERIAL EXAMINADO: MNRJ 30207 (01:960,0mm: D-0438).

Carcharhinus acronotus (Poey, 1860)
(Carcharhinidae)

CARACTERIZAÇÃO: margem interna da segunda
nadadeira dorsal 3,6% do CT e maior do que a
primeira (3,3% do CT); focinho moderadamente
alongado, distância pré-oral 7,2% do CT; olhos 1,7%
do CT; origem da segunda nadadeira dorsal sobre a
origem da nadadeira anal; quilha interdorsal ausente;
altura das nadadeiras peitorais 12,0% do CT; dentes
superiores e inferiores serrilhados; corpo com
coloração cinza-claro, ventre com coloração clara;
extremidades da segunda nadadeira dorsal com
mancha escura; margem do lobo superior da
nadadeira caudal com fina linha enegrecida; mancha
enegrecida distintiva na ponta do focinho.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: Atlântico Ocidental, do sul dos
EUA ao sul do Brasil.

MATERIAL EXAMINADO: MNRJ 30203 (01: 940,0mm:
D-0438).

Rhizoprionodon porosus (Poey, 1861)
(Carcharhinidae)

CA R A C T E R I Z A Ç Ã O:  segunda nadadeira dorsa l
consideravelmente menor do que a primeira;
extremidade livre da primeira nadadeira dorsal

posicionada anteriormente à origem das nadadeiras
pélvicas; origem da segunda nadadeira dorsal atrás
da origem da nadadeira anal; quilhas pré-anais
longas, do mesmo comprimento da base da
nadadeira anal; margem posterior da nadadeira
anal moderadamente côncava; comprimento pré-
nasal 5,0% do CT; ápice da nadadeira peitoral
comprimida contra o corpo ultrapassando o
primeiro terço da base da primeira nadadeira
dorsal; cabeça 22,8% do CT; olhos redondos, grandes
(2,0 mm do CT) e sem entalhe; dentes unicuspidados,
os superiores levemente serrilhados; sulco pré-caudal
presente; margem da nadadeira caudal ondulada;
sulcos labiais superiores 2,0% do CT, os inferiores
1,3% do CT; espiráculos ausentes; coloração
acinzentada dorsolateralmente, com poucas
pontuações esbranquiçadas dispersas nos lados do
corpo; região ventral de coloração creme; margem
posterior das nadadeiras peitorais esbranquiçadas;
contorno da nadadeira caudal enegrecida, exceto em
sua margem pré-ventral; segunda nadadeira dorsal
com margem superior enegrecida.

COMENTÁRIOS: espécie usualmente costeira, mas
ocasionalmente também em águas afastadas da
costa, a até 500 m de profundidade (Compagno et
al., 2005).

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: Atlântico Ocidental, das
Bahamas ao Uruguai.

MATERIAL EXAMINADO: MNRJ 30204 (01:910,5 mm CT;
D-0438).

Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834)
(Sphyrnidae)

CARACTERIZAÇÃO (baseada apenas nas cabeças
preservadas): cabeça achata e fina, expandida
lateralmente, com entalhe mediano no perfil anterior
e duas endentações laterais menores; sulco nasal
interno bem evidente.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: circum-oceânica, em águas
tropicais e temperadas. No Atlântico Ocidental, do
Canadá à Argentina.

MATERIAL EXAMINADO: MNRJ 30205 (01 cabeça: 21,9
mm de envergadura de cefalofólio; D-0458); MNRJ
30206 (01 cabeça: 22,8 mm de envergadura de
cefalofólio; D-0458).
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ANEXO 1

ESTAÇÕES REALIZADAS PELO N/O THALASSA DURANTE AS CAMPANHAS BAHIA I (1999) E BAHIA II (2000),
NAS QUAIS TUBARÕES FORAM COLETADOS

POSIÇÃO INICIAL DO ARRASTO POSIÇÃO FINAL DO ARRASTO ESTAÇÃO DATA HORÁRIO PROFUNDIDADE 
MEDIA (m) LAT. S LONG. W LAT. S LONG. W 

D-0438 14/06/99 10:11 46 16 27.172 038 29.806 16 27.172 038 29.806 
D-0458 21/06/99 21:20 15 22 05.548 040 16.787 22 05.383 040 17.505 
D-0463 22/06/99 18:08 467 21 48.386 040 02.015 21 48.755 040 00.249 
D-0464 22/06/99 20:29 536 21 48.380 040 01.879 21 47.876 040 04.113 
D-0502 29/06/99 10:09 714 19 37.692 038 41.111 19 37.730 038 39.701 
D-0503 29/06/99 12:43 811 19 39.922 038 38.674 19 39.550 038 36.127 
D-0504 29/06/99 14:51 902 19 42.761 038 36.556 19 44.141 038 40.104 
D-0506 29/06/99 0:01 910 19 42.711 038 36.487 19 42.564 038 32.619 
D-0538 07/07/99 10:00 475 13 27.260 038 31.180 13 19.980 038 33.539 
E-0496 07/06/00 12:00 1716 13 17.580 038 17.599 13 12.030 038 14.873 
E-0499 08/06/00 12:36 761 13 26.826 038 37.541 13 20.872 038 35.922 
E-0500 08/06/00 18:56 393 13 22.057 038 40.204 13 19.472 038 38.035 
E-0501 09/06/00 15:43 1653 14 13.986 038 40.277 14 16.764 038 38.978 
E-0502 09/06/00 2152 521 14 28.385 038 52.395 14 24.813 038 53.006 
E-0503 10/06/00 11:18 740 14 37.834 038 52.029 14 34.565 038 51.672 
E-0504 10/06/00 14:18 278 14 28.971 038 54.004 14 25.696 038 53.870 
E-0505 10/06/00 18:22 1089 14 36.606 038 49.345 14 39.662 038 50.154 
E-0508 11/06/00 19:07 420 15 21.844 038 40.821 15 18.873 038 41.685 
E-0510 12/06/00 17:18 598 15 48.503 038 35.265 15 47.383 038 36.154 
E-0511 12/06/00 20:38 251 15 42.675 038 37.298 15 44.231 038 39.196 
E-0516 19/06/00 10:37 334 13 08.894 038 28.687 13 07.255 038 26.235 
E-0517 19/06/00 19:03 7549 13 22.173 038 36.566 13 24.968 038 38.277 
E-0521 21/06/00 10:48 375 13 27.306 038 43.286 13 30.909 038 41.131 
E-0522 21/06/00 14:33 1143 13 30.495 038 38.977 13 29.472 038 37.943 
E-0523 27/06/00 11:10 922 19 42.569 038 32.030 19 42.685 038 36.961 
E-0524 27/06/00 15:03 924 19 43.663 038 39.838 19 42.684 038 44.568 
E-0528 29/06/00 18:36 1237 19 45.258 039 03.003 19 47.581 038 59.827 
E-0529 29/06/00 23:51 1336 19 48.484 039 02.349 19 48.911 038 59.108 
E-0530 30/06/00 11:40 201 19 42.897 039 25.899 19 42.655 039 25.458 
E-0531 30/06/00 12:46 195 19 42.897 039 25.943 19 40.781 039 22.652 
E-0532 30/06/00 16:15 354 19 41.968 039 23.663 19 43.857 039 26.653 
E-0534 30/06/00 23:07 613 19 42.162 039 21.608 19 43.828 039 24.583 
E-0535 01/07/00 10:10 1001 19 58.936 039 38.657 19 56.087 039 35.408 
E-0537 02/07/00 15:41 1545 20 26.850 039 41.636 20 23.542 039 38. 943 
E-0538 02/07/00 21:06 1679 20 27.667 039 38.101 20 32.771 039 37.650 
E-0539 04/07/00 10:56 202 21 13.460 040 16.062 21 09.644 040 15.529 
E-0541 04/07/00 21:44 557 21 13.644 040 14.031 21 10.040 040 13.601 
E-0543 05/07/00 14:12 666 21 23.944 040 11.292 21 28.481 040 09.750 
E-0544 05/07/00 20:23 1158 21 24.309 040 02.916 21 20.953 040 02.847 
E-0547 06/07/00 18:34 1105 21 46.569 039 53.364 21 44.949 039 55.117 
E-0552 08/07/00 15:11 1693 21 07.493 039 46.423 21 09.541 039 46.079 
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