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Prefácio

A publicação de levantamentos de fauna e flora é absolutamente essencial para a compreensão 
adequada do meio ambiente e ao estabelecimento de políticas de conservação. Os avanços nessa 
área devem-se, principalmente, a tais publicações, pois que registram quais organismos habitam 

determinado ecossistema. É ciência básica, fundamental, sem a qual nada pode ser comparado, planejado, 
elaborado, implementado. É conhecimento!

Se o livro “Biodiversidade marinha da Bacia Potiguar: Ictiofauna”, lançado em 2010, foi por si só 
um extraordinário marco para o conhecimento da ictiofauna da plataforma continental da Bacia Potiguar, 
o que não dizer deste desdobramento, esta verdadeira continuação, voltada que é para a região do talude 
potiguar? Não é apenas um complemento, é o novo, o diverso, é a primeira publicação do gênero no 
nordeste do Brasil!

Parafraseando José de Lima Figueiredo, autor do prefácio do livro de 2010, “...os peixes do Atlântico 
Ocidental, incluindo os da costa brasileira, podem ser considerados bem conhecidos, graças à contribui-
ção de muitos sistematas, especialmente nos últimos 60 anos.” O formidável, entretanto, é realizar que, 
em apenas 5 anos, foram publicadas três obras que ampliam, em muito, o conhecimento sobre a ictiofauna 
brasileira e do Atlântico Sul, ultrapassando todas e quaisquer previsões anteriores.

Quanto há ainda por descobrir, quanto por conhecer? As respostas somente serão encontradas 
com a multiplicação deste extraordinário trabalho de campo, de pesquisa, de dedicação, de entusiasmo.

Parabéns editores, autores, produtores gráficos, fotógrafos, técnicos, parabéns Petrobras por 
investir no conhecimento...e obrigado a todos, de verdade, por poder participar dessa estória... Perdão, 
na realidade, da história!

Alfredo Carvalho-Filho
Biólogo especialista em peixes
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Introdução

Entre os habitats existentes na Terra, os oceanos constituem a maior porção dos ambientes no 
nosso planeta. Dentre essa área, 5% é coberta pela plataforma continental (0-200 m), 13% pelo talude 
continental (200-3.000 m), 51% pela região abissal (3.000-6.000 m) e 2% pela zona hadal (>6.000 m) 
(Angel, 1997). 

Segundo Nelson (2006), existem cerca de 30.000 espécies de peixes descritas cientificamente, per-
tencentes a 515 famílias e 62 ordens, sendo a maior parte habitante das regiões costeiras ou litorâneas. 
A porção minoritária é constituída por organismos que ocorrem abaixo da zona epipelágica, isto é, em 
profundidades superiores a 200 metros, e que são comumente denominados de espécies de grandes 
profundidades. Cohen (1970) cita que existem aproximadamente 1.280 espécies no talude continental e 
1.010 espécies em águas pelágicas profundas. Entretanto, quando as estimativas de Koslow et al. (1997) 
são consideradas, percebe-se que esse número é consideravelmente superior, chegando a atingir entre 
3.000 e 4.000 espécies de peixes de grandes profundidades.

No Brasil, de forma geral, foram feitos poucos levantamentos de peixes de profundidade ao longo 
do país. As primeiras informações surgiram de expedições estrangeiras no século XIX, e entre as décadas 
de 60 e 70, quando tiveram início as prospecções de cruzeiros científicos por instituições brasileiras. 
Entre 1996 e 2006, foram executados alguns estudos através do Programa de Avaliação do Potencial 
Sustentável dos Recursos Vivos da Zona Econômica Exclusiva (REVIZEE), e mais recentemente, entre 
2001 e 2007, o Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguez de Mello (CENPES) da Petrobras realizou 
um projeto de caracterização ambiental de águas profundas na Bacia de Campos (Rio de Janeiro).

Apesar dos valiosos avanços dos estudos acima citados, o conhecimento obtido referente aos pei-
xes de profundidade se restringiu especialmente às regiões sul e sudeste do país. Na região nordeste, 
somente o programa REVIZEE juntamente com alguns estudos pontuais, contribuíram com o aumento 
do conhecimento sobre a diversidade marinha dos organismos de águas profundas. No Estado do Rio 
Grande do Norte praticamente não existem informações sobre as espécies de peixes que ocorrem em 
profundidades superiores a 200 metros.

Diante desse contexto, surgiu o projeto da PETROBRAS/CENPES de “Monitoramento Ambiental 
Marinho da Bacia Potiguar”, desenvolvido pelo Laboratório de Biologia Pesqueira (LABIPE) do 
Departamento de Oceanografia e Limnologia (DOL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), em parceria com várias universidades brasileiras e que teve como um dos objetivos caracterizar 
o talude continental, em profundidades compreendidas entre 150 e 2.000 metros.

As informações contidas neste catálogo de peixes do talude continental da Bacia Potiguar/RN 
representam o considerável esforço de vários pesquisadores, atuando em diversos campos de traba-
lho, que se disponibilizaram a elaborar esta obra. Encontram-se aqui informações sobre diagnose, habi-
tat, comportamento e distribuição dos peixes encontrados nesta zona profunda da Bacia Potiguar/RN, 
acompanhadas de fotografias de 166 espécies, sendo seis de peixes cartilaginosos (Chondrichthyes) e 
160 de peixes ósseos (Actinopterygii).
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Área de estudo

Situado no Nordeste do Brasil, o Estado do Rio Grande do Norte possui uma extensão territorial de 
53.077,3 km2 e uma faixa litorânea composta por aproximadamente 410 km de praias (IDEMA, 2002). 
Segundo Vital (2005), a costa norte-rio-grandense pode ser dividida em duas áreas: o Litoral Oriental, 
localizada entre os municípios de Rio do Fogo e Baía Formosa, e o Litoral Norte, situado entre os municípios 
de Tibau e Touros. Essa divisão é dada principalmente em função da localização geográfica do Estado 
potiguar, bem como devido às diferenças tectônicas e climáticas existentes entre ambos os setores. Essas 
divergências, por sua vez, influenciam diretamente no padrão de circulação oceânica e no regime de 
direção dos ventos, os quais irão modelar conjuntamente o litoral do Rio Grande do Norte (Vital, 2005).

O Litoral Norte possui 244 km de extensão e representa a maior porção do litoral norte-rio-grandense 
(59%). Nesta área o clima é tropical quente e seco ou semiárido, e apresenta duas estações pluvio-
métrica bem definidas: um período de seca (maio a dezembro), resultante do afastamento da Zona de 
Convergência Intertropical (ZCIT) da costa que provoca ausência de chuvas e o aparecimento de ventos 
mais fortes; e uma estação chuvosa (janeiro a abril), estando esta associada ao deslocamento da ZCIT para 
o sul e no abrandamento da força dos ventos (Nimer, 1989; Tabosa, 2006a). A pluviometria é considerada 
irregular, visto oscilar entre 601 a 854 mm por ano e, em casos extremos, podendo chegar até 2.238 mm 
por ano (Tabosa, 2006a). Os ventos são principalmente de leste-nordeste, com uma velocidade média 
anual de 6,2 m/s, mas podendo atingir até 9 m/s no período de agosto a dezembro (Vital, 2005). 

A Bacia Potiguar localiza-se no extremo leste da Margem Continental Brasileira, e ocupa princi-
palmente o litoral norte do Estado do Rio Grande do Norte e uma fração minoritária do Estado do Ceará 
(Tabosa, 2006b). Em termos topográficos, de acordo com Amaro & Ferreira (2012), a plataforma continental 
da Bacia Potiguar/RN é relativamente estreita e possui uma largura de apenas 40 a 45 km com no máximo 
60 m de profundidade. O talude continental, localizado entre a plataforma continental e a área oceânica, 
com batimetria até cerca de 2.000 m de profundidade, possui em média uma largura de 35 km, sendo 
mais largo na porção oeste e mais estreito em direção ao leste. Neste ambiente está localizada a área de 
estudo, compreendida entre os municípios de Areia Branca e Galinhos, litoral norte do RN (Figura 1).
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Como em outros oceanos, nas zonas mais profundas da Bacia Potiguar ocorre um tipo diferente de 
circulação. Ao invés de serem impulsionadas pelas forças eólicas, as correntes de maiores profundidades 
(correntes termohalinas) são decorrentes da diferença de densidade a qual, por sua vez, é resultante das 
variações de temperatura e salinidade (Garrison, 2010). Essa circulação geralmente ocorre abaixo da 
picnoclina, possui baixa velocidade e é o principal processo pelo qual as águas abissais têm suas proprie-
dades renovadas (Neto et al., 2004). 

Figura 1 – Mapa da área de estudo na Bacia Potiguar/RN.
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Metodologia
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O presente estudo foi executado no litoral norte do Estado do Rio Grande do Norte, em frente aos 
municípios de Areia Branca, Porto do Mangue, Macau, Guamaré e Galinhos, em duas campanhas realizadas 
no âmbito do Projeto de “Monitoramento Ambiental Marinho da Bacia Potiguar”. 

A primeira campanha foi realizada em dezembro de 2009 e a segunda em maio de 2011. As campanhas 
foram realizadas em regiões distintas dentro da área de estudo em função dos estratos de profundidade. 
Ao total executaram-se 33 arrastos cujas profundidades variaram de 150 a 2.000 m (Figura 2 e Anexo 1). 
Destes arrastos, sete ocorreram no estrato de 150 m, sete no estrato de 400 m, onze no estrato de 1.000 m 
e oito no estrato de 2.000 m.

As coletas foram feitas com redes de arrasto de fundo com portas (Figura 3). A primeira campanha 
foi realizada pelo navio oceanográfico R/V Luke Thomas (Figura 4). A rede de arrasto utilizada possuía 8 m 
de boca, 15 m de extensão, 3 cm de malha do corpo e 2 cm de malha do saco, e as portas tinham peso de 
aproximadamente 300 kg cada. A segunda campanha foi realizada pelo navio oceanográfico R/V Seaward 
Johnson (Figura 5). Para esta campanha, a rede de arrasto utilizada possuía 12 m de boca, 15 m de extensão, 
3 cm de malha do corpo, 2 cm de malha do saco, e as portas com peso aproximado de 350 kg cada.

Figura 2 – Mapa dos arrastos realizados na área do talude continental da Bacia Potiguar/RN.
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Figura 3 – Esquema ilustrativo da coleta e da rede de arrasto de fundo com portas.

Figura 4 – Navio Oceanográfico R/V Luke Thomas.

Os arrastos foram realizados em velocidade constante de 3 nós, com distância arrastada entre 1,8 
e 6,5 km, e duração entre 30 e 60 minutos. Antes de cada arrasto foi realizada uma análise da batimetria 
do relevo da área a ser prospectada, sendo as coletas feitas somente em fundos relativamente planos.



15Peixes do Talude Continental  Biodiversidade Marinha da Bacia Potiguar / RN

Após a finalização de cada arrasto foi feita a triagem dos exemplares em grandes grupos taxonômicos, 
sendo os peixes devidamente etiquetados e armazenados em potes ou sacos plásticos, de acordo com o 
tamanho dos indivíduos (Figura 6). Posteriormente, foram acondicionados na embarcação em bombonas 
plásticas contendo álcool 70% ou formalina 10%. Ao final das campanhas os peixes foram levados ao 
Laboratório de Biologia Pesqueira (LABIPE) da UFRN para análise.

Figura 5 – Navio Oceanográfico R/V Seaward Johnson.

Figura 6 – Triagem e acondicionamento dos peixes coletados.
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Em laboratório foi realizada a identificação, a biometria e a pesagem de todos os exemplares 
coletados. A biometria foi feita pela medição do comprimento padrão (da ponta do focinho até a região 
do último elemento ósseo do pedúnculo caudal), do comprimento total (da ponta do focinho até a ponta 
do lobo mais extremo da nadadeira caudal) ou da largura do disco em raias (da extremidade de uma 
nadadeira peitoral à extremidade da outra nadadeira peitoral) com paquímetros ou ictiômetros. O peso 
total foi obtido em balanças de precisão (Figura 7).

Figura 7 – Biometria e pesagem dos peixes coletados.

As espécies coletadas são apresentadas em ordem sistemática, de acordo com Nelson (2006), e, 
dentro das famílias, os gêneros e as espécies estão ordenados alfabeticamente (Anexo 2). Os nomes 
científicos e as autoridades seguem Eschmeyer (2015). Para cada espécie é apresentado o nome popular 
conhecido no Brasil, a fotografia, a diagnose morfológica simplificada, além de informações sobre o 
habitat, comportamento e a distribuição geográfica, com ênfase no Atlântico Ocidental.

O item “Referências” inclui chaves utilizadas para identificação das espécies, trabalhos que contém 
a descrição específica e informações biológicas, ecológicas, comportamentais e de distribuição geográ-
fica. Os arrastos nos quais a espécie foi coletada estão representados no mapa por pontos vermelhos. 
Todas as fotografias apresentadas nas páginas das espécies são de crédito de Luciano G. Fischer, Cláudio 
L. S. Sampaio ou José Garcia Jr e a revisão técnica do livro foi feita por Alfredo Carvalho-Filho e Paulo 
Alberto Silva da Costa.
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Glândula
infracaudal

Glândulas Luminosas

Glândula supracaudal

Glândula infracaudal 

Órgãos luminosos

Dn dorsonasal

Vn ventronasal

So suborbital

Ant anterorbital

Suo supraorbital

Série de fotóforos

Br branquiostegal

PO torácico

PVO subpeitoral

PLO suprapeitoral

VO ventral

VLO supraventral

SAO supra-anal

AOa anal anteriolr

AOp anal posterior

Pol posterolateral

Prc pré-caudal 

Fonte: Modificado de Santos & Figueiredo (2008)

Nos esquemas a seguir constam as principais medidas e termos técnicos utilizados na descrição 
das espécies.
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comprimento padrão

12

2

4 5

6

7 8

9 10

11

13

14

15

16

17

3

comprimento total

1

1 - Focinho 

2 - Narinas 

3 - Olho 

4 - Pré-opérculo 

5 - Opérculo 

6 - Linha lateral 

7 - Primeira nadadeira dorsal, ou parte dura da nadadeira dorsal 

8 - Espinho 

9 - Segunda nadadeira dorsal, ou parte mole da nadadeira dorsal 

10 - Raio 

11 - Pedúnculo caudal 

12 - Nadadeira caudal 

13 - Nadadeira anal 

14 - Nadadeira pélvica ou ventral 

15 - Nadadeira peitoral 

16 - Maxila superior 

17 - Maxila inferior
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Lista de espécies

classe chondrichthyes
ordem chimaeriformes

Família chimaeridae
Hydrolagus affinis (de Brito Capello, 1868)

carcharhiniformes

scyliorhinidae
Scyliorhinus boa Goode & Bean, 1896

Schroederichthys tenuis  Springer, 1966

squaliformes

etmopteridae
Etmopterus bigelowi Shirai & Tachikawa, 1993

rajiformes

rajidae
Gurgesiella dorsalifera McEachran & Compagno, 1980

Rajella bigelowi (Stehmann, 1978)

classe actinopterygii
ordem albuliformes

Família halosauridae
Aldrovandia affinis (Günther, 1877)

Aldrovandia oleosa Sulak, 1977

Aldrovandia phalacra (Vaillant, 1888)

Halosaurus attenuatus Garman, 1899

Halosaurus guentheri Goode & Bean, 1896

anguilliformes

Muraenidae
Gymnothorax conspersus Poey, 1867

Gymnothorax polygonius Poey, 1875

Gymnothorax vicinus (Castelnau, 1855)

synaphobranchidae
Dysommina rugosa Ginsburg, 1951

Histiobranchus cf. bathybius (Günther, 1877)

Synaphobranchus affinis Günther, 1877

Synaphobranchus brevidorsalis Günther, 1887

Synaphobranchus cf. kaupii Johnson, 1862

ophichthidae
Echiophis punctifer (Kaup, 1859)

congridae
Bathyuroconger vicinus (Vaillant, 1888)

Conger esculentus Poey, 1861
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nettastomatidae
Nettastoma melanurum Rafinesque, 1810

Venefica procera (Goode & Bean, 1883)

serrivomeridae
Stemonidium hypomelas Gilbert, 1905

argentiniformes

argentinidae
Argentina georgei Cohen & Atsaides, 1969

alepocephalidae
Bathytroctes cf. oligolepis (Krefft, 1970)

Conocara macropterum (Vaillant, 1888)

stomiiformes

Phosichthyidae
Polymetme thaeocoryla Parin & Borodulina, 1990

sternoptychidae
Polyipnus clarus Harold, 1994

Polyipnus laternatus Garman, 1899

Sternoptyx diaphana Hermann, 1781

Sternoptyx pseudodiaphana Borodulina, 1977

stomiidae
Chauliodus sloani Bloch & Schneider, 1801

aulopiformes

synodontidae
Saurida caribbaea Breder, 1927

Synodus intermedius (Spix & Agassiz, 1829)

Synodus poeyi Jordan, 1887

Trachinocephalus myops (Forster, 1801)

chlorophthalmidae
Chlorophthalmus agassizi Bonaparte, 1840

Chlorophthalmus brasiliensis Mead, 1958

Parasudis truculenta (Goode & Bean, 1896)

ipnopidae
Bathypterois grallator (Goode & Bean, 1886)

Bathypterois phenax Parr, 1928

Bathypterois quadrifilis Günther, 1878

Bathypterois viridensis (Roule, 1916)

Bathytyphlops marionae Mead, 1958

Ipnops murrayi Günther, 1878

Myctophiformes

neoscopelidae
Neoscopelus macrolepidotus Johnson, 1863
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Myctophidae
Diaphus adenomus Gilbert, 1905

Diaphus dumerilii (Bleeker, 1856)

Diaphus garmani Gilbert, 1906

Diaphus problematicus Parr, 1928

Lampanyctus vadulus Hulley, 1981

Lepidophanes guentheri (Goode & Bean, 1896)

Myctophum nitidulum Garman, 1899

Myctophum obtusirostre Tåning, 1928

Polymixiiformes

Polymixiidae
Polymixia lowei Günther, 1859

gadiformes

Macrouridae
Coelorinchus occa (Goode & Bean, 1885)

Coryphaenoides cf. asper Günther, 1877

Coryphaenoides mediterraneus (Giglioli, 1893)

Gadomus cf. arcuatus  (Goode & Bean, 1886)

Hymenocephalus aterrimus Gilbert, 1905

Hymenocephalus billsam Marshall & Iwamoto, 1973

Hymenogadus gracilis (Gilbert & Hubbs, 1920)

Macrosmia phalacra Merrett, Sazonov & Shcherbachev, 1983

Malacocephalus laevis (Lowe, 1843)

Malacocephalus okamurai Iwamoto & Arai, 1987

Nezumia aequalis (Günther, 1878)

Nezumia atlantica (Parr, 1946)

Nezumia suilla Marshall & Iwamoto, 1973

Sphagemacrurus grenadae (Parr, 1946)

Ventrifossa macropogon Marshal, 1973

Moridae
Antimora rostrata (Günther, 1878)

Gadella imberbis (Vaillant, 1888)

Physiculus fulvus Bean, 1884

Physiculus kaupi Poey, 1865

Merlucciidae
Steindachneria argentea Goode & Bean, 1896

ophidiiformes

carapidae
Snyderidia canina Gilbert, 1905

ophidiidae
Acanthonus armatus Günther, 1878

Benthocometes robustus (Goode & Bean, 1886)
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Dicrolene introniger Goode & Bean, 1883

Dicrolene kanazawai Grey, 1958

Eretmichthys pinnatus Garman, 1899

Lepophidium brevibarbe (Cuvier, 1829)

Monomitopus americanus (Nielsen, 1971)

Neobythites braziliensis Nielsen, 1999

Neobythites ocellatus Günther, 1887

Porogadus catena (Goode & Bean, 1885)

Xyelacyba myersi Cohen, 1961

Batrachoidiformes

Batrachoididae
Porichthys plectrodon Jordan & Gilbert, 1882

Lophiiformes

Lophiidae
Lophius gastrophysus Miranda Ribeiro, 1915

chaunacidae
Chaunax suttkusi Caruso, 1989

ogcocephalidae
Dibranchus tremendus Bradbury, 1999

Ogcocephalus declivirostris Bradbury, 1980

Ogocephalus parvus Longley & Hildebrand, 1940

Ogcocephalus vespertilio (Linnaeus, 1758)

Beryciformes

trachichthyidae
Gephyroberyx darwinii (Johnson, 1866)

Hoplostethus mediterraneus Cuvier, 1829

Hoplostethus occidentalis Woods, 1973

holocentridae
Holocentrus adscensionis (Osbeck, 1765)

Holocentrus rufus (Walbaum, 1792)

Zeiformes

Zeniontidae
Zenion hololepis (Goode & Bean, 1896)

scorpaeniformes

scorpaenidae
Pontinus rathbuni Goode & Bean, 1896

Scorpaena albifimbria Evermann & Marsh, 1900

Scorpaena brachyptera Eschmeyer, 1965

Scorpaena dispar Longley & Hildebrand, 1940

setarchidae
Setarches guentheri Johnson, 1862
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triglidae
Bellator brachychir (Regan, 1914)

Bellator egretta (Goode & Bean, 1896)

Bellator ribeiroi Miller, 1965

Peristediidae
Peristedion altipinne Regan, 1903

Peristedion ecuadorense Teague, 1961

Peristedion thompsoni Fowler, 1952

Perciformes

acropomatidae
Synagrops bellus (Goode & Bean, 1896)

Synagrops pseudomicrolepis Schultz, 1940

Synagrops trispinosus Mochizuki & Sano, 1984

serranidae
Anthias asperilinguis Günther, 1859

Baldwinella vivanus (Jordan & Swain, 1885)

Bathyanthias roseus Günther, 1880

Centropristis fuscula Poey, 1861

Paranthias furcifer (Valenciennes, 1828)

Plectranthias garrupellus Robins & Starck, 1961

Pronotogrammus martinicensis (Guichenot, 1868)

Rypticus saponaceus (Bloch & Schneider, 1801)

Serranus annularis (Günther, 1880)

Serranus atrobranchus (Cuvier, 1829)

Serranus phoebe Poey, 1851

Priacanthidae
Pristigenys alta (Gill, 1862)

apogonidae
Apogon planifrons Longley & Hildebrand, 1940

epigonidae
Epigonus oligolepis  Mayer, 1974

Malacanthidae
Malacanthus plumieri (Bloch, 1786)

Lutjanidae
Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758)

Lutjanus vivanus (Cuvier, 1828)

Pristipomoides freemani Anderson, 1966

haemulidae
Haemulon aurolineatum Cuvier, 1830

Haemulon melanurum (Linnaeus, 1758)

Haemulon plumierii (Lacepède, 1801)
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chaetodontidae
Prognathodes guyanensis (Durand, 1960)

Pomacentridae
Stegastes pictus (Castelnau, 1855)

Labridae
Decodon puellaris (Poey, 1860)

scaridae
Sparisoma frondosum (Agassiz, 1831)

Percophidae
Bembrops heterurus (Miranda Ribeiro, 1903)

Bembrops ocellatus Thompson & Suttkus, 1998

callionymidae
Synchiropus agassizii (Goode & Bean, 1888)

Synchiropus dagmarae Fricke, 1985

gempylidae
Neoepinnula americana (Grey, 1953)

Promethichthys prometheus (Cuvier, 1832)

caproidae
Antigonia capros Lowe, 1843

Pleuronectiformes

Paralichthyidae
Citharichthys amblybregmatus Gutherz & Blackman, 1970

Citharichthys cornutus (Günther, 1880)

Citharichthys dinoceros Goode & Bean, 1886

Gastropsetta frontalis Bean, 1895

Syacium papillosum (Linnaeus, 1758)

Bothidae
Bothus ocellatus (Agassiz, 1831)

Chascanopsetta lugubris Alcock, 1894

Monolene atrimana Goode & Bean, 1886

Trichopsetta caribbaea Anderson & Gutherz, 1967

tetraodontiformes

triacanthodidae
Hollardia hollardi Poey, 1861

Monacanthidae
Cantherhines macrocerus (Hollard, 1853)

ostraciidae
Acanthostracion quadricornis (Linnaeus, 1758)

tetraodontidae
Canthigaster figueiredoi Moura & Castro, 2002

Canthigaster jamestyleri Moura & Castro, 2002

Sphoeroides pachygaster (Müller & Troschel, 1848)
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diodontidae
Chilomycterus spinosus (Linnaeus, 1758)

Diodon eydouxii Brissout de Barneville, 1846

Diodon holocanthus Linnaeus, 1758





Catálogo de identificação das espécies
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nome Popular: Quimera

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Bentodemersais, 

ocorrem entre 300 a 3000 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Até então só era registrada no Atlântico Norte.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento total de 78 cm e peso 

total de 4000 g.

Referências
Didier, 1955; Ebert & Stehmann, 2013 

CHIMAERIDAE

Focinho amplo, arredondado a cônico, tronco modera-
damente comprimido, afilando gradualmente em uma cauda 
marcadamente afilada; escamas ausentes; aberturas nasais 
amplas, localizadas à frente da boca subterminal; narinas e 
boca conectadas por um sulco coberto por lobos laterais do 
lábio superior. Apenas uma abertura branquial em cada lado 
do corpo, à frente das nadadeiras peitorais; olhos desenvol-
vidos, porém cabendo mais de cinco vezes no comprimento 
da cabeça; canais sensoriais na cabeça bastante conspícuos, 
ramos oral e pré-opercular compartilhando outro ramo cur-

to que conecta-se ao restante do sistema. Nadadeira dorsal 
triangular, com um espinho desenvolvido em sua região anterior, 
porém ligeiramente mais baixo que a maior altura da porção 
não espinhosa da nadadeira; altura da porção posterior da 
nadadeira dorsal maior que altura da porção posterior da 
nadadeira pélvica; margem da segunda nadadeira dorsal reta 
(não côncava); peitoral ampla e triangular, sua extremidade atin-
gindo a nadadeira pélvica quando adpressa; anal ausente. Cor 
uniforme, escura, amarronzada ou negra. Atinge 147 cm (CT). 

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Hydrolagus affinis (de Brito Capello, 1868)
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Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RNHabitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Bentodemersais, 

ocorrem entre 72 a 450 m de profundidade. Alimentam-
se de pequenos peixes ósseos, crustáceos, cefalópodes, 
gastrópodes, esponjas e foraminíferos. São ovíparos.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, no Suriname, e no Brasil, até então, 

nas regiões norte e central.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento total de 41,5 cm e peso 

total de 117 g.

Referências
Uyeno et al., 1983; Compagno, 1984; Gadig et al., 1996; Compagno 
In: Carpenter, 2003.

Primeira nadadeira dorsal localizada acima da 
extremidade posterior da nadadeira pélvica; segunda 
nadadeira dorsal ligeiramente maior que a primeira e em 
formato similar à esta; nadadeira anal baixa com base maior 
que a base das nadadeiras dorsais; ânus posicionado mais 
próximo do focinho do que da cauda. Pequeno espiráculo 
imediatamente após o olho; prega nasal longa, narinas com 
corte horizontal e ponta arredondada; prega labial evidente em 
ambos os maxilares, enquadrando o canto da boca; dentes 

mandibulares similares, com 3 a 5 cúspides sendo a cúspide 
central maior; machos com boca mais longa e angulosa que 
as fêmeas. Cor castanho amarelada na região dorsal e lateral, 
sendo marcados transversalmente por grandes manchas 
escuras indistintas; numerosos pequenos pontos escuros 
de tamanhos variados e irregularmente espaçados; mancha 
semilunar evidente na base das nadadeiras dorsais que marca 
parte destas nadadeiras. Atinge 43 cm (CT)

SCYLIORHINIDAE

nome Popular: Tubarão-gato

Schroederichthys tenuis Springer, 1966
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Hábitos praticamente desconhecidos. Ocorrem entre 329 

e 676 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, em Barbados, Cuba e Brasil.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento total de 12,8 cm e peso 

total de 4 g.

Referências
Uyeno et al., 1983; Compagno, 1984

Tronco delgado e muito comprimido lateralmente a 
partir da nadadeira pélvica; cabeça convexa em perfil dorsal 
e achatada inferiormente; focinho amplamente arredondado; 
olhos ovais e estreitos; dentículos dérmicos vagamente 
espaçados e mais longos do que largos, com 3 a 5 nervuras 
e margens tridentadas. Boca obtusamente oval; número 
de dentes similar tanto na mandíbula inferior quanto na 
superior (de 22 a 24 dentes) apresentando, geralmente 5 e 
ocasionalmente 3 (ou até mesmo 7) cúspides, sendo o medial 
muito mais longo, pontiagudo e curvando-se ligeiramente 
em direção ao canto da boca; 5 fileiras de dentes funcionais 

em cada arcada. Cor castanho amarelada na região dorsal e 
lateral, sendo marcados transversalmente por sete grandes 
manchas escuras indistintas; numerosos pequenos pontos 
escuros de tamanhos variados e irregularmente espaçados; 
uma mancha semilunar em cada flanco a meio caminho 
entre o canto posterior da nadadeira peitoral e a origem da 
nadadeira pélvica; superfície interior com um tom pálido de 
marrom amarelado e completamente lisa, com exceção ao 
lado inferior da cabeça, a qual é ligeiramente manchada bem 
como as nadadeiras peitorais, que apresentam alguns pontos 
escuros. Atinge 54 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Scyliorhinus boa Goode & Bean, 1896
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SCYLIORHINIDAE
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nome Popular: Tubarão-vagalume

Habitat e Comportamento
Ocorrem no fundo, entre 163 e 1000 m de profundidade, 

ou na coluna d´água entre 110 e 700 m. Alimentam-se 
principalmente de pequenos tubarões, peixes da família 
Myctophidae e lulas. A reprodução é vivípara lecitotrófica, 
com machos maduros com aproximadamente 40 cm e 
fêmeas com 50 cm (CT) e provavelmente nascem com 15 cm.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde o Golfo do México até a 

Argentina.

Material Coletado
5 exemplares, com comprimento padrão variando de 

24,8 a 60 cm e peso total variando de 48 a 880 g.

Referências
Gadig, 2001.

ETMOPTERIDAE

Nadadeiras dorsais precedidas por um espinho, sendo 
o da primeira menor que o da segunda; distância entre as 
dorsais é maior do que a distância da ponta do focinho à 
primeira fenda branquial; origem da primeira nadadeira dorsal 
está acima da parte mais distal da nadadeira peitoral; parte 
posterior da nadadeira dorsal arredondada. Maxila superior 
com 19 a 24 fileiras de dentes e inferior com 25 a 39; dentes 
da maxila inferior largos, com a cúspide curvada em direção 
à comissura da boca; cabeça larga com focinho longo e 

achatado; pele de textura macia, com dentículos dérmicos 
achatados, truncados e retangulares. Dentículos dérmicos 
na lateral do corpo são baixos e multicuspidados. Cor 
uniformemente marrom cinza escuro, quase negro ou cinza; 
mancha amarelada pálida sobre o olho pineal e marcações 
pretas escuras na lateral da cabeça, superfície inferior da 
nadadeira peitoral, acima da nadadeira pélvica, e na origem 
do lobo inferior caudal. Atinge 67 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Etmopterus bigelowi Shirai & Tachikawa, 1993
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nome Popular: sem nome popular 

RAJIDAE

Diagnose

Gurgesiella dorsalifera McEachran & Compagno, 1980

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem na região 

batidemersal do talude continental entre 470 e 2560 m 
de profundidade. Alimentam-se de poliquetas, bivalves, 
anfípodas e crustáceos.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, até então só era registrada do Rio 

de Janeiro ao Rio Grande do Sul. 

Material Coletado
27 exemplares, com largura de disco variando de 5 a 

21,5 cm e peso total variando de 2 a 127 g.

Referências
McEachran & de Carvalho In: Carpenter, 2002; Morato & Pauly, 
2004; Bernardes et al., 2005.

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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Nadadeira dorsal única situada posteriormente na 
cauda; nadadeira pélvica com lobo destacado, de extremidade 
estreita, sem ponta; cauda longa, com a extremidade distal ao 
centro da cloaca de 1,6 a 2,5 vezes a distância da cloaca até a 
ponta do focinho. Superfície dorsal do disco com dentículos 
pequenos esparsos e sem tubérculos. Maxilas fortemente 
arqueadas em machos adultos e apenas moderadamente 
curvadas nas fêmeas e em machos jovens; dentes afilados 
nos machos adultos; fêmeas e jovens com dentes achatados; 
margem anterior do disco e distal nas peitorais com espinhos 
mais desenvolvidos, em machos adultos; cápsulas nasais 
grandes em diagonal ao eixo do corpo. Focinho mole 

sustentado por cartilagens fracas. Porte pequeno; disco 
romboidal arredondado nas laterais; largura do disco 1,4 a 
1,6 vezes maior que o comprimento; nódulo rostral alongado 
e estreito, com apêndices estendendo-se posteriormente 
na linha mediana do focinho; distância pré-orbital 2,0 a 2,8 
vezes maior que a órbita. Clásper muito alongado e estreito 
nos machos adultos; superfície ventral do disco lisa, sem 
dentículos; duas fileiras longitudinais de espinhos dorsais e 
uma em cada lateral da cauda. Cor da superfície dorsal do 
disco marrom com manchas claras ou escuras mais visíveis 
em jovens; cauda com faixas escuras. Atinge 35 cm (LD).

3 cm
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RAJIDAE

nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Demersais, ocorrem 

entre 650 a 2.200 m de profundidade. Alimentam-se de 
pequenos crustáceos. São ovíparos.

Distribuição Geográfica
Em ambos os lados do Atlântico. No Atlântico Ocidental, 

até então só era registrada no hemisfério norte.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento total de 17,5 cm e peso 

total de 4,7 g.

Referências
Sulak et al., 2009; Ebert & Stehmann, 2013.

Disco arredondado à sub-rombóico, dificilmente 
mais largo que longo, com cantos externos amplamente 
arredondados; focinho curto; cauda visivelmente maior do 
que o corpo (1,5 vezes); dorso coberto com espinhos, apenas 
machos maduros com a região central mais ou menos nua; 
geralmente um aglomerado de espinhos distintos no meio do 
focinho; pequenos juvenis com espinhos na região orbital, 
nuca, ombros e no meio do ombro separados, enquanto que 
os espécimes maiores geralmente com espinhos orbitais 
em meia lua e um grande triângulo com 10 a 20 espinhos 

proeminentes na região da nuca e dos ombros; 26 a 33 
espinhos na linha mediana da cintura escapular até a primeira 
nadadeira dorsal; cerca de 30 espinhos no tronco posterior e 
cauda, ladeados por 1 ou 2 fileiras paralelas irregulares; ventre 
liso, com exceção de faixas marginais de espinhos ao longo 
da cauda. Cor do dorso cinza escuro com a parte posterior 
mais clara, podendo até mesmo ter a parte posterior e a cauda 
esbranquiçada; ventre e nadadeiras pélvicas marrom escuro, 
mais escuro que o dorso; cauda sempre marcada com tons 
luminosos; jovens com mais claros. Atinge 55 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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Rajella bigelowi (Stehmann, 1978)
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Ocorrem sobre o talude médio e inferior, entre 730 e 

2560 m de profundidade. Alimentam-se principalmente de 
crustáceos, sendo copépodes o alimento principal, além de 
poliquetas, bivalves e ofiuróides.

Distribuição Geográfica
Circunglobal, com exceção das regiões polares e 

subpolares e no Mar Mediterrâneo. No Brasil, até então só 
era registrada na costa central, incluindo a Bacia de Campos.

Material Coletado
17 exemplares, com comprimento total variando de 17 

a 53 cm e peso total variando de 5 a 87,4 g.

Referências
McDowell In: Cohen et al., 1973; Sulak, 1977; Crabtree et al., 1991; 
McEachran & Fechhelm, 1998; Costa et al. In: Costa et al., 2007; 
Costa In: Lavrado & Brasil, 2010

HALOSAURIDAE

Nadadeira dorsal com 11 a 13 raios, sendo o primeiro 
curto, não segmentado e livre; anal com 170 raios; peitoral 
com 1 espinho e 12 raios; pélvica com 1 espinho e 8 raios; 
10 a 11 raios branquiostegais; linha lateral com 18 escamas 
da origem até a altura da nadadeira pélvica e 15 da pélvica 

até o ânus; primeiro arco branquial com 13 a 15 rastros. 
Corpo coberto por escamas com exceção da cabeça; dentes 
do palato em contato na porção mediana. Cor marrom-clara, 
exceto na região da cabeça; abertura anal branca, cercada por 
um anel negro. Atinge 31 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Aldrovandia affinis (Günther, 1877)
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nome Popular: sem nome popular

HALOSAURIDAE

Nadadeiras peitorais com 9 a 11 raios; primeiro arco 
branquial com 19 a 23 rastros; inserção da nadadeira dorsal 
posicionada entre o meio e o fim da nadadeira pélvica; 
dentes do palato sem contato na porção mediana, separados 

posteriormente dos dentes do pterigóide por uma distância de 
1 a 4 vezes o seu próprio comprimento. Cor da cabeça e do 
corpo marrom-escura; abertura anal branca, cercada por um 
anel negro. Atinge 31 cm (CP). 

Diagnose

Aldrovandia oleosa Sulak, 1977

Habitat e Comportamento
Ocorrem sobre o talude médio e inferior, entre 1000 e 

2000 m de profundidade. Alimentam-se principalmente de 
crustáceos, sendo copépodes o alimento principal.

Distribuição Geográfica
Atlântico e Pacífico Oriental. Atlântico Ocidental, da 

Virginia (EUA), Bahamas, Venezuela, Suriname, Guiana 
Francesa ao sudeste do Brasil.

Material Coletado
51 exemplares, com comprimento total variando de 13 

a 30,5 cm e peso total variando de 1,5 a 30 g.

Referências
Sulak, 1977; Crabtree et al., 1991; Costa et al. In: Costa et al., 2007; 
Costa In: Lavrado & Brasil, 2010

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Ocorrem entre 500 e 2300 m de profundidade, em 

substratos lodosos e calcários mole. Alimentam-se de 
copépodes, misidáceos, anfípodas e poliquetas. Machos 
maduros apresentam uma dilatação do nariz em forma de 
tubo, com pigmentação preta na narina tubular anterior. São 
encontrados associados à outras espécies do mesmo gênero.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, na costa dos EUA e no Brasil até 

então só era registrada na costa central.

Material Coletado
14 exemplares, com comprimento total variando entre 

16,2 e 62,5 cm e peso total entre 3,2 e 108,8 g.

Referências
Sulak, 1977; McEachran & Fechhelm, 1998; Costa et al. In: Costa et 
al., 2007.

HALOSAURIDAE

Nadadeira peitoral com 11 a 13 raios; primeira arco 
branquial com 19 a 23 rastros; linha lateral com 24 a 28 
escamas até o altura do ânus; dentes do palato sem contato 
na porção mediana, separados posteriormente dos dentes 
do pterigóide por uma distância menor que a metade de seu 

próprio comprimento; cabeça sem escamas; escamas da linha 
lateral claramente aumentadas. Cor cinza claro com dorso e 
lateral da cabeça de cor azul prateado; abertura anal branca, 
rodeada por um campo escuro. Atinge 63 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Aldrovandia phalacra (Vaillant, 1888)
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos, devido à poucos 

exemplares coletados sobre o talude inferior, entre 2268 e 
2523 m.

Distribuição Geográfica
Pacífico Oriental Tropical (Ilhas Galápagos) e Atlântico, 

onde, até então, só era registrada no Golfo da Guiné (África).

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento total de 23 cm e peso 

total de 8,3 g.

Referências
Garman, 1899; Sulak, 1977.

HALOSAURIDAE

Cabeça coberta com escamas; comprimento da cabeça 
igual a 1/3 do comprimento pré-anal; 4 ou 5 cecos pilóricos de 
cor escura; primeiro arco branquial com 9 a 11 rastros curtos; 

comprimento do rastro branquial mais longo não excedendo 
2/3 da lamina branquial oposta. Corpo esbranquiçado. Atinge 
41 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Halosaurus attenuatus Garman, 1899
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HALOSAURIDAE

nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Ocorrem sobre o talude médio e inferior entre 550 

e 2000 m de profundidade. Alimentam-se de poliquetas, 
gastrópodes, bivalves, equinodermos e crustáceos.

Distribuição Geográfica
Atlântico Oriental, do Saara Ocidental à Mauritânia e nas 

Ilhas Canárias e Atlântico Ocidental, de Nova Iorque (EUA), 
Golfo do México e Mar do Caribe até a costa central do Brasil.

Material Coletado
6 exemplares, com comprimento total variando entre 24 

e 48,5 cm e peso total entre 9,2 e 340,6 g .

Referências
Cohen et al., 1973; Sulak, 1977; Shimizu In: Uyeno et al., 1983; Sulak 
In: Quero et al., 1990; Costa et al. In: Costa et al., 2007.

Nadadeira dorsal com 10 ou 11 raios; base da nadadeira 
pélvica anterior a base da nadadeira dorsal, com 1 espinho e 
8 ou 9 raios; linha lateral com 57 a 68 escamas modificadas 
em placas; cabeça coberta com escamas; comprimento da 
cabeça igual a 1/4 do comprimento pré-anal; 8 a 12 cecos 

pilóricos de cor escura; primeiro arco branquial com 11 a 
13 rastros curtos; comprimento do rastro branquial mais 
longo igual ao comprimento da lamina branquial oposta. Cor 
branca-acinzentada. Atinge 50 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Halosaurus guentheri Goode & Bean, 1896
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nome Popular: Moréia-das-paredes

Habitat e Comportamento
Demersais, ocorrem em áreas adjacentes à fundos 

consolidados de sedimentos finos, entre 77 e 380 m de 
profundidade. Possivelmente os jovens habitam águas mais 
profundas que os adultos. Assim como outras moréias, 
devem predar pequenos crustáceos e peixes.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde a Carolina do Norte (EUA), 

Cuba e Venezuela, até o Rio Grande do Sul.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento total de 74,5 cm e peso 

total de 600 g.

Referências
Bernardes et al., 2005; Olavo et al. In: Costa et al., 2007.

MURAENIDAE

Nadadeira dorsal e anal unidas à caudal; pélvica e 
peitoral ausentes; abertura branquial pequena e oval, situada 
pouco abaixo da linha mediana do corpo; focinho curto com 
orifício nasal tubular que alcança a borda do focinho; orifício 
nasal posterior sobre a margem anterior do olho; maxilas 
providas de duas séries de dentes serrilhados nos adultos 

e lisos nos jovens; três poros infraorbitais; corpo robusto 
e roliço de tamanho moderado. Cor marrom escura com 
pequenas manchas brancas no corpo; nadadeira dorsal, mais 
escura que o corpo, com manchas brancas de diferentes 
tamanhos e formatos; parte posterior do corpo com três a 
quatro manchas brancas grandes. Atinge 110 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Gymnothorax conspersus Poey, 1867
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nome Popular: Moréia

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Demersais, ocorrem 

em fundos rochosos entre 10 a 256 m de profundidade. 
Machos maturando em torno de 64 cm e fêmeas entre 58 e 
72 cm (CT).

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde a Carolina do Norte (EUA), 

Golfo do México e Caribe, até o Rio de Janeiro.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento total de 60 cm e peso 

total de 156,6 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 1998; Böhlke In: Carpenter, 2002; Bernardes 
et al., 2005.

MURAENIDAE

Com 8 a 12 dentes na maxila superior, e 16 a 25 dentes na 
maxila inferior; 5 a 12 dentes vomerianos uniseriais e separados 
dos dentes intermaxilares; poros na cabeça contabilizados 
em 4 infraorbitais, 3 supraorbitais, 6 mandibulares e 2 
branquiais; 4 a 6 vértebras. Corpo comprimido lateralmente e 
moderadamente alongado; focinho agudo e alongado; narina 
anterior em formato de lágrima e localizada acima da margem 

anterior do olho; olho centrado no ponto médio das mandíbulas 
e de tamanho moderado; ausência de nadadeiras pélvicas e 
peitorais. Cor marrom e com grandes padrões poligonais mais 
claros no corpo; cabeça com manchas claras separadas por 
reticulações mais escuras; nadadeiras anal e dorsal possuem 
margens amareladas mais clara. Atinge 84 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Gymnothorax polygonius Poey, 1875
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MURAENIDAEGymnothorax vicinus (Castelnau, 1855)

nome Popular: Moréia-marrom

Corpo alongado, muscular, robusto, moderadamente 
comprimido; nadadeira dorsal com origem no alto da cabeça, 
entre o canto da boca e a abertura branquial; olho sobre o 
meio do maxilar; narina posterior um poro acima da margem 
anterior do olho; dentes lisos, alguns caniniformes; dentes 
no vômer em uma única série. Geralmente com numerosas 
pintas marrons sobre fundo claro, amarelado a branco; tais 

manchas, nem sempre são isoladas, mas confluentes e, 
eventualmente, são poucas e esparsas; margem da dorsal 
e anal, brancas, mas com uma faixa sub-marginal negra; 
focinho e maxilar inferior, beges; interior da boca de cor cinza 
a púrpura; mancha negra, característica, no canto da boca; 
íris amarela; jovens escuros, com maxilar inferior branco. 
Atinge 120 cm (CT).

Diagnose

Habitat e Comportamento
Abundantes, em fundos de coral, rochas e mesmo em 

áreas arenosas com cobertura da vegetação, até cerca de 90 m 
de profundidade, eventualmente chegando aos 200 m; evitam 
áreas de fundo lodoso ou águas escuras. Muito ativas em 
horários noturnos, podendo ser observadas livremente em seu 
hábitat, procurando comida e por vezes sendo acompanhadas 
por outros predadores com que chegam a disputar as presas; 
outras vezes ficam imóveis e totalmente expostas no fundo, 
quando peixes dos quais normalmente se alimentam e assumem 
atitude provocativa, chegando mesmo a expulsá-la da área. 
Alimentam-se de peixes. Na reprodução migram em massa 
para águas afastadas; as larvas leptocefálicas, perto da costa, se 
transformam em jovens menores que a forma larval.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde a Carolina do Norte (EUA), 

Bermudas até Santa Catarina.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento total de 91 cm e peso 

total de 1580 g.

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Referências
Carvalho-Filho, 1999; Böhlke & Smith In: Carpenter, 2002; 
McEachran & Fechhelm, 2005; Olavo et al. In: Costa et al., 2007.
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Demersais, ocorrem 

entre 260 a 775 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Pacífico central, Índico sudoeste e Atlântico Ocidental, 

da Carolina do Norte (EUA) até o sudeste do Brasil.

Material Coletado
2 exemplares, com comprimento total variando entre 15 

e 18 cm e peso total entre 2,3 e 4,8 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 1998; Bernardes et al., 2005.

SYNAPHOBRANCHIDAE

Corpo anguiliforme relativamente robusto, com focinho 
carnudo, olhos grandes e circulares, cobertos pela pele; origem 
da nadadeira dorsal na região anterior do corpo, ligeiramente 
atrás da origem das nadadeiras peitorais; base das nadadeiras 
peitorais ampla; focinho projeta-se anteriormente e recobre a 
mandíbula; presença de 5 poros infra-orbitais, 3 supra-orbitais 
e 6 pré-operculo/mandibulares. Boca relativamente ampla, 
com pequenos dentes maxilares, numerosos e posicionados 

em linhas irregulares; pré-maxilar sem dentes; vômer com 
quatro dentes desenvolvidos; aberturas branquiais possuem 
formato de meia-lua, com tamanho similar ao diâmetro do 
olho; escamas ausentes; 127 a 134 vértebras. Cor marrom, 
ligeiramente mais pálida na cabeça e região dorsal; nadadeiras 
pálidas, com exceção da metade inferior da nadadeira caudal, 
que possui coloração mais escura. Atinge 35 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Dysommina rugosa Ginsburg, 1951
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SYNAPHOBRANCHIDAE

nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Bentopelágicos, 

ocorrem entre 730 a 5540 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Cosmopolita, até então só era registrada no 

Hemisfério Norte.

Material Coletado
9 exemplares, com comprimento total variando entre 17 

e 39 cm e peso total entre 3,83 e 48 g.

Referências
Karmovskaya & Merrett, 1998.

Nadadeira dorsal com 312 a 354 raios, sendo 98 a 139 
raios anteriores ao ânus; anal com 199 a 245 raios; peitoral 
reduzida, com 15 a 16 raios; 12 a 15 raios branquiostegais; 
131 a 140 vértebras, sendo 65 a 72 pré-caudais; 50 a 56 poros 
na linha lateral anteriores ao ânus. Corpo moderadamente 
alongado, afilando a partir do ânus e ligeiramente comprimido 
lateralmente, especialmente na região posterior; origem da 

nadadeira dorsal acima da peitoral; pré-maxilar com 10 a 
60 dentes, arranjados em duas séries na região posterior do 
osso; vômer com 2 a 7 fileiras de dentes. Cor escura, marrom 
clara em indivíduos fixados, com pigmentação mais intensa 
na região branquial e em torno do ânus; parte posterior das 
nadadeiras dorsal e anal mais escuras. Atinge 137 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Histiobranchus cf. bathybius (Günther, 1877)
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 403 

a 1190 m de profundidade. Alimentam-se de crustáceos e 
pequenos peixes.

Distribuição Geográfica
Na região tropical e temperada de todos os oceanos. 

Atlântico Ocidental, da Flórida (EUA) ao sudeste do Brasil.

Material Coletado
7 exemplares, com comprimento total variando entre 

43,4 e 57 cm e peso total entre 84,2 e 300 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 1998; Melo, 2007.

SYNAPHOBRANCHIDAE

Corpo moderadamente alongado e comprimido 
lateralmente; mandíbula projetando-se além da maxila 
superior; focinho possui uma projeção carnosa que se 
estende anteriormente à mandíbula; origem da nadadeira 
dorsal na altura do ânus, ou ligeiramente posterior a ele; 
extremidade da nadadeira peitoral afilada, com 14 a 17 raios. 
Região infraorbital com 10 poros, supraorbital com 5, e 
região pre-opérculo-mandibular com 12 poros; 30 a 32 
poros na linha lateral até a origem da nadadeira dorsal; olho 
grande e oval; dentes pequenos e pontiagudos, organizados 

em faixas, sendo os mais internos mais desenvolvidos; 
dentes intermaxilares são maiores do que os outros e estão 
dispostos em uma banda estreita; dentes no vômer são 
pequenos e uniseriados. Abertura da boca situada além 
da margem posterior do olho; aberturas branquiais são 
médio-ventrais, comunicadas entre si por fenda mediana 
comum; escamas alongadas ou ovais, dispostas como uma 
cesta trançada; 125 a 140 vertebras, sendo 51 na região pré-
caudal e 66 na região caudal. Cor do corpo escura, dorso 
com leve tom roseado. Atinge 46 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Synaphobranchus affinis Günther, 1877

0 20 40 60 80 Quilômetros

Areia
Branca

Serra
do Mel

Porto do
Mangue

Macau Guamaré Galinhos

Caiçara
do Norte

4º30’

4º45’

5º00’

37º00’ 36º45’ 36º30’ 36º15’ 36º00’

-10m

-20m

-50m

-100m

-500m

-1000m

-2000m

3 cm

3 cm



46 Biodiversidade Marinha da Bacia Potiguar / RN Peixes do Talude Continental

nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 545 a 

1635 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Na região tropical e temperada de todos os oceanos. 

Atlântico Ocidental, do Golfo do México ao sudeste do Brasil.

Material Coletado
3 exemplares, com comprimento total variando entre 63 

e 102,4 cm e peso total entre 494 e 2200 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 1998; Menezes et al., 2003; Melo, 2007.

SYNAPHOBRANCHIDAE

Corpo moderadamente alongado e comprimido 
lateralmente; mandíbula projetando-se além da maxila 
superior; focinho possui uma projeção carnosa que se 
estende anteriormente à mandíbula; origem da nadadeira 
dorsal posterior ao ânus, situada aproximadamente na região 
média do corpo; extremidade da nadadeira peitoral afilada, 
com 14 a 17 raios; 58 e 62 poros na linha lateral até a origem 
da nadadeira dorsal; olho grande e oval. Dentes pequenos e 
pontiagudos, organizados em faixas, sendo os mais internos 
mais desenvolvidos; dentes intermaxilares são maiores do que 

os outros e estão dispostos em uma banda estreita; dentes no 
vômer são organizados de maneira irregular. Abertura da boca 
situada além da margem posterior do olho por uma distância 
aproximadamente equivalente ao diâmetro do olho; aberturas 
branquiais são médio-ventrais, comunicadas entre si por 
fenda mediana comum; escamas pequenas, arredondadas ou 
ovais, e dispostas de maneira irregular; 130 a 140 vertebras, 
sendo 60 a 68 na região pré-caudal e 64 a 78 na região caudal. 
Cor do corpo escura, dorso geralmente mais claro. Atinge 117 
cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Synaphobranchus brevidorsalis Günther, 1887
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SYNAPHOBRANCHIDAE

nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Bentopelágicos, 

ocorrem entre 130 a 3500 m de profundidade, sendo a maioria 
dos exemplares coletados entre 800 e 2000 m.

Distribuição Geográfica
Conhecida de todos os oceanos, com exceção do 

Mediterrâneo.

Material Coletado
2 exemplares, com comprimento total variando entre 50 

e 50,7 cm e peso total entre 134,5 e 211,4 g.

Referências
Robins & Robins In: Böhlke, 1989.

Corpo moderadamente alongado e comprimido 
lateralmente; mandíbula projetando-se além da maxila 
superior; focinho possui uma projeção carnosa que se 
estende anteriormente à mandíbula; origem da nadadeira 
dorsal posterior ao ânus, porém notadamente antes da região 
média do corpo (raramente na altura do ânus). Extremidade 
da nadadeira peitoral afilada, com 14 a 17 raios; 35 e 46 poros 
na linha lateral até a origem da nadadeira dorsal; olho grande e 
oval; dentes pequenos e pontiagudos, organizados em faixas, 
sendo os mais internos mais desenvolvidos; dentes no vômer 
reduzidos, fortemente embebidos no tecido e em muco, os 
anteriores formando um padrão em ziguezague, uniserial a 

quase biserial, e ligeiramente maiores que os posteriores. 
Abertura da boca situada além da margem posterior do 
olho por uma distância aproximadamente equivalente ao 
diâmetro do olho; aberturas branquiais são médio-ventrais, 
comunicadas entre si por fenda mediana comum; escamas 
bastante alongadas, pequenas, e dispostas em padrão 
semelhante a uma cesta trançada; 144 a 152 vertebras, sendo 
75 na região pré-caudal e 71 na região caudal, provavelmente 
com números mais variáveis. Cor do corpo escura, regiões 
abdominal, ao redor da boca, próximas às nadadeiras dorsal 
e anal e nadadeira caudal mais escuras. Atinge 81 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Synaphobranchus cf. kaupii Johnson, 1862
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nome Popular: Miroró

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Até então eram 

registrados próximos à costa, em águas rasas, até 100 m 
de profundidade, normalmente ocorrem em profundidades 
menores que 40 m. No talude continental da Bacia Potiguar/
RN, foi registrado entre 178 e 193 m. A maturação dos 
machos ocorre entre 59 a 87 cm e das fêmeas entre 62 a 119 
cm (CT).

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde Baía Mobile (EUA), Texas, 

porção oeste do Golfo do México, na Península de Yucatán, 
assim como no Caribe e região sul do Brasil.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento total de 19 cm e peso 

total de 4,9 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 1998.

Apresenta poros pequenos na cabeça, sendo 6 na 
região infraorbital e 4 na região supraorbital e 3 poros pré-
operculares marginados de pigmentação escura; 130 a 143 
vértebras, com 16 a 19 a pré-dorsal e 54 a 61 na região 
pré-anal; corpo cilíndrico e relativamente corpulento. Cor 
castanha amarelada, com listras marrons em cada lado 
da nadadeira dorsal; linha lateral marcada por uma listra 

marrom amarelada, enquanto que a região ventral ao longo 
da nadadeira anal tem uma listra marrom avermelhada; região 
próxima do ânus amarelada; região próxima ao olho com 
numerosas e pequenas manchas marrons, as quais formam 
de 6 a 8 linhas; nadadeiras verticais são pálidas na região 
basal e listradas ou manchadas nas regiões marginais. Atinge 
180 cm (CT)

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Echiophis punctifer (Kaup, 1859) OPHICHTHIDAE
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nome Popular: Congro

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 229 a 

1318 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde o Golfo do México até a 

América do Sul.

Material Coletado
23 exemplares, com comprimento total variando entre 

26 e 82 cm e peso total entre 132 e 364,3 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 1998.

Nadadeira peitoral com 13 a 16 raios; 7 a 8 raios 
branquiostegais; linha lateral com 40 a 47 poros até a altura 
do ânus; 179 a 206 vértebras, sendo 10 a 14 vértebras 
anteriores à nadadeira dorsal, 47 a 55 vértebras anteriores 
à nadadeira dorsal, 58 a 60 vértebras pré-caudais; poros na 
cabeça desenvolvidos, 5 na região infraorbital, 3 na região 
supraorbital, e um na região supratemporal; maxilas de 
tamanhos iguais, parte carnuda do focinho não ultrapassa 
a mandíbula. Ponta da narina anterior tubular e próxima ao 
focinho; narina posterior pequena e na frente da porção média 
do olho; dentes maxilares fortes, caniniformes, organizados 

em faixas estreitas, sendo os externos mais desenvolvidos; 
dentes intermaxilares grandes, dispostos em duas fileiras 
transversais, separados dos dentes da maxila superior e do 
vômer; dentes vomerianos formados por um grande dente 
central, margeado e seguido por três dentes menores. 
Corpo moderadamente alongado, com pele transparente e 
fracamente ligada ao restante do tegumento. Cor marrom a 
cinza, com a câmara branquial enegrecida; margem posterior 
das nadadeiras dorsal, anal e caudal enegrecidas. Atinge 88 
cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Bathyuroconger vicinus (Vaillant, 1888) CONGRIDAE
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nome Popular: Congro

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem em fundos 

lamosos e coralinos na plataforma continental e talude, entre 
120 e 900 m de profundidade. Eventualmente capturados em 
pescarias artesanais, esportivas e de arrasto de fundo.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde Cuba e Jamaica ao Rio 

Grande do Sul.

Material Coletado
6 exemplares, com comprimento total variando entre 19 

e 39,5 cm e peso total entre 10 e 530 g.

Referências
Bernardes et al., 2005; Mincarone & Smith, 2005; Paiva et al., 2011.

CONGRIDAE

Corpo alongado, robusto e sem escamas; 1 poro supra-
temporal, 1 etmoidal, 1 adnasal, 9 pré-opercular mandibular, 
5 + 1 infraorbital, 1 + 2 supraocular, 1 supratemporal, pós-
-temporal sem poros; 34 a 36 poros pré-anais na linha late-
ral. Medidas em porcentagem do CT: altura do corpo de 6,4 a 
10,3 %, comprimento da cabeça de 16 a 18 %, comprimento 
da peitoral cabendo 5 a 7,0 %, comprimento pré-dorsal 21,5 
a 22,8 %, comprimento pré-anal 40,2 a 40,6 %, compri-
mento da peitoral 5,5 a 5,6 %. Medidas em porcentagem do 
comprimento da cabeça: focinho 26,6 a 27,2 %, diâmetro 
do olho 12,7 a 13,1 %, largura interorbital 14,4 a 17,3 %, 

comprimento do maxilar superior 36,2 a 36,6 %, largura da 
abertura do opérculo 14,1 a 16,9 %, distância interbranquial 
32,1 a 34,3 %, comprimento da nadadeira peitoral 33,8 a 
35,0 %. Corpo grande alongado, com a região caudal late-
ralmente comprimida; boca grande e terminal, com dobras 
labiais grossas; maxilas com duas fileiras de dentes, a mais 
externa com dentes afiados; nadadeiras dorsal e anal longas, 
unidas à caudal; pélvicas ausentes; corpo sem escamas. Cor 
variando de cinza escuro ao negro, com as margens das 
nadadeiras dorsal e anal mais escuras, e a região ventral 
mais pálida. Atinge 160 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Conger esculentus Poey, 1861

1 cm
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NETTASTOMATIDAE

nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 37 

e 1647 m de profundidade, sendo mais comuns entre 329 e 
860 m.

Distribuição Geográfica
Atlântico Tropical e Equatorial.

Material Coletado
2 exemplares, com comprimento total variando entre 26 

e 40 cm e peso total entre 5,7 e 40,4 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 1998; Bernardes et al., 2005.

Nadadeiras dorsal e pélvica ausentes; 9 raios 
branquiostegais; 43 a 49 poros na linha lateral até a altura do 
ânus; 195 a 207 vértebras, sendo 4 a 8 vértebras anteriores 
à nadadeira dorsal e 44 a 50 vértebras anteriores à nadadeira 
anal; 15 a 17 poros infraorbitais, 5 a 6 poros supraorbitais 
e 3 poros na região supratemporal. Dentes nas maxilas 
cônicos, reduzidos, organizados em faixas estreitas; dentes 
internos mais desenvolvidos que os externos; placa de 

dentes vomerianos alongada, com dente mediano mais 
desenvolvido que os demais e ligeiramente separado dos 
dentes intermaxilares. Corpo alongado, arredondado em corte 
transversal, e comprimido posteriormente; focinho também 
é alongado; escamas ausentes. Cor varia de marrom a cinza, 
e margem das nadadeiras dorsal, caudal e anal enegrecida. 
Atinge 77 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Nettastoma melanurum Rafinesque, 1810

3 cm
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Hábitos praticamente desconhecidos. Ocorrem entre 

832 e 2304 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, até então só era registrada na 

Carolina do Norte (EUA), Caribe e Golfo do México.

Material Coletado
2 exemplares, com comprimento total variando entre 

93,5 e 104 cm e peso total entre 212 e 352 g.

Referências
Smith In: Böhlke, 1989; McEachran & Fechhelm, 1998.

 NETTASTOMATIDAE

Nadadeiras dorsal, peitoral e pélvica ausentes; 5 raios 
branquiostegais; 60 a 64 poros na linha lateral até a altura do 
ânus; 200 a 205 vértebras, sendo 6 a 8 vértebras anteriores 
à nadadeira dorsal e 57 a 62 vértebras anteriores à nadadeira 
anal; 16 a 19 poros na região infraorbital, 9 a 13 poros na 
região supraorbital e 3 ou 4 poros na região supratemporal. 

Corpo alongado, arredondado em secção transversal anterior 
e comprimido posteriormente; focinho afilado e projetando-
se anteriormente em uma estrutura similar a uma probóscide. 
Cor varia de marrom a cinza, com estômago, intestino e 
margem das nadadeiras enegrecidas. Atinge 109 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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Venefica procera (Goode & Bean, 1883)
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Stemonidium hypomelas Gilbert, 1905 SERRIVOMERIDAE

nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Mesopelágicos, 

ocorrem entre 175 e 1200 m de profundidade e realizam 
migração vertical.

Distribuição Geográfica
Na região tropical e equatorial de todos os oceanos.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento total de 18,5 cm e peso 

total de 1 g.

Referências
Tighe In: Böhlke, 1989.

Nadadeira dorsal com 155 a 184 raios; anal com 139 
a 169 raios; 134 a 141 vértebras, sendo 15 a 19 vértebras 
anteriores à nadadeira dorsal, 16 a 19 vértebras anteriores 
à nadadeira anal e 67 a 77 vértebras pré-caudais. Origem 
da nadadeira dorsal acima ou ligeiramente anterior ao ânus; 
dentes vomerianos formados por inúmeros dentes cônicos 

reduzidos, distribuídos de maneira irregular. Corpo muito 
alongado, ligeiramente comprimido lateralmente, e afilando 
rapidamente na região caudal; maxilas delicadas e muito 
desenvolvidas. Cor varia do marrom claro ao marrom escuro 
com tons de cinza claro; ventre mais escuro do que o dorso. 
Atinge 38 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 220 

a 457 m de profundidade, aparentemente estão associados 
à fundos inconsolidados com a presença de conchas, e com 
temperaturas que oscilam entre 8,9 e 16,7°C. No talude 
continental da Bacia Potiguar/RN, foram registrados entre 
178 e 193 m.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, até então só era registrada na 

Flórida (EUA), Bahamas, América Central, Antilhas e na costa 
norte de Cuba.

Material Coletado
2 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

8,8 e 13 cm e peso total entre 4,9 e 18,7 g. 

Referências
McEachran & Fechhelm, 1998.

ARGENTINIDAE 

Nadadeira dorsal com 11 raios; anal com 10 a 11 raios; 
peitoral com 17 a 18 raios; pélvica com 13 a 14 raios; primeiro 
arco branquial com 6 ou 7 rastros no ramo inferior; 5 raios 
branquiostegais. Corpo alongado; focinho relativamente curto 
e nadadeira caudal profundamente bifurcada; linha lateral não 
se estende até a nadadeira caudal; presença de escamas 

decíduas. Cor da região dorsal do corpo marrom escura 
com uma listra preta na região mediana dorsal, ventre claro 
com grandes cromatóforos escuros, formando uma banda 
na porção ventral média; alguns indivíduos não possuem 
essa pigmentação escura na região ventral, entretanto seus 
músculos ventrais possui coloração escura. Atinge 15 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Argentina georgei Cohen & Atsaides, 1969
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Mesopelágicos, 

ocorrem em até 2100 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Atlântico Tropical e Equatorial.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 17 cm e peso 

total de 60 g.

Referências
Sazonov, 1999; Carter In: Carpenter, 2002.

ALEPOCEPHALIDAE 

Origem da nadadeira dorsal à frente da origem da 
nadadeira anal; abertura anal muito próxima da base da 
nadadeira anal. Maxila relativamente curta, terminando 
logo após a margem posterior do olho; dentes poucos 
desenvolvidos, em série única na região anterior das maxilas; 
4 a 8 dentes alinhados em uma série curta na região palatina. 

Comprimento da cabeça menor que 30 % do CP; largura da 
cabeça menor que 11 % do CP; comprimento do focinho 
menor que o diâmetro da órbita; 41 a 43 vértebras, sendo 20 
ou 21 pré-caudais e 21 a 23 caudais. Cor varia do marrom 
claro ao marrom escuro, com a região da cabeça e da pelve 
enegrecida. Atinge 18 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Bathytroctes cf. oligolepis (Krefft, 1970)
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Bentopelágicos, 

ocorrem entre 800 e 2200 m de profundidade, porém, são 
mais comuns entre 1200 e 1800 m.

Distribuição Geográfica
Oceano Atlântico.

Material Coletado
3 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

20,5 e 26 cm e peso total entre 60 e 120 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 1998; Carter In: Carpenter, 2002.

ALEPOCEPHALIDAE

Nadadeira dorsal com 18 a 21 raios, sua origem posterior 
à origem da nadadeira anal; anal com 37 a 39 raios; peitoral 
com 8 a 10 raios, não formando um prolongamento; pélvica 
com 6 a 7 raios; primeiro arco branquial com 1 rastro no 
ramo superior. Corpo alongado, comprimido posteriormente, 
coberto por escamas pouco imbricadas, ausentes na cabeça; 
focinho moderadamente alongado, com formato aproximado 

de cone; comprimento do focinho maior que o comprimento 
do olho, com cerca de 9 a 10 % do CP; comprimento da 
cabeça entre 30 a 33 % do CP. Maxila atinge apenas a margem 
anterior do olho; uma supramaxila, localizada na margem 
dorsal da maxila; dentes presentes no pré-maxilar, palato, e 
mandíbula, mas ausentes na maxila superior e vômer. Cor 
escura, variando de marrom claro a preto. Atinge 34 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Conocara macropterum (Vaillant, 1888)
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nome Popular: sem nome popular

PHOSICHTHYIDAE

Nadadeira dorsal com 12 a 14 raios; anal com 30 a 34 
raios; peitoral com 9 ou 10 raios; primeiro arco branquial com 
5 ou 6 rastros no ramo superior e 10 a 12 rastros no ramo 
inferior. Corpo longo e comprimido lateralmente; duas fileiras 

longitudinais de fotóforos dispostos em: SO 1; ORB 1; BR 9; 
VAV 8; VAL 8; AC 24 a 25. Cor mais escura dorsalmente e 
prateada no ventre. Atinge 22 cm (CP).

Diagnose

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Bentopelágicos, 

ocorrem entre 312 a 1400 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde a Flórida (EUA), Golfo do 

México, Caribe, Guianas até o Rio Grande do Sul.

Material Coletado
5 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

12,5 e 16 cm e peso total entre 9,6 e 20,2 g.

Referências
Bernardes et al., 2005.

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Bentopelágicos associados ao talude continental 

ou insular, ocorrem entre 300 e 400 m de profundidade, 
podendo realizar migrações noturnas entre 50 e 100 m. São 
planctívoros, alimentando-se de eufasiáceos, copépodes e 
misidáceos das zonas meso e epipelágicas superiores. São 
predados pelo golfinho comum, Delphinus delphis, haja vista 
otólitos encontrados no conteúdo estomacal desses golfinhos. 
A desova pode ocorrer ao longo do ano, mas provavelmente 
existe um pico no inverno.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, até então só era registrada desde o 

Golfo do Maine e o Estreito da Flórida (EUA), Golfo do México 
até o Caribe.

Material Coletado
5 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

3 e 3,5 cm e peso total entre 0,9 e 1,8 g.

Nadadeira dorsal com 15 ou 16 raios; anal com 16 ou 17 
raios; peitoral com 13 a 15 raios; pélvica com 7 raios; primeiro 
arco branquial com 19 a 21 rastros largos e de tamanho médio; 
10 raios branquioestegais; 32 ou 33 vértebras. Corpo curto e 
deprimido e com uma borda de tamanho moderado e direcionada 
lateralmente.  Fotóforos dispostos em: BR 6; OP 3; IP 6; PV 10; 

VAV 5; AC em dois grupos distintos de 9 e 4 fotóforos; ORB 
pigmentado e direcionado para os olhos; OA isolado ou agrupado 
em diferentes níveis. Cor preta dorsalmente e prateada no flanco; 
com uma barra triangular no ventre anteriormente à nadadeira 
dorsal. Atinge 6 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Polyipnus clarus Harold, 1994

Referências
Harold, 1994; McEachran & Fechhelm, 1998; Bigelow & 
Schroeder, 2002.

STERNOPTYCHIDAE
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 444 a 

2220 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, até então só era registrada no Golfo 

do México e Caribe.

Material Coletado
5 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

3 e 3,5 cm e peso total entre 0,6 e 1,5 g.

Referências
Harold, 1994.

Nadadeira dorsal com 12 a 15 raios (geralmente 14); 
anal com 15 a 18 raios (geralmente 16); peitoral com 12 a 
14 raios (geralmente 14); pélvica com 6 a 7 raios; primeiro 
arco branquial com 16 a 19 rastros (geralmente 19); 32 ou 
33 vértebras (geralmente 32). Corpo relativamente pequeno; 

margem ventral de todos os fotóforos lisa e sem dentículos; 
com espinhos pterigióforos na nadadeira anal; fotóforos 
dispostos em: ACB com 9 a 12; ACA com 1 + 2 ou, raramente, 
1 + 1 + 1; ACC 4; OVB 1 + 1 + 1. Cor preta dorsalmente e 
prateada no flanco. Atinge 5 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Polyipnus laternatus Garman, 1899 STERNOPTYCHIDAE
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 400 e 

1200 m de profundidade. Alimentam-se de pequenos peixes 
e crustáceos.

Distribuição Geográfica
Na região tropical e subtropical de todos os oceanos.

Material Coletado
5 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

3 e 4,5 cm e peso total entre 0,1 e 4,6 g.

Referências
Uyeno et al., 1983; Séret & Andreata, 1992; Figueiredo et al., 2002; 
Lima In: Lavrado & Brasil, 2010; Lima et al., 2011.

Nadadeira dorsal com 8 a 11 raios; anal com 13 a 15 
raios; peitoral com 10 ou 11 raios; primeiro arco branquial 
com 6 a 8 rastros; 27 a 29 vértebras; base da nadadeira dorsal 
geralmente menor que 90 % da largura da base da lâmina 
dorsal. Corpo pequeno, lateralmente comprimido; altura 
do corpo maior que seu comprimento; olhos relativamente 

grandes; numerosos fotóforos nas regiões lateral e ventral 
do corpo; lâmina dorsal formada por um único pterigióforo. 
Cor escura no dorso e prateada no ventre; lateral do corpo 
com pigmentação prateada e brilhante; nadadeira peitoral 
despigmentada. Atinge 5 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Sternoptyx diaphana Hermann, 1781 STERNOPTYCHIDAE
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 600 e 

1500 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
No Hemisfério Sul de todos os oceanos. Atlântico 

Ocidental, até então só era registrada entre 20° e 50°S.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 5 cm e peso 

total de 5,9 g.

Referências
Lima In: Lavrado & Brasil, 2010; Lima et al., 2011.

STERNOPTYCHIDAE

Nadadeira dorsal com 9 a 13 raios (geralmente menos 
que 12); anal com 14 raios; peitoral com 10 raios; base da 
nadadeira dorsal geralmente menor (ocasionalmente igual) 
a base da lâmina dorsal; primeiro arco branquial com 7 ou 
8 rastros; 30 a 32 vértebras (raramente 29). Corpo pequeno 
e lateralmente comprimido; olhos relativamente grandes; 

numerosos fotóforos nas regiões lateral e ventral do corpo; 
lâmina dorsal formada por um único pterigióforo. Cor da 
região lateral do corpo prateada e brilhante; raios da base 
da nadadeira peitoral pigmentados em exemplares juvenis. 
Atinge 6 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Sternoptyx pseudodiaphana Borodulina, 1977

0 20 40 60 80 Quilômetros

Areia
Branca

Serra
do Mel

Porto do
Mangue

Macau Guamaré Galinhos

Caiçara
do Norte

4º30’

4º45’

5º00’

37º00’ 36º45’ 36º30’ 36º15’ 36º00’

-10m

-20m

-50m

-100m

-500m

-1000m

-2000m

1 cm



62 Biodiversidade Marinha da Bacia Potiguar / RN Peixes do Talude Continental

nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Mesopelágicos, 

ocorrem entre 1000 e 1800 m de profundidade durante o dia, 
e entre a superfície e 800 m durante a noite. Alimentam-se 
de peixes.

Distribuição Geográfica
Na região tropical e temperada de todos os oceanos.

Material Coletado
15 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 13 e 18 cm e peso total entre 4,8 e 16,3 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 1998; Bernardes et al., 2005.

STOMIIDAE

Base da nadadeira dorsal curta, localizada anteriormente 
no corpo, com 5 a 8 raios, sendo o primeiro notadamente 
mais desenvolvido que os demais; anal com 10 a 13 raios, 
localizada próxima à caudal; peitoral curta, com 9 a 14 raios; 
pélvica longa, com 7 raios, localizada aproximadamente na 
metade do corpo; com dorsal adiposa próxima à caudal, 
e anal adiposa à frente da anal raiada, presentes. Corpo 
alongado e afilado, recoberto por escamas hexagonais nas 
laterais; olhos desenvolvidos; boca inclinada e ampla, maxila 
superior estendendo-se posteriormente até aproximadamente 
a margem anterior do pré-opérculo. Maxila superior (pré-
maxilar) não protrátil, com 4 dentes caniniformes relativamente 
desenvolvidos em sua porção anterior seguidos por dentes 
delicados em sua porção posterior; 4 a 9 dentes caniniformes 

desenvolvidos e espaçados entre si na mandíbula, sendo o 
primeiro mais desenvolvido, o segundo menor, e o terceiro 
mais desenvolvido que o segundo, com os remanescentes 
progressivamente menores; dentes da mandíbula projetam-
se externamente quando a boca está fechada, ultrapassando 
a altura do olho. Barbilhão mental curto, desaparecendo 
com o crescimento; 2 séries de fotóforos relativamente 
desenvolvidos localizadas na região ventral do corpo; origem 
da dorsal entre o quarto e oitavo fotóforo da série mais dorsal 
de fotóforos entre a cabeça e a pélvica; fotóforos também 
presentes na membrana branquiostegal, opérculo, e base 
das nadadeiras peitoral, pélvica e anal. Cor geral escura, 
amarronzada a negra. Atinge 30 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Chauliodus sloani Bloch & Schneider, 1801
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nome Popular: Peixe-lagarto

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 10 e 

450 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, da Flórida (EUA), Golfo do México, 

Guianas, Bahamas, Cuba, Venezuela até o Uruguai.

Material Coletado
1142 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 4,2 e 13,4 cm e peso total entre 0,5 e 15,9 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 1998; Figueiredo et al., 2002; Russell In: 
Carpenter, 2002; Bernardes et al., 2005.

SYNODONTIDAE

Nadadeira dorsal com 10 a 12 raios; anal com 11 a 2 raios; 
peitoral com 12 a 13 raios; pélvica com 9 raios; 13 a 16 raios 
branquiostegais; 51 a 60 escamas na linha lateral; nadadeira 
adiposa presente sobre a anal; início da dorsal quase na metade 
do corpo; anal curta, com base menor que a da dorsal; pélvica 
inserida próximo à ponta da peitoral, com raios intermediários 
maiores que os demais; escamas axilares ampliadas nas bases 
das nadadeiras peitorais e pélvicas. Corpo moderadamente 
alongado, cilíndrico e de pequeno porte; boca grande e oblíqua; 

focinho curto, estreito e quase do mesmo comprimento que 
o diâmetro do olho; mandíbula projetando-se adiante da 
ponta da maxila superior; mandíbula estendendo-se além da 
maxila superior; maxilas com dentes cônicos, recurvados, a 
maioria depressível; dentes dispostos em bandas nas maxilas 
superiores e inferiores, com os mais internos maiores. Cor 
marrom clara na região dorsal da cabeça e do tronco ao redor 
da linha lateral. Atinge 18 cm (CP)

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Saurida caribbaea Breder, 1927
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nome Popular: Peixe-lagarto

Habitat e Comportamento
Comuns, em fundos de algas, bolsões de areia ou 

cascalho próximos de costões rochosos e recifes, ocorrem 
de 1 a 320 m de profundidade. Diurnos, espreitam presas 
permanecendo camuflados no fundo ou ficando parcialmente 
enterrados. Alimentam-se geralmente de pequenos peixes. 
Vorazes, podem consumir cerca de 12 % de seu peso corporal 
em um dia. Mudam de local periodicamente, voltando a ficar 
imóveis no fundo. Eficientes em sua camuflagem permitem a 
aproximação e, quando afugentados mudam-se rapidamente 
para um local próximo. A reprodução ocorre da primavera ao 
verão, os ovos e larvas são pelágicos e estas se transformam 
em jovens ao atingirem cerca de 2,5 cm (CT).

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, de Massachusetts (EUA) ao sul do Brasil.

Material Coletado
15 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 10 e 23 cm e peso total entre 10 e 150 g.

SYNODONTIDAE

Nadadeira dorsal com 11 a 13 raios; anal com 10 a 12 
raios; 43 a 52 escamas na linha lateral; 3 séries de escamas 
entre a linha lateral e a base da dorsal. Cabeça deprimida e 
grande; focinho curto, com maxilar inferior arredondado 
anteriormente, sem projeção carnosa; espaço interorbital 
bastante côncavo; pélvicas grandes com raios internos 
maiores que os externos; a ponta dos raios anteriores da 
dorsal não ultrapassa a ponta dos raios posteriores. Cor 

cinza a marrom, com tons variáveis, mas geralmente com 
linhas amarelas horizontais sobre fundo verde; cerca de oito 
manchas mais escuras em forma de losango, nos flancos; 
uma mancha negra evidente atrás da cabeça, na porção 
coberta pelo opérculo; ventre claro; nadadeiras peitorais, 
dorsal e caudal com faixas alternadas pálidas e escuras. 
Atinge 50 cm (CT)

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Synodus intermedius (Spix & Agassiz, 1829)

Referências
Anderson et al., 1966; Carvalho-Filho, 1999; Humann & Deloach, 
2002; Russell In: Carpenter, 2002; McEachran & Fechhelm, 2005; 
Ditty et al. In: Richards, 2006; Carvalho-Filho et al., 2010.
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nome Popular: Peixe-lagarto

Habitat e Comportamento
Bentônicos, ocorrem entre 100 e 315 m de profundidade. 

Predador de emboscada, ficando imóvel no fundo aguardando 
que a presa se aproxime, eventualmente consumindo presas 
quase do seu tamanho.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, da Carolina do Norte (EUA), Golfo 

do México, Caribe e nas Guianas até a Bahia.

Material Coletado
64 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 5,3 e 13,5 cm e peso total entre 1,3 e 26 g.

Referências
Uyeno et al., 1983; McEachran & Fechhelm, 1998; Russell In: 
Carpenter, 2002; Carvalho-Filho et al., 2010.

SYNODONTIDAE

Nadadeira dorsal com 10 a 12 raios; anal com 9 a 12 
raios; peitoral com 10 a 12 raios; pélvica com 8 raios, sendo 
o raio medial o mais longo; 12 a 18 raios branquioestegais; 
43 a 48 escamas na linha lateral. Corpo cilíndrico e 
moderadamente alongado e fino; boca oblíqua e grande. 

Cor da cabeça cinza amarronzada e flancos, ao longo da linha 
lateral há aproximadamente oito manchas escuras; nos estas 
manchas são mais distintas; porção inferior e ventre brancos. 
Atinge 20 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Synodus poeyi Jordan, 1887
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nome Popular: Peixe-lagarto

Habitat e Comportamento
Comuns em vários tipos de fundo, de areia a recifes, 

rochas e cascalho, entre 1 a 400 m de profundidade. Muito 
vorazes, alimentam-se de peixes relativamente grandes. 
Caçam semi-enterrados, camuflados com fundos não 
consolidados, geralmente sobre montículos de sedimento 
apenas com parte da cabeça exposta. A reprodução ocorre da 
primavera ao verão, os ovos e larvas são pelágicos e estas se 
transformam em jovens com cerca de 2,5 cm (CT).

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde Massachussets (EUA) ao sul 

do Brasil.

Material Coletado
5 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

8 e 11 cm e peso total entre 8,7 e 16,1 g.

SYNODONTIDAE

Nadadeira dorsal com 11 a 12 raios; anal com 14 a 
16 raios; 54 a 58 escamas na linha lateral; 14 a 16 raios na 
nadadeira anal; cabeça deprimida e grande com focinho curto 
e bastante arredondado; espaço interorbital côncavo; boca 
bastante inclinada com maxilar inferior projetando-se à frente 
do superior; origem da nadadeira anal aproximadamente 
na metade da distância entre a base da caudal e a base 

das peitorais (mais próxima da caudal em Synodus). Cor 
amarelada a bege, ventre branco a amarelo; numerosas estrias 
longitudinais, alternadas, de cor azul esverdeada a amarela 
no dorso; 5 manchas escuras no dorso, que atingem a linha 
lateral; mancha negra na parte superior do opérculo; jovens 
com a primeira mancha após a cabeça, situada em posição 
mais alta que as demais. Atinge 50 cm (CT).

Diagnose

Referências
Anderson et al., 1966; Carvalho-Filho, 1999; Humann & Deloach, 
2002; Russell In: Carpenter, 2002; McEachran & Fechhelm, 2005; 
Ditty et al. In: Richards, 2006; Carvalho-Filho et al., 2010.

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Trachinocephalus myops (Forster, 1801)
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Os jovens são pelágicos e os adultos demersais, 

ocorrem em fundos lamosos e argilosos na plataforma e 
no talude continental entre 50 e 1000 m de profundidade. 
Alimentam-se de pequenos invertebrados bentônicos.

Distribuição Geográfica
Atlântico e Mar Mediterrâneo. Atlântico Ocidental, da 

Nova Escócia (EUA) ao Uruguai.

Material Coletado
10 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 6 e 10 cm e peso total entre 0,5 e 6 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 1998; Figueiredo et al., 2002; Thompson 
In: Carpenter, 2002; Tighe In: Collette & Klein-MacPhee, 2002; 
Bernardes et al., 2005.

CHLOROPHTHALMIDAE

Nadadeira dorsal com origem anterior à origem da nadadeira 
pélvica, com 10 a 12 raios; anal com 7 a 9 raios; peitoral com 15 
a 17 raios; pélvica com 8 a 9 raios; nadadeira adiposa localizada 
sobre a anal; 50 a 55 escamas na linha lateral; primeiro arco 
branquial com 19 a 22 rastros no ramo inferior; 46 a 48 vértebras. 
Corpo moderadamente alongado e delgado; olhos verdes 

grandes e dirigidos dorso-ventralmente, com pupila em forma 
de fechadura; boca pequena com dentes pequenos nas maxilas, 
vômer e palato, todos dispostos em bandas; escamas dispostas 
obliquamente e presentes no opérculo, corpo e base da nadadeira 
caudal. Cor prateada com manchas escuras ao longo do corpo. 
Atinge 26 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Chlorophthalmus agassizi Bonaparte, 1840
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Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Diagnose

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos, provavelmente 

iguais à Chlorophthalmus agassizi. Ocorrem entre 230 e 500 
m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Espécie descrita no norte do Brasil e com poucos 

registros até então. A sua ocorrência no Golfo do México e 
Caribe deve ser confirmada.

Material Coletado
55 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 6 e 13 cm e peso total entre 1 e 17 g.

Referências
Mead, 1958; Mead In: Anderson et al., 1996.

Nadadeira dorsal com origem anterior à origem da 
nadadeira pélvica, com 11 raios; anal com 8 a 10 (geralmente 
9) raios; peitoral com 16 ou 17 raios; pélvica com 9 raios; 
nadadeira adiposa localizada sobre a anal; 51 a 56 escamas 
na linha lateral; primeiro arco branquial com 20 a 23 rastros 
no ramo inferior; 48 ou 49 vértebras. Corpo moderadamente 
alongado e delgado; olhos verdes moderados e dirigidos 
dorso-ventralmente; boca pequena com dentes pequenos nas 

maxilas, vômer e palato, todos dispostos em bandas; escamas 
dispostas obliquamente e presentes no opérculo, corpo e 
base da nadadeira caudal. Difere de Chlorophthalmus agassizi 
por ter olhos relativamente menores e a ponta prolongada da 
mandíbula inferior, que quando a boca está fechada, forma um 
plano horizontal em linha com o focinho, que dessa forma é 
mais longo do que em C. agassizi. Cor prateada com manchas 
escuras ao longo do corpo. Atinge 20 cm (CP).

CHLOROPHTHALMIDAEChlorophthalmus brasiliensis Mead, 1958

nome Popular: Sem nome popular
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nome Popular: Olho-verde

Habitat e Comportamento
Ocorrem na plataforma continental e talude superior, 

entre 133 a 479 m de profundidade, normalmente em 
águas mais profundas que 150 m. Alimentam-se de lulas 
e pequenos peixes.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde Massachusetts (EUA) ao Rio 

Grande do Sul.

Material Coletado
22 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 9,5 e 18,5 cm e peso total entre 5,7 e 54,1 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 1998; Bernardes et al., 2005.

CHLOROPHTHALMIDAE

Nadadeira dorsal com 10 raios; anal com 9 raios; 
peitoral com 15 ou 16 raios; primeiro arco branquial com 11 
a 13 rastros no ramo inferior; 78 a 85 escamas em uma série 
longitudinal acima da linha lateral. Corpo moderadamente 
alongado e delgado; olhos grandes e boca relativamente 
pequena e terminal; vômer e palato com dentes pequenos 
dispostos em banda. Início da nadadeira dorsal anterior 

à base da nadadeira pélvica; anal situada sob a nadadeira 
adiposa; caudal furcada, com os lóbulos aproximadamente 
de mesmo tamanho; ânus separado da base dos raios da 
nadadeira pélvica por oito a dez fileiras de escamas. Cor 
do corpo marrom-clara; olhos de exemplares recentemente 
coletados esverdeados; ponta da nadadeira dorsal escura. 
Atinge 28 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Parasudis truculenta (Goode & Bean, 1896)
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Ocorrem entre 878 e 3492 m de profundidade. Utilizam 

os raios longos das nadadeiras pélvicas e caudal como um 
tripé, com o qual repousam no fundo oceânico. Alimentam-
se de plâncton bentopelágico com o auxílio das nadadeiras 
peitorais sensoriais, as quais são direcionadas para frente da 
cabeça.

Distribuição Geográfica
Atlântico e Indo-Pacífico, incluindo o Mar Mediterrâneo. 

Atlântico Ocidental, da costa leste dos EUA, Golfo do México 
e Caribe, e no Brasil só era registrada na costa central (entre 
13º e 23º S) e na Elevação do Rio Grande.

Material Coletado
6 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

13,5 e 29 cm e peso total entre 13 e 147 g.

IPNOPIDAE

Nadadeira dorsal com 12 ou 13 raios; anal com 12 ou 
13 raios; peitoral com 2 raios rudimentares superiores, 7 a 
10 raios moderadamente longos, porém gradualmente mais 
curtos e 1 ou 2 raios rudimentares inferiores; pélvica com 8 
raios; primeiro arco branquial com 8 ou 9 rastros no ramo 
inferior. Corpo moderadamente alongado e completamente 
coberto por escamas; 52 a 54 escamas na linha lateral; olhos 

diminutos, posicionados lateralmente e não cobertos por pele 
ou escamas; nadadeiras pélvica e caudal com raios rígidos 
prolongados, sendo os raios da nadadeira pélvica maiores 
que o comprimento do corpo; nadadeira adiposa ausente. Cor 
escura com a borda das bolsas de escamas e os poros da 
linha lateral claros. Atinge 30 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Bathypterois grallator (Goode & Bean, 1886)

Referências
Sulak, 1977; Sulak In: Whitehead et al., 1984; Merrett In: Quero et 
al., 1990; Parin et al., 1995; McEachran & Fechhelm, 1998; Franco 
et al., 2009.
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Ocorrem sobre o talude médio e inferior, entre 827 a 2651 

m de profundidade. Utilizam os raios longos das nadadeiras 
pélvicas e caudal como um tripé, com o qual repousam no 
fundo oceânico. Alimentam-se de plâncton bentopelágico 
com o auxílio das nadadeiras peitorais sensoriais, as quais 
são direcionadas para frente da cabeça.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, da costa leste dos EUA, Golfo do 

México e Caribe, e no Brasil só era registrada na costa central 
(entre 13º e 23º S).

Material Coletado
5 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

8 e 14 cm e peso total entre 2,2 e 15,2 g.

IPNOPIDAE

Nadadeira dorsal com 14 ou 15 raios, posicionada acima 
da nadadeira anal; anal com 9 raios; peitoral com 2 raios 
rudimentares superiores, 2 raios rígidos e espessos que se 
estendem ao longo do comprimento da nadadeira juntamente 
com 4 outros raios, sendo um curto e os outros rudimentares; 
região inferior da peitoral com 7 a 9 raios longos; pélvica 
com 9 raios, sendo os dois primeiros alongados e rígidos. 
Primeiro arco branquial com 10 a 12 rastros no ramo superior 

e 27 a 28 no inferior; escamas cobrindo todo o corpo, com 
exceção da dobra gular; 55 a 60 escamas na linha lateral; 
olhos diminutos, posicionados lateralmente e não cobertos 
por pele ou escamas; gancho subcaudal presente na base 
da nadadeira caudal. Cor escura com a borda das bolsas 
de escamas e os poros da linha lateral claros; nadadeiras 
escuras. Atinge 18 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Bathypterois phenax Parr, 1928

Referências
Mead In: Anderson, 1966; Rannou & Gaborit-Rezzouk, 1976; Sulak, 
1977; Merrett In: Quero et al., 1990; McEachran & Fechhelm, 1998; 
Franco et al., 2009.
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IPNOPIDAE

nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Ocorrem sobre o talude médio e inferior, entre 462 a 2271 

m de profundidade. Utilizam os raios longos das nadadeiras 
pélvicas e caudal como um tripé, com o qual repousam no 
fundo oceânico. Alimentam-se de plâncton bentopelágico 
com o auxílio das nadadeiras peitorais sensoriais, as quais 
são direcionadas para frente da cabeça.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, do sul da Carolina do Norte (EUA), 

Golfo do México, Caribe, Suriname, Guiana Francesa até a 
costa central do Brasil.

Material Coletado
15 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 10 e 16 cm e peso total entre 7 e 23 g.

Referências
Mead In: Anderson, 1966; Sulak, 1977; Uyeno et al., 1983; Merrett In: 
Quero et al., 1990; Séret & Andreata, 1992; Franco et al., 2009.

Nadadeira dorsal com 12 a 15 raios; segunda dorsal 
adiposa presente; anal com 8 a 10 raios; peitoral com 2 raios 
rudimentares, 2 raios rígidos e alongados, os quais são unidos até 
a metade de seu comprimento, 1 raio curto, 2 ou 3 rudimentares, 
e 7 a 9 raios conspícuos; pélvica com 9 raios, sendo os dois 
primeiros raios rígidos e alongados; caudal com os raios do 
lóbulo inferior mais alongados. Primeiro arco branquial com 
11 a 13 rastros no ramo superior e 28 a 31 no ramo inferior; 

54 a 63 escamas na linha lateral; escamas pectinadas situadas 
posteriormente a base da nadadeira peitoral; nadadeira dorsal 
situada posteriormente à origem da nadadeira pélvica; olhos 
diminutos, posicionados lateralmente e não cobertos por pele 
ou escamas; gancho subcaudal presente na base da nadadeira 
caudal. Cor escura com a borda das bolsas de escamas e os 
poros da linha lateral claros; caudal escura, adiposa incolor e as 
restantes acinzentadas a negras. Atinge 20 cm (CP)

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Bathypterois quadrifilis Günther, 1878
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Ocorrem sobre o talude médio e inferior entre 476 e 1477 

m de profundidade. Utilizam os raios longos das nadadeiras 
pélvicas e caudal como um tripé, com o qual repousam no 
fundo oceânico. Alimentam-se de plâncton bentopelágico 
com o auxílio das nadadeiras peitorais sensoriais, as quais 
são direcionadas para frente da cabeça.

Distribuição Geográfica
Atlântico Oriental, Cabo Verde e Libéria e Atlântico 

Ocidental, da costa leste dos EUA, Golfo do México e Caribe, 
e no Brasil só era registrada na costa central.

Material Coletado
2 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

11 e 12 cm e peso total entre 10 e 13 g

Referências
Sulak, 1977; Merrett In: Quero et al., 1990; Séret & Andreata, 1992; 
McEachran & Fechhelm, 1998; Franco et al., 2009.

IPNOPIDAE

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Bathypterois viridensis (Roule, 1916)

Nadadeira dorsal com 12 ou 13 raios; segunda dorsal 
adiposa presente; anal com 10 a 12 raios; peitoral com 2 raios 
superiores rudimentares, 7 raios alongados, 1 rudimentar e 5 
ou 6 raios inferiores alongados; pélvica com 8 raios, sendo o 
primeiro mais rígido e alongado; caudal com 2 raios inferiores 
muito alongados. Primeiro arco branquial com 11 rastros no 

ramo superior e 27 ou 28 no ramo inferior; 51 a 56 escamas 
na linha lateral; dentes da mandíbula recurvados, farpados 
na ponta, dispostos em uma faixa larga; dentes presentes 
no vômer, palato e na língua; olhos diminutos, posicionados 
lateralmente e não cobertos por pele ou escamas. Cor clara, 
com 3 barras verticais negras. Atinge 22 cm (CP).

2 cm
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IPNOPIDAE

nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Ocorrem sobre o talude médio e inferior, entre 850 

e 2650 m de profundidade. Alimentam-se de camarões e 
copépodes. Larvas ocorrem na superfície durante a noite. São 
hermafroditas com sincronismo reprodutivo.

Distribuição Geográfica
Índico, Atlântico Oriental, costa africana e Atlântico 

Ocidental, no Golfo do México e Caribe e no Brasil só era 
registrada na costa central.

Material Coletado
4 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

24 e 26 cm e peso total entre 100 e 115,8 g.

Referências
Nielsen, 1966; Merrett In: Quero et al., 1990; McEachran & Fechhelm, 
1998; Franco et al., 2009.

Nadadeira dorsal com 12 ou 13 raios; anal com 12 a 
14 raios, com origem posterior à base da nadadeira dorsal; 
peitoral com 12 ou 13 raios; pélvica com 8 raios; caudal 
com ambos os lóbulos de mesmo comprimento; escamas 
presentes no corpo, cabeça, opérculo e na base da nadadeira 
caudal. Corpo moderadamente alongado e delgado, com 

pequenos olhos cobertos por pele; arco branquial anterior 
com rastros em forma de placa, exceto pelo rastro branquial 
angular, que é alongado e bem desenvolvido, de 3 a 5 % 
do CP. Cor marrom-escura com a cabeça e a região pélvica 
enegrecida. Atinge 46 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Bathytyphlops marionae Mead, 1958
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Bentônicos, ocorrem 

entre 1463 e 3518 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, no Golfo do México e Caribe e no 

Brasil só era registrada na costa central.

Material Coletado
5 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

10 e 13 cm e peso total entre 2,7 e 6,2 g.

Referências
Nielsen, 1966; Marshall & Staiger, 1975; Séret & Andreata, 1992; 
McEachran & Fechhelm, 1998; Franco et al., 2009.

Nadadeira dorsal com 9 raios; anal com 14 raios; 
peitoral com 13 a 15 raios; pélvica com 8 raios; escamas 
na lateral da cabeça, nas bochechas e na base da nadadeira 
caudal; 53 escamas na linha lateral; primeiro arco branquial 

com 3 rastros no ramo superior e 17 no ramo inferior. Cabeça 
deprimida; olhos posicionados dorsalmente e cobertos por 
uma fina membrana óssea. Cor negra e com margens de cada 
bolsa de escamas incolor. Atinge 15 cm (CP)

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Ipnops murrayi Günther, 1878 IPNOPIDAE
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Mesopelágicos, até 

então só eram registrados entre 300 e 800 m de profundidade. 
No talude continental da Bacia Potiguar/RN, foram registrados 
entre 902 e 1110 m. A maturidade sexual é atingida com cerca 
de 15 cm (CP).

Distribuição Geográfica
Na região tropical e subtropical dos oceanos Atlântico, 

Pacífico Ocidental e Índico Ocidental.

Material Coletado
65 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 9,5 e 26 cm e peso total entre 8,2 e 230 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 1998; Bernardes et al., 2005.

Nadadeira dorsal com 12 ou 13 raios; anal com 11 a 13 
raios, sua origem posterior à nadadeira dorsal; peitoral com 18 
ou 19 raios, longa, quase atingindo a base da nadadeira anal; 
nadadeira dorsal adiposa presente; primeiro arco branquial com 
2 rastros no ramo superior e 7 ou 8 no inferior, além de um 
rastro na articulação entre os ramos; rastros no ramo inferior são 
modificados em placas dentígeras; 30 ou 31 vértebras. Corpo 
alongado, relativamente comprimido lateralmente, recoberto por 
escamas cicloides relativamente desenvolvidas; cabeça e boca 
moderadamente desenvolvidos; focinho curto e relativamente 
pontudo; boca ampla e terminal, pré-maxilar excluindo o maxilar, 
amplo, da abertura da boca; apenas um osso supra-maxilar 
localizado acima do maxilar; maxilas com faixas de dentes 

viliformes; região do palato, vômer e basibranquial também 
são recobertos por dentes viliformes. Um espinho rudimentar 
presente anteriormente nas nadadeiras dorsal, peitoral, e 
pélvica; bases das nadadeiras dorsal e anal com comprimentos 
similares; origem da nadadeira dorsal ligeiramente à frente da 
origem das nadadeiras pélvicas. Fotóforos amplos, ovais, cada 
qual recoberto por uma escama não modificada, dispostos 
lateralmente na região ventral do corpo e ausentes na cabeça; 
12 a 14 fotóforos entre a base da nadadeira peitoral e a base 
da nadadeira anal; fotóforos presentes em série nas laterais da 
língua. Cor do corpo vermelho-escura a marrom clara e prateada 
no ventre. Atinge 26 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Neoscopelus macrolepidotus Johnson, 1863 NEOSCOPELIDAE
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nome Popular: Peixe-lanterna

Habitat e Comportamento
Mesobatipelágicos e, possivelmente, bentopelágicos, 

até então só eram registrados entre 500 e 600 m de 
profundidade durante o dia e chegando aos 180 m à noite. No 
talude continental da Bacia Potiguar/RN, foi registrado entre 
960 e 1062 m.

Distribuição Geográfica
Na região tropical do Atlântico e Pacífico.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 15,5 cm e 

peso total de 44,9 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 1998.

MYCTOPHIDAE

Nadadeira dorsal com 14 ou 15 raios; anal com 15 ou 
16 raios, sua origem é posterior à dorsal; peitoral com 11 ou 
12 raios, localizada na metade inferior da lateral do corpo; 
primeiro arco branquial com 17 rastros; nadadeira dorsal 
adiposa presente; origem da nadadeira dorsal na metade 
anterior do corpo, acima da base da nadadeira pélvica; bases 
das nadadeiras dorsal e anal com aproximadamente o mesmo 
comprimento. Corpo alongado, relativamente comprimido 
lateralmente; olhos desenvolvidos; boca ampla; maxila 
estende-se posteriormente além da margem posterior da órbita 
por uma distância equivalente ao diâmetro do olho; margem 
do opérculo formando projeção aguda, que atinge um fotóforo 
localizado acima da base da nadadeira peitoral; um espinho 
rudimentar presente anteriormente nas nadadeiras dorsal, 

peitoral, e pélvica. Fotóforos reduzidos, circulares, recobertos 
por uma escama modificada; um órgão luminoso ao longo da 
margem dorsal da órbita e delineado por um pigmento preto, 
que se estende até a margem posterior da pupila; PVO1, PVO2 
e PO1 posicionados quase em linha reta e PVO2 localizado 
anteriormente à base média da nadadeira peitoral; PLO entre a 
base da nadadeira peitoral e a linha lateral; ao todo, PO 5 e PO4 
elevado; VLO entre a linha lateral e a base da nadadeira pélvica; 
VO 5, com VO1, VO2 e VO3 progressivamente elevados; SAO 
forma uma linha quase reta, com SAO1 acima e atrás da VO5 
e SAO3 anterior da base da nadadeira anal, incluso dentro do 
diâmetro abaixo da linha lateral; Aoa 6 ou 7; Aop 4 a 6; PLO 
com escamas luminosas. Cor geral escura e nadadeiras com 
membranas translúcidas. Atinge 18 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Diaphus adenomus Gilbert, 1905
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MYCTOPHIDAE
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nome Popular: Peixe-lanterna

Habitat e Comportamento
Pelágicos, com migração diária, concentrando-se entre 

225 e 750 m de profundidade durante o dia e da superfície até 
155 m durante a noite. Podem formar cardumes. A maturidade 
sexual é alcançada com cerca de 5 cm (CP), o qual ocorre no 
segundo ano de vida. A expectativa de vida é estimada em cerca 
de dois anos; no primeiro ano, são mesopelágicos enquanto 
que no segundo ano permanecem perto do fundo. São 
predados pelo golfinho comum, Delphinus delphis, haja vista 
otólitos encontrados no conteúdo estomacal desses golfinhos.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, ao longo de toda sua extensão.

Material Coletado
3 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

6,5 e 7,5 cm e peso total entre 2,8 e 4,8 g.

Referências
Uyeno et al., 1983; McEachran & Fechhelm, 1998; Bigelow & 
Schroeder, 2002; Figueiredo et al., 2002; Bernardes et al., 2005; 
Santos & Figueiredo, 2008.

Nadadeira dorsal variando de 13 a 15; anal com 14 a 16 
raios; peitoral com 10 ou 13 raios; primeiro arco branquial 
com 19 a 27 rastros, sendo que indivíduos da porção central 
do Atlântico Equatorial, incluindo o Norte e o Nordeste do 
Brasil, apresentam um número menor de rastros branquiais, 
geralmente 20 a 23, e indivíduos ao sul de 25° S geralmente 22 
a 29 rastros. Corpo comprimido e moderadamente delgado; 
cabeça larga e boca grande; Dn direcionado lateralmente e 
regularmente moldado; Vn pequeno e localizado abaixo da 

margem anterior da pupila. Fotóforos dispostos em: PO 5, 
com PO4 mais elevado; PVO1, PVO2 e PO1 em linha reta; 
VO 5, com VO1, VO2 e VO3 progressivamente elevados; 
Pol em contato direto com a linha lateral; SAO forma um 
ângulo obtuso, com SAO1 localizado atrás de VO5 e SAO3 
ligeiramente anterior a SAO2 e em contato com a linha lateral; 
AOa 6 a 8; AOp 4 a 7; Prc 4 e uma escama luminosa em PLO. 
Cor geral escura. Atinge 9 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Diaphus dumerilii  Bleeker, 1856)

1 cm
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1 cm

MYCTOPHIDAEDiaphus garmani Gilbert, 1906

Nome Popular: Peixe-lanterna

Habitat e Comportamento
Pelágicos, com migração diária, concentrando-se entre 

350 e 750 m de profundidade durante o dia e entre 40 e 200 m 
durante a noite. Podem estar sexualmente maduros entre 4 e 7 
cm (CP).

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde 5° 25´N até o sul do Brasil.

Material Coletado
20 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

4,5 e 9 cm e peso total entre 1 e 8,5 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 1998; Figueiredo et al., 2002.

Nadadeira dorsal com 14 a 16 raios; anal com 16 a 17 
raios; peitoral com 11 ou 12 raios; primeiro arco branquial 
com 6 a 8 rastros no ramo superior e 13 a 16 no ramo 
inferior. Fotóforos dispostos em: AO 6 a 8 + 4 a 7; PVO em 
linha com PO1; PO4 muito elevado; VO 5, sendo VO1, VO2, 
e VO3 elevados, em linha ascendente; um Pol em contato 
com a linha lateral, às vezes em continuação com o AOa; Prc 
4; SAO forma uma linha com SAO1 acima de VO5, e SAO3 

levemente anterior à base da nadadeira anal; AOp 4 e 6, com 
o primeiro sobre ou logo atrás da base da nadadeira anal; 
escama luminosa na PLO, que fica em posição elevada no 
corpo; Dn localizado ânterolateralmente; Dn pequeno e pouco 
definido nas fêmeas e nos machos maduros são maiores e 
bem demarcados. Corpo delgado e comprimido; boca grande; 
nadadeiras dorsal e anal com aproximadamente o mesmo 
tamanho. Cor geral escura. Atinge 6 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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nome Popular: Peixe-lanterna

Habitat e Comportamento
Pelágicos, com migração diária, concentrando-se entre 

375 e 750 m de profundidade durante o dia e entre 40 e 225 
m durante a noite. Podem estar maduros sexualmente com 
cerca de 7,6 cm (CP).

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde Nova Jersey (EUA), Golfo do 

México, Caribe e até a costa central do Brasil.

Material Coletado
69 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 5 e 10,5 cm e peso total entre 1,8 e 13,1 g.

Referências
Uyeno et al., 1983; McEachran & Fechhelm, 1998; Figueiredo et al., 
2002; Bernardes et al., 2005; Santos & Figueiredo, 2008.

MYCTOPHIDAE

Nadadeira dorsal com 15 a 17 raios; anal com 16 a 19 
raios; peitoral com 11 ou 12 raios; primeiro arco branquial 
com 13 ou 14 rastros. Corpo moderadamente delgado e 
comprimido; focinho moderadamente atenuado e boca muito 
larga; Dn com um órgão luminoso na região dorsal e medial; 
Dn, e especialmente o Vn, são maiores nos machos adultos 
que nas fêmeas. Fotóforos dispostos em: PO 5, com PO4 mais 

elevado; PVO1, PVO2 e PO1 em linha reta; VO 5, com os três 
primeiros progressivamente elevados; SAO quase em linha 
reta, com SAO1 posterior a VO5 e SAO3 sobre a origem da 
nadadeira anal; Aoa 6 ou 7, sendo o primeiro e o último mais 
elevados; Aop 4 a 6; Prc 4 em forma de arco e uma escama 
luminosa em PLO. Cor geral escura. Atinge 10 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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nome Popular: Peixe-lanterna

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Até então só eram 

registrados entre 50 e 370 m de profundidade. No talude 
continental da Bacia Potiguar/RN, foi registrado entre 1880 
e 1950 m. Podem estar maduros sexualmente em torno dos 
8 cm (CP).

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, entre 19°N e 02°29´S.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 7,5 cm e peso 

total de 3,2 g.

Referências
Santos & Figueiredo, 2008.

MYCTOPHIDAE

Nadadeira dorsal com 14 ou 15 raios; anal com 
17 a 19 raios, com sua origem sob a base da dorsal; 
peitoral com 13 a 15 raios, longa, atingindo a base da 
anal; nadadeira dorsal adiposa presente; primeiro arco 
branquial com 4 ou 5 rastros no ramo superior e 9 a 11 
rastros no ramo inferior. Corpo alongado, relativamente 
comprimido lateralmente; boca ampla, maxila estende-se 
posteriormente além da margem posterior da órbita; olho 
grande, seu diâmetro entre 2,8 e 3,2 vezes no comprimento 

da maxila superior. Um espinho rudimentar presente 
anteriormente nas nadadeiras dorsal, peitoral, e pélvica; 
base da nadadeira dorsal menor que base da anal; 5 ou 
6 fotóforos acima da base da nadadeira anal e 9 ou 10 
fotóforos na região posterior a essa nadadeira; fotóforos 
ausentes na face; glândulas luminosas supra e infra caudal 
presentes em ambos os sexos, sem tecido preto na borda. 
Cor geral escura. Atinge 10 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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MYCTOPHIDAELepidophanes guentheri (Goode & Bean, 1896)

nome Popular: Peixe-lanterna

Habitat e Comportamento
Pelágicos, com migração diária, até então só eram 

registrados entre 425 e 950 m de profundidade durante o dia e 
entre 40 e 175 m durante a noite. No talude continental da Bacia 
Potiguar/RN, foi registrado entre 1880 e 1950 m. As fêmeas podem 
estar maduras sexualmente com 4,3 cm (CP), o que corresponde 
a aproximadamente 4 meses de vida. A fecundação resulta em 650 
a 2300 ovos, com números proporcionais ao tamanho corporal. O 
tempo de vida da espécie é estimado em 14 meses.

Distribuição Geográfica
Atlântico, entre 45°N e 50°S.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 5,5 cm e peso 

total de 1,1 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 1998; Figueiredo et al., 2002; Bernardes et 
al., 2005; Santos & Figueiredo, 2008.

Nadadeira dorsal com 13 a 15 raios; anal com 13 a 
16 raios, com sua origem sob o terço posterior da dorsal; 
peitoral com 11 a 14 raios, longa, atingindo a base da anal; 
nadadeira dorsal adiposa presente; primeiro arco branquial 
com 4 rastros no ramo superior e 8 a 10 rastros no ramo 
inferior, além de um rastro na articulação entre estes ramos. 
Corpo alongado, relativamente comprimido lateralmente; 
olhos desenvolvidos; boca ampla, maxila estende-se 
posteriormente além da margem posterior da órbita por uma 
distância equivalente a uma ou mais vezes o diâmetro do 
olho; tecido branco na metade posterior da íris ausente. Um 

espinho rudimentar presente anteriormente nas nadadeiras 
dorsal, peitoral, e pélvica; base da nadadeira dorsal menor 
que base da anal; presença de 5 a 7 fotóforos acima da 
base da nadadeira anal e 4 a 7 fotóforos na região posterior 
a essa nadadeira. Glândulas luminosas supra e infra caudal 
presentes; tecido luminoso presente na base das nadadeiras 
dorsal e anal e no tronco; fotóforos pequenos e redondos na 
região dorsal do corpo, entre a nadadeira dorsal e a adiposa, 
ausentes; escamas luminosas na origem das nadadeiras 
pélvicas ausentes. Cor geral escura. Atinge 8 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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1 cm

nome Popular: Peixe-lanterna

Habitat e Comportamento
Pelágicos, com migração diária, concentrando-se entre 

475 a 850 m de profundidade durante o dia e durante a noite 
exemplares maiores entre a superfície e 200 m e exemplares 
menores entre 400 e 950 m.

Distribuição Geográfica
Na região tropical e subtropical de todos os oceanos.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 6,5 cm e peso 

total de 3,4 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 1998; Santos & Figueiredo, 2008.

MYCTOPHIDAE

Nadadeira dorsal com 12 a 14 raios; anal com 18 a 
21 raios, com sua origem sob o terço posterior da dorsal; 
peitoral com 12 a 14 raios, curta, não atingindo a base da anal; 
nadadeira dorsal adiposa presente; primeiro arco branquial 
com 4 a 6 rastros no ramo superior e 11 a 15 rastros no ramo 
inferior, além de um rastro na articulação entre estes ramos. 
Corpo alongado, relativamente comprimido lateralmente; 
focinho curto, olho desenvolvido; boca moderadamente ampla, 
maxila estende-se posteriormente além da margem posterior 
da órbita por uma distância marcadamente menor que o 

diâmetro do olho; escamas ciclóides. Margem póstero-dorsal 
do opérculo alongada, serrilhada em exemplares maiores que 
5 cm (CP); um espinho rudimentar presente anteriormente 
nas nadadeiras dorsal, peitoral, e pélvica; base da nadadeira 
dorsal menor que base da anal; 7 a 10 fotóforos acima da 
base da nadadeira anal e 4 a 7 fotóforos na região posterior 
a essa nadadeira; 6 ou 7 glândulas luminosas supracaudais 
sobrepostas em machos maiores que 3,5 cm (CP), e 3 ou 
4 glândulas luminosas infracaudais  em fêmeas maiores que 
4,8 cm (CP). Cor geral escura. Atinge 10 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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nome Popular: Peixe-lanterna

Habitat e Comportamento
Pelágicos, com migração diária, encontrados entre 325 

e 750 m de profundidade durante o dia e da superfície até 
125 m durante a noite. Podem estar maduros sexualmente 
com 7,5 cm (CP).

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde a Flórida (EUA) até o sul da 

América do Sul.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 6,5 cm e peso 

total de 3,9 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 1998; Figueiredo et al., 2002; Santos & 
Figueiredo, 2008.

MYCTOPHIDAE

Nadadeira dorsal com 12 ou 13 raios; anal com 17 a 
19 raios; peitoral com 16 a 18 raios; primeiro arco branquial 
com 22 a 25 rastros; corpo comprimido e moderadamente 
delgado; boca larga; maioria das escamas ciclóide, porém 
fracamente ctenóides nas regiões torácicas e abdominal em 
exemplares maiores que 5 cm (CP). Fotóforos dispostos em: 
PO 5; VO 4; PVO1, PVO2 e PO1 alinhados; VLO entre a linha 
lateral e a base da nadadeira pélvica; SAO em um ângulo 
obtuso com SAO1, posicionado ligeiramente anterior a VO4, 

e SAO3 ligeiramente posterior a origem da nadadeira anal e 
imediatamente abaixo da linha lateral; presença de apenas 
um Pol, o qual se posiciona logo abaixo da linha lateral; 
Aoa 6 a 8; Aop 3 a 5; Prc 2 e separados das séries de Aop. 
Machos com uma glândula luminosa na região supracaudal 
a qual consiste em 3 ou 4 estruturas largas e pequenas que 
lembram uma escama; fêmeas com uma glândula luminosa 
na porção infracaudal, a qual é composta por 2 ou 3 manchas 
lanceoladas. Cor geral escura. Atinge 9 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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POLYMIXIIDAEPolymixia lowei Günther, 1859

nome Popular: Barbudo-do-fundo

Habitat e Comportamento
Demersais, ocorrem sobre fundos inconsolidados, 

próximos ao talude continental, entre 50 e 650 m de 
profundidade.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde Nova Jersey (EUA), Golfo 

do México, Caribe até o Uruguai.

Material Coletado
2 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

12 e 13 cm e peso total entre 50 e 60 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 1998; Moore In: Carpenter, 2002; Bernardes 
et al., 2005.

Nadadeira dorsal com 5 espinhos delgados e 27 a 30 
raios; anal com 4 espinhos delgados e 14 a 16 raios; peitoral 
com um raio que parece um espinho e 14 raios; pélvica também 
com um raio que parece um espinho e 6 raios; primeiro arco 
branquial com 14 a 22 rastros branquiais; escamas ctenóides, 
com 33 a 35 na linha lateral. Corpo moderadamente ovalado 

e comprimido, com focinho projetado além da boca, por sua 
vez, posicionada ventralmente. Cor azul acinzentada, com 
focinho ligeiramente acinzentado e com barbilhões brancos 
na região basal; ventre branco e nadadeiras dorsal e caudal 
com uma margem preta. Atinge 20 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Bentopelágicos, ocorrem entre 400 a 2200 metros de 

profundidade. Alimentam-se de pequenos peixes e crustáceos 
bentônicos.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde a Florida (EUA), Golfo do 

México, Bermudas até o Rio de Janeiro.

Material Coletado
2 exemplares, com comprimento total variando entre 34 

e 47,6 cm e peso total entre 141,5 e 412,2 g.

Referências
Cohen et al., 1990; Iwamoto In: Carpenter, 2002; Melo et al., 2010.

MACROURIDAE

Primeira nadadeira dorsal com 2 espinhos e 7 a 9 raios; 
segundo espinho dorsal liso; peitorais com 17 a 20 raios; 
pélvicas com 7 raios; primeiro e segundo arco branquial 
com 7 a 9 rastros no ramo inferior; 6 raios branquiostegais. 
Focinho longo, pontiagudo e achatado dorso-ventralmente, 
terminando em um escudo espinhoso; escamas do corpo 

com espículas fortes dando aspecto áspero, distribuídas em 
uma quilha central e 2 a 6 linhas divergentes; região ventral 
da cabeça quase que completamente sem escamas; cristas 
de fortes escamas nas laterais da cabeça; órgão luminoso 
ventral não visível externamente. Cor geral marrom claro a 
acinzentado, sem marcas proeminentes. Atinge 50 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Coelorinchus occa (Goode & Bean, 1885)
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Bentopelágicos, 

ocorrem entre 1982 a 3429 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Até então só era registrada no Pacífico Noroeste, ao sul 

do Japão e sul de Taiwan.

Material Coletado
2 exemplares, com comprimento total variando entre 

49,7 e 78,8 cm e peso total entre 510 e 2400 g.

Referências
Iwamoto et al., 2009.

MACROURIDAE

Primeira nadadeira dorsal com 2 espinhos e 11 raios; 
segundo espinho dorsal moderadamente longo e serrilhado; 
peitorais com 20 a 22 raios; pélvicas com 10 ou 11 raios; 
primeiro arco branquial com 7 rastros no ramo inferior; 6 
raios branquiostegais. Espaço entre as nadadeiras dorsais 

curto, semelhante ao diâmetro da órbita; focinho curto e 
arredondado; escamas cobrindo totalmente a região do 
focinho e suborbital. Cor marrom escuro com nadadeiras 
enegrecidas. Atinge 78 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Coryphaenoides cf. asper Günther, 1877
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MACROURIDAECoryphaenoides mediterraneus (Giglioli, 1893)

nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Batidemersais a 

abissais, ocorrem entre 1200 e 4000 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Mar Mediterrâneo e Atlântico Ocidental, até então só era 

registrada no Golfo do México.

Material Coletado
3 exemplares, com comprimento total variando entre 

38,6 e 45,6 cm e peso total entre 158,6 e 269,9 g.

Referências
Marshall & Iwamoto In: Cohen et al., 1973; Cohen et al., 1990; 
McEachran & Fechhelm, 1998; Tecchio et al., 2011.

Primeira nadadeira dorsal com 2 espinhos e 10 a 12 
raios; segundo espinho dorsal serrilhado; peitorais com 19 a 
22 raios; pélvicas com 12 a 14 raios; primeiro arco branquial 
com 15 ou 16 rastros no ramo inferior e 10 a 13 no ramo 
superior; 6 raios branquiostegais. Cabeça com escamas 

exceto na região gular, branquiostegal e porção ventral do 
focinho; focinho curto, pouco maior que a órbita; boca grande 
e subterminal; barbilhão presente. Cor marrom escuro, com a 
região opercular e membranas branquiostegais enegrecidas. 
Atinge 75 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Bentopelágicos, 

Ocorrem entre 600 e 1400 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Atlântico Oriental, desde o Marrocos até as Ilhas 

Canárias e Atlântico Ocidental no Golfo do México, Caribe, 
Suriname, Guiana Francesa e na Bahia.

Material Coletado
9 exemplares, com comprimento total variando entre 35 

e 58 cm e peso total entre 253 e 640 g.

Referências
Uyeno et al., 1983; Cohen et al., 1990; Iwamoto In: Carpenter, 2002; 
Melo et al., 2010.

MACROURIDAE

Primeira nadadeira dorsal com o primeiro raio rudimentar, 
o segundo fino e flexível e espinhoso, seguidos por 8 a 11 raios 
segmentados; peitoral com 22 a 27 raios, o segundo alongado 
e filamentoso; pélvica com 8 raios, os dois mais externos 
alongados e filamentosos, geralmente de comprimento 
semelhante ou maior que a cabeça; espaço curto entre as 

nadadeiras dorsais. Primeiro arco branquial com rastros longos 
e finos, 4 a 6 no ramo superior e 18 a 21 no ramo inferior do 
lado externo; boca terminal grande; barbilhão longo sob a boca 
de comprimento similar ao da maxila; escamas decíduas e sem 
espículas. Cor marrom claro, com nadadeiras, boca e aberturas 
branquiais enegrecidas. Atinge 58 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Gadomus cf. arcuatus (Goode & Bean, 1886)
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MACROURIDAEHymenocephalus aterrimus Gilbert, 1905

nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Batipelágicos, 

ocorrem entre 340 e 1348 m de profundida de.

Distribuição Geográfica
Circunglobal em águas tropicais, incluindo Havaí, 

exceto Pacífico oriental. No Brasil até então só era registrada 
no Ceará e na Bahia.

Material Coletado
30 exemplares, com comprimento total variando entre 

9,7 e 15,8 cm e peso total entre 2,9 e 13,4 g.

Referências
Marshall In: Cohen et al., 1973; Iwamoto In: Cohen et al., 1990; 
Iwamoto In: Carpenter, 2002; Melo et al., 2010.

Primeira nadadeira dorsal com 2 espinhos e 10 a 13 
raios, sendo o segundo espinho liso; peitoral com 14 a 17 raios; 
pélvica com 13 ou 14 raios; primeiro arco branquial com 20 a 
25 rastros no ramo inferior; segundo arco com 21 a 26 rastros; 
7 raios branquiostegais. Cabeça grande, quase sem escamas, 

recoberta por membrana translúcida frágil; escamas do corpo 
grandes, finas e decíduas; boca grande e terminal; barbilhão 
ausente; dentes pequenos dispostos em fileiras estreitas na 
maxila e mandíbula. Cor escura, com estrias negras presentes na 
membrana gular. Atinge 20 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 400 a 

900 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde a Flórida (EUA), Golfo do 

México, Caribe até o sul do Brasil.

Material Coletado
20 exemplares, com comprimento total variando 

entre 4 e 14 cm e peso total entre 0,8 e 5,9 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 1998; Bernardes et al., 2005.

MACROURIDAE

Primeira nadadeira dorsal com 10 a 13 raios, sendo o 
primeiro serrilhado e o segundo mais suave; peitoral com 
14 a 17 raios; pélvica com 12 a 14 raios, sendo o primeiro 
alongado; primeiro arco branquial com 23 a 28 rastros 
tuberculados, 7 raios branquiostegais. Corpo atenuado 
e muito alongado; cabeça de tamanho moderado; boca 
subterminal com mandíbulas grandes que se estendem até 
a borda posterior das órbitas; dentes pequenos, havendo 4 
a 5 fileiras na maxila superior e 3 a 4 fileiras na mandíbula. 
Abdômen com um longo órgão luminoso tubular; bexiga 

natatória com duas rete mirabilis; escamas largas e decíduas; 
segunda dorsal separada da primeira e com raios mais 
curtos que os da anal. Cor da cabeça marrom e com uma 
faixa escura por trás da ponta do focinho; cauda e partes 
posteriores do tronco escuras com pequenos melanóforos 
distribuídos dorsalmente, enquanto que no ventre estes são 
grandes e distribuídos esparsamente; peito, ombro e istmo 
são padronizados com estrias, as quais consistem em linhas 
paralelas finas e escuras. Atinge 15 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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MACROURIDAE

nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 160 e 

345 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, até então só era registrada no Golfo 

do México e Caribe.

Material Coletado
8 exemplares, com comprimento total variando entre 5 

e 9 cm e peso total entre 0,5 e 1,1 g.

Referências
Cohen et al., 1990.

Primeira nadadeira dorsal com 10 raios; peitoral com 13 
raios; pélvica com 8 raios; corpo longo e delgado, cuja altura 
decresce gradualmente em direção da cauda; porções laterais 
da cabeça claramente convexas e, em seção transversal, 
redonda; boca grande e ligeiramente oblíqua. Dentes pequenos 
e dispostos em faixas estreitas em ambas as mandíbulas; 
indivíduos praticamente desprovidos de escamas, sendo, 
no entanto, observado três escamas, redondas e marcadas 
por estrias concêntricas, próximas à origem da linha lateral; 
dentículos frágeis na porção distal do espinho dorsal. Cor 
do tronco prateada entre a base ventral e o ânus e em uma 

área a qual se estende para a frente ao longo dos lados do 
istmo e para cima em direção ao meio dos flancos; bases das 
nadadeiras pares pretas; anel fino preto na barriga, o qual 
rodeia estruturas semelhantes a lentes; restante do corpo 
acastanhado, tornando-se mais escuro abaixo da primeira 
nadadeira dorsal; laterais da cabeça possuem uma coloração 
prateada brilhante, destacando-se um forro preto na cavidade 
branquial através do opérculo; peritônio parietal prateado 
e com algumas colorações difusas de tom acastanhado e 
manchas pretas. Atinge 13 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Até então só eram 

registrados entre 1060 e 1700 m de profundidade. No talude 
continental da Bacia Potiguar/RN, foram registrados entre 
1880 e 1950 m.

Distribuição Geográfica
Índico e Atlântico. No Brasil até então só registrada no 

Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Material Coletado
2 exemplares, com comprimento total variando entre 

8,3 e 11,5 cm e peso total entre 1,3 e 4,5 g.

Referências
Merrett et al., 1983; Cohen et al., 1990; Melo et al., 2010.

MACROURIDAE

Primeira nadadeira dorsal com 2 espinhos e 9 a 11 raios; 
segundo espinho dorsal com serrilhas fracas e bem espaçadas; 
pélvica com 11 ou 12 raios; primeiro arco branquial com 11 
ou 12 no ramo inferior e 7 a 9 rastros no ramo superior; 
7 raios branquiostegais. Distância do istmo à origem da 
nadadeira anal similar ao comprimento da cabeça; cabeça 
sem cristas proeminentes; focinho curto; boca subterminal; 

dentes em várias fileiras na maxila e mandíbula, sem fileira 
externa de dentes maiores; barbilhão bem desenvolvido; 
órgão olfativo muito grande, chegando a deformar a forma 
circular da órbita; órgão luminoso não visível externamente; 
escamas decíduas. Cor de exemplares fixados marrom claro; 
com abdômen escurecido; cabeça enegrecida nas regiões 
sem escamas. Atinge 12 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Macrosmia phalacra Merrett, Sazonov & Shcherbachev, 1983
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MACROURIDAE

nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Bentopelágicos, ocorrem no talude continental entre 

200 e 1000 m de profundidade, mais comum entre 300 e 700 
m. Alimentam-se de peixes, cefalópodes e crustáceos.

Distribuição Geográfica
Circunglobal em regiões tropicais e temperadas. No 

Brasil até então só registrada na costa central, sudeste e sul.

Material Coletado
47 exemplares, com comprimento total variando entre 

7,5 e 34,5 cm e peso total entre 0,7 e 144 g.

Referências
Uyeno et al., 1983; Cohen et al., 1990; Séret & Andreata, 1992; 
Bernardes et al., 2005; Melo et al., 2010.

Primeira nadadeira dorsal com 2 espinhos e 9 a 13 raios; 
peitoral com 16 a 22 raios; pélvica com 9 raios; primeira dorsal 
curta, com o segundo espinho liso; anal com origem abaixo da 
primeira dorsal; primeiro arco branquial com 11 a 14 rastros no 
ramo inferior; 7 raios branquiostegais. Boca grande, subterminal; 
pré-maxila com duas fileiras de dentes; mandíbula com uma 

fileira de dentes caninos espaçados; focinho curto e arredondado; 
barbilhão presente; escamas presentes nas membranas dos raios 
branquiostegais; órgão luminoso bem desenvolvido, localizado 
entre as bases das pélvicas. Cor prateada, com o dorso marrom 
acinzentado. Atinge 70 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Malacocephalus laevis (Lowe, 1843)
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Até então só eram 

registrados entre 220 a 650 m de profundidade. No talude 
continental da Bacia Potiguar/RN, foi registrado entre 180 e 700 m.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, das Guianas até a Bahia.

Material Coletado
91 exemplares, com comprimento total variando entre 7 

e 35,5 cm e peso total entre 0,9 e 104,1 g.

Referências
Iwamoto & Arai, 1987; Cohen et al., 1990; Melo et al., 2010.

MACROURIDAE

Primeira nadadeira dorsal com 2 espinhos, o primeiro 
rudimentar e o segundo com borda serrilhada, e 10 a 13 raios; 
peitoral com 22 a 25 raios; pélvica com 8 raios; primeiro arco 
branquial com 9 a 14 rastros; cabeça e focinho totalmente 
cobertos por escamas com pequenas espículas; escamas 
presentes nas quatro membranas branquiostegais inferiores. 
Dentes na pré-maxila em uma faixa estreita, os da série 
externa levemente maiores; dentes na pré-maxila em 2 a 4 
séries, os da série externa maiores, espaçados e recurvados; 

comprimento do barbilhão menor que o da órbita; órbita maior 
que focinho e espaço interorbital. Com medidas percentuais 
em relação ao comprimento da cabeça: focinho com 16 a 
30,5; comprimento pré-oral com 20,6 a 27; diâmetro da órbita 
com 32 a 42,5; espaço interorbital com 27,2 a 34; mandíbula 
com 42 a 49; barbilhão com 17,8 a 26; focinho com 16 a 30,5. 
Cor prateada no ventre e laterais do corpo e cabeça; dorso 
marrom acinzentado; focinho enegrecido nas margens e na 
extremidade. Atinge 28 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Malacocephalus okamurai Iwamoto & Arai, 1987
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Ocorrem entre 200 e 1000 m de profundidade. 

Alimentam-se de poliquetas, misidáceos e anfípodas.

Distribuição Geográfica
Ampla distribuição no Atlântico. Atlântico Ocidental, 

desde o Canadá até o sul do Brasil.

Material Coletado
38 exemplares, com comprimento total variando entre 

10 e 28,5 cm e peso total entre 2,1 e 90,8 g.

Referências
Iwamoto, 1970; Marshall & Iwamoto In: Cohen et al., 1973; Iwamoto, 
1979; Cohen et al., 1990; Iwamoto In: Carpenter, 2002; Mincarone et 
al., 2004; Caires et al., 2008.

MACROURIDAE

Primeira nadadeira dorsal com 2 espinhos e 9 a 12 
raios; peitoral com 18 a 21 raios; com 7 a 9 raios; primeiro 
arco branquial com 9 a 13 rastros no ramo inferior; 7 raios 
branquiostegais; segundo espinho dorsal serrilhado. Boca 
subterminal com dentes pequenos; focinho curto, com 
tubérculos espinhosos na extremidade e nos ângulos laterais; 

escamas do corpo com espículas em forma de escudos; órgão 
luminoso situado entre as bases das nadadeiras pélvicas e 
anal. Cor cinza azulado ao violeta; ventre azul escuro; pré-
opérculo com reflexos prateados; primeira dorsal, pélvicas e 
peitorais escuras; pré-maxila enegrecida. Atinge 30 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Nezumia aequalis (Günther, 1878)
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nome Popular: sem nome popular

MACROURIDAE

Primeira nadadeira dorsal com 2 espinhos e 10 a 13 
raios; segundo espinho dorsal serrilhado; peitoral com 20 a 24 
raios; pélvica com 9 ou 10 raios; primeiro arco branquial com 
10 ou 11 rastros no ramo inferior; 7 raios branquiostegais. 
Boca grande, subterminal; maxila e mandíbula com diversas 
fileiras de dentes; dentes caniniformes na série externa da 
maxila; focinho curto e arredondado; escamas no corpo 

com inúmeras espículas lanceoladas dispostas em 8 a 10 
fileiras; cabeça com escamas exceto por uma pequena área 
abaixo da extremidade do focinho e membranas gular e 
branquiostegais; órgão luminoso localizado entre as bases 
das nadadeiras pélvicas. Cor geral marrom escuro, região 
ventral e nadadeiras enegrecidas. Atinge 45 cm (CT).

Diagnose

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 366 e 

1097 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, da Flórida (EUA), Caribe até o Brasil. 

No Brasil até então só era registrada na Bahia e Espírito Santo.

Material Coletado
7 exemplares, com comprimento total variando entre 

29,5 e 46,6 cm e peso total entre 97,4 e 485,4 g.

Referências
Marshall & Iwamoto In: Cohen et al., 1973; Uyeno et al., 1983; Cohen 
et al., 1990; Melo et al., 2010.

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 850 a 

1600 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde o Golfo do México até o Brasil.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento total de 19,2 cm e peso 

total de 27,8 g

Referências
Uyeno et al., 1983; Cohen et al., 1990; Séret & Andreata, 1992; Melo 
et al., 2010.

MACROURIDAE

Primeira nadadeira dorsal com 2 espinhos e 11 a 13 
raios, o segundo espinho serrilhado; peitoral com 19 a 22 
raios; pélvica com 7 raios; primeiro arco branquial com 7 
a 9 rastros no ramo inferior; 7 raios branquiostegais. Boca 
inferior com dentes pequenos; barbilhão curto; escamas do 
tronco e cauda com espículas largas e em forma de escudo; 

toda a cabeça é coberta por escamas, com exceção da região 
ventral do focinho e as membranas gulares e branquiostegais; 
órgão luminoso entre as bases das nadadeiras pélvicas. Cor 
marrom, com a região ventral da cabeça, e membranas 
branquiais e abdômen azul enegrecido; primeira dorsal, 
peitorais e anal escuras. Atinge 35 cm (CT)

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Nezumia suilla Marshall & Iwamoto, 1973
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Bentopelágicos, 

ocorrem entre 1000 a 2300 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, do norte da Flórida (EUA), Golfo 

do México, Caribe até o Brasil. No Brasil até então só era 
registrada na Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Material Coletado
6 exemplares, com comprimento total variando entre 

13,6 e 23 cm e peso total entre 5,4 e 22,6 g.

Referências
Cohen et al., 1990; Séret & Andreata, 1992; McEachran & Fechhelm, 
1998; Melo et al., 2010.

MACROURIDAE

Primeira nadadeira dorsal com 2 espinhos, sendo o 
primeiro rudimentar e o segundo longo e serrilhado, seguidos 
por 12 ou 13 raios; peitoral com 18 a 22 raios; pélvica com 11 
ou 12 raios, sendo sua inserção anterior à peitoral; primeiro 
arco branquial com 9 ou 10 rastros no ramo inferior; 7 raios 
branquiostegais. Boca subterminal, com dentes pequenos e 
dispostos em fileiras estreitas; focinho curto com a região 
inferior quase ou completamente sem escamas e com um forte 

escudo terminal na extremidade; barbilhão pouco maior que o 
comprimento da órbita, que é maior que o focinho; escamas 
do corpo com espículas curtas e pontiagudas, dispostas em 
linhas divergentes; órgão luminoso entre as pélvicas, mas 
posterior à base destas nadadeiras. Cor marrom acinzentado 
no corpo e nadadeiras, com ventre cinza azulado; região oral, 
branquial e peritônio enegrecidos. Atinge 25 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Sphagemacrurus grenadae (Parr, 1946)
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MACROURIDAE

nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Bentopelágicos, 

ocorrem no talude continental entre 440 e 2300 m de 
profundidade.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, da Flórida (EUA), Golfo do México, 

Caribe até o sul do Brasil. No Brasil até então só era registrada 
da Bahia ao Rio Grande do Sul.

Material Coletado
2 exemplares, com comprimento total variando entre 

18,5 e 33,1 cm e peso total entre 19,3 e 123,7 g.

Referências
Cohen et al., 1990; Séret & Andreata, 1992; Bernardes et al., 2005; 
Melo et al., 2010.

Primeira nadadeira dorsal com 2 espinhos e 11 a 14 
raios (geralmente 12 ou 13); peitoral com 21 a 23 raios; 
pélvica com 9 ou 10 raios; segundo espinho dorsal serrilhado; 
primeiro arco branquial com 13 a 15 (raramente 16) rastros no 
ramo inferior; 7 raios branquiostegais. Boca subterminal; pré-
maxila com faixa larga de dentes pequenos; mandíbula com 
2 fileiras irregulares de dentes; barbilhão de comprimento 
igual ou maior que o diâmetro da órbita; escamas do corpo 

com espículas cônicas a levemente lanceoladas; cabeça 
totalmente coberta por escamas, exceto nas membranas 
gular e branquiostegais; órgão luminoso localizado entre 
a parte anterior das bases das pélvicas. Cor prateada nas 
laterais do corpo, da cabeça e no abdômen; dorso marrom 
acinzentado; focinho enegrecido nas margens externas e crista 
nasal mediana; lábios, membrana gular, região suborbital e 
branquiostegais enegrecidos. Atinge 45 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Ventrifossa macropogon Marshall, 1973
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Bentopelágicos, ocorrem sobre o talude continental e 

zonas abissais até 3000 m de profundidade. Alimentam-se 
principalmente de pequenos peixes e crustáceos.

Distribuição Geográfica
Cosmopolita em todos os oceanos, exceto no Pacífico 

Norte, ao norte de 10° N.

Material Coletado
3 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

34 e 40 cm e peso total entre 206 e 371 g.

Referências
Iwamoto, 1975; Gon & Hemstra, 1981; Small, 1981.

MORIDAE

Primeira nadadeira dorsal com 5 a 7 raios, sendo o 
primeiro prolongado; segunda dorsal com 50 a 56 raios; anal 
com 37 a 44 raios; pélvica em posição jugular e com 6 raios; 
caudal emarginada; primeiro arco branquial com 76 a 90 
filamentos; 58 a 60 vértebras; sem espinhos nas nadadeiras. 
Focinho proeminente e pontudo, em forma de pá em vista 

superior; boca subterminal, com barbilhão curto abaixo da 
mandíbula; dentes viliformes nas mandíbulas e menores 
no vômer. Percentuais em relação ao comprimento padrão: 
comprimento da cabeça 23,7 a 25,9, diâmetro do olho 2,9 a 
7,8; comprimento do barbilhão 1,7 a 2,4; primeiro raio dorsal 
11,7 a 19,8. Cor geral negro-azulada. Atinge 65 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Antimora rostrata (Günther, 1878)
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MORIDAE

nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Bentopelágicos, ocorrem na região superior do talude 

entre 200 e 800 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde a Carolina do Norte (EUA) ao 

Rio Grande do Sul.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 11 cm e peso 

total de 13,6 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 1998; Iwamoto In: Carpenter, 2002; 
Bernardes et al., 2005.

Primeira nadadeira dorsal com 9 a 11 espinhos e a 
segunda 54 a 61 espinhos; anal com 63 a 66 espinhos; 
peitoral com 25 ou 26 espinhos; primeiro arco branquial com 
3 ou 4 rastros no ramo superior e 4 a 10 no ramo inferior; 81 
a 88 escamas, da abertura opercular até a base da caudal, e 
6 ou 7 escamas; da base da segunda nadadeira dorsal até a 
linha lateral. Órgãos luminosos circulares na região ventral, 

mais concentrados próximos do ânus; corpo moderadamente 
fusiforme e cônico posteriormente; boca ligeiramente 
oblíqua e se estendendo na margem posterior das órbitas. 
Cor castanha clara, com área abdominal azulada; região do 
opérculo em conjunto com a membrana branquiostegal com 
cor marrom mais escura. Atinge 20 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Gadella imberbis (Vaillant, 1888)
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Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Diagnose

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Bentopelágicos, 

ocorrem entre 142 a 1719 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, do Cabo Cod (EUA), Golfo do 

México e Caribe e no Brasil, até então, na região norte.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 11 cm e peso 

total de 11,6 g.

Referências
Uyeno et al., 1983; Paulin, 1989; Cohen In: Cohen et al., 1990; 
McEachran & Fechhelm, 1998; Iwamoto In: Carpenter, 2002; Klein-
MacPhee In: Collette & Klein-MacPhee, 2002.

Primeira nadadeira dorsal com 9 a 12 raios; segunda 
com 50 a 61 raios; anal com 59 a 68 raios; peitoral com 21 
a 26 raios; pélvica com 5 raios, sendo os dois primeiros 
filamentosos; 70 a 84 escamas na linha lateral; primeiro arco 
branquial com 8 a 11 rastros no ramo inferior; 47 a 50 vér-
tebras. Corpo moderadamente alongado e claramente com-
primido; barbilhão curto no queixo; focinho arredondado 
e obtuso; boca moderadamente oblíqua e terminal; dentes 

mandibulares em bandas estreitas, com os dentes externos 
claramente maiores; sem dentes vomerianos; caudal arredon-
dada; órgão luminoso moderadamente grande e localizado no 
meio da linha entre os raios anteriores da nadadeira pélvica e 
o ânus. Corpo rosa claro, com a região abdominal azulada a 
arroxeada; tons de prata no abdômen, no flanco e na cabeça; 
lábios e região gular marrom escuro. Atinge 14 cm (CT).

nome Popular: Sem nome popular

MORIDAEPhysiculus fulvus Bean, 1884
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Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RNHabitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Bentopelágicos, 

ocorrem entre 260 a 365 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, no Caribe e do norte ao sul do Brasil.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 13,5 cm e 

peso total de 15,2 g.

Referências
Paulin, 1989; Figueiredo et al., 2002; Iwamoto & Cohen In: 
Carpenter, 2002.

Primeira nadadeira dorsal com 11 ou 12 raios; segunda 
com 57 a 63 raios; anal com 63 a 67 raios; peitoral com 28 
a 31 raios; 120 a 140 escamas na série longitudinal; 52 a 
54 vértebras. Corpo moderadamente alongado e claramente 
comprimido; barbilhão curto no queixo; focinho arredondado 
e obtuso; boca moderadamente oblíqua e terminal; sem den-

tes vomerianos; escamas na região gular e nas nadadeiras 
dorsais e anal; órgão luminoso moderadamente pequeno e 
localizado na frente do ânus. Corpo rosa claro, com a região 
abdominal e a base da peitoral azuladas; extremidades das 
nadadeiras marrom escuro. Atinge 22 cm (CT).

nome Popular: Sem nome popular

MORIDAEPhysiculus kaupi Poey, 1865
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem em fundos 

moles tanto na plataforma externa, quanto na porção superior 
do talude entre 350 e 550 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, da Flórida (EUA), Golfo do México, 

Caribe até a Venezuela e no Brasil só era registrada na Bahia.

Material Coletado
2 exemplares, com comprimento total variando entre 18 

e 20,5 cm e peso total entre 18,6 e 19,6 g.

Referências
Cohen et al., 1990; Iwamoto & Cohen In: Carpenter, 2002; Melo et 
al., 2010.

MERLUCCIIDAE

Primeira nadadeira dorsal com 1 espinho e 7 a 9 raios; 
segunda dorsal com mais de 123 raios; anal com mais de 125 
raios; peitoral com 14 a 17 raios; primeiro arco branquial com 
5 rastros no ramo superior e 13 a 15 rastros no ramo inferior. 
Corpo comprimido e longo, com cauda afinando para a 
ponta; cabeça comprimida; boca larga; presença de um órgão 
luminoso na metade ventral do corpo e nos lados da cabeça; 

narinas situam-se mais proximamente dos olhos do que na 
ponta do focinho. Dentes da série mais externa das maxilas 
alargados e bem espaçados; dentes vomerianos dispostos em 
uma única linha em formato de “U”. Cor prateada por todo o 
corpo; região dorsal levemente acastanhada e ventre em tons 
roxo. Atinge 28 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Steindachneria argentea Goode & Bean, 1896
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 110 e 

1762 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Circunglobal, com exceção do Pacífico Oriental. 

Atlântico Ocidental, do Golfo do México ao sul do Brasil.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento total de 16,5 cm e peso 

total de 95 g.

Referências
Markle & Olney, 1990; Nielsen et al., 1999; Bernardes et al., 2005; 
McEachran & Fechhelm, 2005; Namiki et al., 2007; Mincarone et 
al., 2008.

CARAPIDAE

Nadadeira dorsal com 47 a 50 raios; anal com 42 a 46 
raios; peitoral com 24 a 27 raios; nadadeiras pélvicas ausentes; 
primeiro arco branquial com 15 rastros; 13 a 15 vértebras pré-
caudais; corpo sem escamas; raios da nadadeira anal mais 
longos que os raios opostos na nadadeira dorsal; origem da 
nadadeira dorsal anterior à origem da anal; bexiga natatória 
pequena. Corpo lateralmente comprimido e muito afilado 

posteriormente a partir da nadadeira dorsal; supramaxila 
ausente; mandíbula com um ou dois dentes caninos grandes 
e dentes curtos e robustos anteriormente, que aumentam 
em tamanho posteriormente; vômer com um dente canino 
grande e um aglomerado de dentes curtos e fortes; palato 
com uma única linha de dentes cônicos. Cor marrom com 
pontos escuros formando faixas no corpo. Atinge 27 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Snyderidia canina Gilbert, 1905
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OPHIDIIDAE

nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Ocorrem entre 1171 e 4415 m de profundidade. 

Alimentam-se de poliquetas, crustáceos e peixes.

Distribuição Geográfica
Na região tropical e subtropical de todos os oceanos. No 

Brasil até então só era registrada na Bahia.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento total de 36 cm e peso 

total de 239,7 g.

Referências
Nielsen, 1965; McEachran & Fechhelm, 1998; Nielsen et al., 1999; 
Mincarone et al., 2008.

Nadadeira dorsal com 100 a 108 raios; anal com 93 
a 101 raios; peitoral com 16 a 19 raios; pélvica com 2 raios 
filamentosos; caudal com 8 raios; primeiro arco branquial com 
4 ou 5 rastros no ramo superior e 16 a 22 no ramo inferior; 8 
a 9 raios branquiostegais; 9 ou 10 vértebras pré-caudais e 51 a 
55 vértebras caudais. Cabeça grande com afilamento na porção 
posterior; focinho arredondado com um espinho bifurcado; 

ângulo inferior do pré-opérculo e opérculo com espinhos 
proeminentes; boca saliente, quase horizontal, estendendo-se 
consideravelmente além dos olhos; dentes pequenos, cônicos 
e recurvados na mandíbula, vômer e palato; corpo coberto por 
escamas pequenas. Cor da região ventral da cabeça, opérculo 
e peritônio marrom a preta; cavidade branquial e restante da 
cabeça pretas; nadadeira caudal amarela. Atinge 38 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Acanthonus armatus Günther, 1878
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2 cm

nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Bentopelágicos, 

ocorrem entre 100 e 1000 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, até então só era registrada no 

Caribe, São Paulo e Rio Grande do Sul.

Material Coletado
2 exemplares, com comprimento total variando entre 6 

e 13 cm e peso total entre 15 e 22 g.

Referências
Nielsen In: Carpenter, 2002; Bernardes et al., 2005; Mincarone et 
al., 2008.

OPHIDIIDAE

Nadadeira dorsal com 95 a 110 raios; anal com 79 a 98 
raios; peitoral com 27 a 33 raios; pélvica com 1 ou 2 raios; 
caudal com 10 a 11 raios; primeiro arco branquial com 7 a 10 
rastros; 8 raios branquiostegais; dois espinhos operculares 
dirigidos para trás. Corpo alongado, lateralmente comprimido; 

nadadeiras dorsal e anal alongadas e unidas à caudal; anal 
originando-se anteriormente à metade do corpo; pélvicas 
filamentosas e curtas, inseridas sob o opérculo; orifício nasal 
anterior pouco acima do lábio; barbilhão mental ausente; uma 
placa de dentes basibranquiais. Atinge 14 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Benthocometes robustus (Goode & Bean, 1886)

0 20 40 60 80 Quilômetros

Areia
Branca

Serra
do Mel

Porto do
Mangue

Macau Guamaré Galinhos

Caiçara
do Norte

4º30’

4º45’

5º00’

37º00’ 36º45’ 36º30’ 36º15’ 36º00’

-10m

-20m

-50m

-100m

-500m

-1000m

-2000m



109Peixes do Talude Continental  Biodiversidade Marinha da Bacia Potiguar / RN

OPHIDIIDAE

nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem sobre 

talude continental entre 200 e 1785 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, até então só era registrada do 

sudeste dos EUA, Golfo do México, Caribe até a Guiana 
Francesa.

Material Coletado
12 exemplares, com comprimento total variando entre 

18,5 e 39,5 cm e peso total entre 28,9 e 280 g.

Referências
Uyeno et al., 1983; McEachran & Fechhelm, 1998; Nielsen et al., 
1999.

Nadadeira dorsal com 100 raios; anal com 85 raios; 
nadadeira peitoral longa, com 26 raios, sendo os inferiores 
livres; pélvica situada logo abaixo do pré-opérculo com 
2 raios filamentosos; caudal com 6 ou 7 raios; opérculo 
com um espinho curto e levemente curvo, o qual estende-
se pouco além da margem da membrana opercular; pré-
opérculo com 3 espinhos; 110 a 120 escamas na linha 

lateral. Corpo moderadamente delgado e comprimido, 
afinando posteriormente; cabeça com espinho supraorbital 
proeminente; diâmetro do olho levemente menor que o 
comprimento do focinho; boca grande levemente horizontal; 
mandíbula superior se estende para além dos olhos; uma placa 
de dentes basibranquiais medianos, sendo alguns espécimes 
com um par de placas. Cor marrom. Atinge 40 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Dicrolene introniger Goode & Bean, 1883
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem sobre o 

talude inferior entre 1334 e 2367 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, até então só era registrada no Golfo 

do México e da Bahia ao Rio de Janeiro.

Material Coletado
2 exemplares, com comprimento total variando entre 

27,3 e 28 cm e peso total entre 84,9 e 91 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 1998; Nielsen et al., 1999; Mincarone et 
al., 2008.

Nadadeira dorsal com 106 raios; anal com 82 raios; 
nadadeira peitoral longa, com 23 a 26 raios unidos por membrana 
e 5 a 8 raios livres; pélvica com 2 raios; caudal com 6 raios; primeiro 
arco branquial com 5 rastros rudimentares no ramo superior e 11 
rastros bem desenvolvidos e 6 rudimentares ramo inferior; 35 a 
40 escamas transversais no corpo. Cabeça arredondada, corpo 
comprimido, cauda longa e bastante fina; raios superiores da 
nadadeira peitoral pretos e filamentosos, com os raios inferiores 
pálidos e menores que os raios superiores; escamas pequenas 
cobrindo a cabeça, corpo e a base das nadadeiras dorsal e 

anal; focinho curto, com narinas grandes. Mandíbula superior 
alcançando a margem posterior do olho ou um pouco além; 
dentes viliformes, em faixas nas mandíbulas, vômer e palato; 
uma placa de dentes basibranquiais medianos, sendo alguns 
espécimes com um par de placas; opérculo com um espinho longo 
e curvo, o qual estende-se muito além da margem da membrana 
opercular; espinho supraorbital ausente. Cor do corpo marrom a 
avermelhado; cabeça e ventre enegrecidos; nadadeiras ventrais 
escuras; peitorais pretas; nadadeiras verticais cinza, mais pálidas 
posteriormente. Atinge 28 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

OPHIDIIDAEDicrolene kanazawai Grey, 1958
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3 cm

OPHIDIIDAE

nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Batidemersais, ocorrem sobre o talude inferior entre 

1355 e 2820 m de profundidade. Ovíparas com desova 
pelágica, seus ovos flutuam em massa gelatinosa.

Distribuição Geográfica
Indo-Pacífico e Atlântico Ocidental. No Brasil, até então 

só era registrada na Bahia.

Material Coletado
4 exemplares, com comprimento total variando entre 

17,2 e 24,2 cm e peso total entre 11,8 e 30,4 g.

Referências
Nielsen et al., 1999; Mincarone et al., 2008.

Nadadeira dorsal com 124 raios; anal com 104 raios; 
peitoral com 25 a 29 raios; pélvica com 1 raio; primeiro arco 
branquial com 15 a 20 rastros; 68 vértebras; 2 filamentos 
pseudobranquiais. Boca terminal; focinho inflado; diâmetro 
do olho muito menor que focinho; espinho opercular ausente; 
pré-opérculo sem espinhos e posteriormente expandido, 

quase alcançando a margem posterior do opérculo; raios 
inferiores da nadadeira peitoral ultrapassando o ânus em 
machos adultos, porém, não ultrapassando em machos 
juvenis e fêmeas; uma placa de dentes basibranquiais 
medianos. Atinge 43 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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OPHIDIIDAE

nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Até então só eram 

registrados entre 6 e 90 m de profundidade, em fundos, de 
areia, cascalho ou algas. No talude continental da Bacia 
Potiguar/RN, foi registrado entre 130 e 160 m. A desova ocorre 
em dois momentos ao longo do ano, sendo a primeira no verão 
e a segunda no outono. No Golfo do México já foi notificado 
que os indivíduos vivem por, aproximadamente, 2 anos.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde a Flórida (EUA), norte do 

Golfo do México ao nordeste do Brasil.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento total de 11,5 cm e peso 

total de 6,4 g.

Referências
Uyeno et al., 1983; McEachran & Fechhelm, 1998; Carvalho-Filho, 
1999; Nielsen et al., 1999; Olney In: Carpenter, 2002.

Nadadeira dorsal com 126 a 136 raios; anal com 103 a 
116 raios; espinho rostral longo e recurvado, alcançando a 
ponta do focinho, sem componente basal vertical ou dentes 
basibranquiais medianos; cabeça extensivamente coberta por 
linhas imbricadas de escamas cicloides, exceto no focinho, 
lábios e membrana branquiostegal; olhos grandes, corpo 

comprimido lateralmente, afilando-se na forma de punhal; 
origem da nadadeira dorsal sobre a base da peitoral. Cor 
do corpo cinza escuro ou cinza amarronzado sem manchas; 
região ventral clara, nadadeiras dorsal e anal pálidas com 
margens escuras; nadadeiras pélvicas escuras na metade 
anterior e pálidas na posterior. Atinge 28 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Até então só eram 

registrados entre 600 e 800 m de profundidade. No talude 
continental da Bacia Potiguar/RN, foram registrados entre 
375 e 1110 m.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, até então só era registrada do Rio 

de Janeiro ao Uruguai.

Material Coletado
109 exemplares, com comprimento total variando entre 

10,5 e 21,5 cm e peso total entre 5,1 e 50 g.

Referências
Bernardes et al., 2005.

OPHIDIIDAE

Nadadeira dorsal com 100 a 108 raios; anal com 82 a 89 
raios; peitoral com 28 a 32 raios; pélvica com 1 raio; caudal 
com 8 raios; primeiro arco branquial com 27 a 33 rastros; 

espinho opercular único e reto; corpo alongado e lateralmente 
comprimido. Cor marrom clara. Atinge 24 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Monomitopus americanus (Nielsen, 1971)
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OPHIDIIDAE

nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Ocorrem sobre o talude continental entre 320 e 412 m 

de profundidade. Alimentam-se de crustáceos.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, até então só era registrada na foz do 

rio Amazonas.

Material Coletado
3 exemplares, com comprimento total variando entre 8 

e 16 cm e peso total entre 1,8 e 25,3 g.

Referências
Nielsen, 1999.

Nadadeira dorsal com 112 a 116 raios; anal com 95 a 
98 raios; peitoral com 28 ou 29 raios; primeiro arco branquial 
com 12 a 14 rastros, com 2 ou 3 pequenos tubérculos no 
ramo inferior e 3 a 5 no ramo superior; 63 a 66 vértebras; 2 
espinhos pré-operculares. Focinho obtuso; escamas pequenas 
e ciclóides na cabeça e no corpo, cuja maioria é perdida; linha 

lateral imperceptível; comprimento da pélvica entre 9,5 a 11,5 
% do comprimento padrão. Cor do peritônio marrom escura 
e com um anel marrom ao redor do olho; sete faixas largas 
marrom, as quais continuam até a nadadeira dorsal e anal 
como ocelos ou manchas escuras; pequenas manchas pretas 
dispersas no corpo e na cabeça. Atinge 15 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Demersais, ocorrem entre 137 e 641 m de profundidade. 

Alimentam-se basicamente de crustáceos.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, das Bahamas, Venezuela até a Bahia.

Material Coletado
2 exemplares, com comprimento total variando entre 8 

e 10 cm e peso total entre 5 e 6 g.

Referências
Mincarone et al., 2008; Nielsen et al., 2009.

OPHIDIIDAE

Nadadeira dorsal com 96 a 101 raios; anal com 80 a 
85 raios; primeiro arco branquial com 4 ou 5 rastros e 1 a 
3 pequenos tubérculos no ramo superior, um rastro longo 
no ângulo e 8 a 10 rastros longos e 2 ou 3 tubérculos no 
ramo inferior; 3 ou 4 filamentos pseudobranquiais. Corpo 
delgado e afilando posteriormente; linha lateral imperceptível; 
cabeça e corpo cobertos por escamas ciclóides pequenas e 

sobrepostas; pré-opérculo eventualmente com 1 espinho 
fraco. Cor da região anal e da cavidade orobranquial negra; 
olhos e peritônio azulados; nadadeira dorsal com 4 ocelos, 
raramente 5 ou 6, estando o ocelo anterior localizado em 
frente do ânus e o posterior atrás; nadadeira anal com 1 a 3 
pontos pretos. Atinge 17 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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Neobythites ocellatus Günther, 1887
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OPHIDIIDAE

nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem sobre o 

talude médio e inferior entre 1180 e 3500 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, Golfo do México, Golfo do Panamá 

e no Brasil, até então só era registrada da Bahia ao Rio de 
Janeiro.

Material Coletado
11 exemplares, com comprimento total variando entre 

12,7 e 55 cm e peso total entre 12,1 e 47,6 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 1998; Nielsen et al., 1999; Mincarone et 
al., 2008.

Nadadeira peitoral com 15 a 17 raios; pélvica com 2 
raios filamentosos abaixo do pré-opérculo; primeiro arco 
branquial com 3 rudimentos epibranquiais, 1 rastro angular 
e 15 rastros no ramo inferior; linha lateral com 3 fileiras de 
órgãos circulares e 1 fileira de escamas modificadas. Corpo 
alongado; cavidades mucosas proeminentes abaixo da região 
orbital e na margem posterior do pré-opérculo; espinho 

opercular achatado e frágil; espinhos na região dorsal e lateral 
da cabeça pouco desenvolvidos; espinho frontal acima do olho; 
altura do corpo contida mais que 10 vezes no comprimento 
padrão; altura da cabeça menor que 60 % do comprimento da 
cabeça. Cor marrom escura; nadadeiras incolores; cabeça e 
abdômen mais escuros que o corpo. Atinge 55 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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Porogadus catena (Goode & Bean, 1885)
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem sobre o 

talude médio e inferior entre 984 e 2500 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Na região tropical e subtropical de todos os oceanos, 

exceto Pacífico Oriental. No Brasil até então só era registrada 
da Bahia ao Rio de Janeiro.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento total de 11 cm e peso 

total de 8,5 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 1998; Nielsen et al., 1999; Mincarone et 
al., 2008.

OPHIDIIDAE

Nadadeira dorsal com 87 raios; anal com 71 raios; 
peitoral com 19 raios; pélvica com 2 raios filamentosos; 
caudal com 9 raios; primeiro arco branquial com 4 ou 5 rastros 
no ramo superior, 1 rastro no angular e 15 a 17 rastros e 4 
rudimentos no ramo inferior; linha lateral imperceptível após 
o ânus; 11 ou 12 vértebras pré-caudais. Corpo relativamente 
curto; espinho proeminente no ângulo superior do opérculo, 

estendendo-se muito além da cabeça; espinho proeminente 
no ângulo inferior do pré-opérculo; altura do corpo entre 26 
e 29 % do comprimento padrão; cabeça globulosa e curta, 
menor que 25 % do comprimento padrão. Cor da cabeça 
branca com superfície ventral marrom escura; nadadeiras 
ímpares e ventre em cor escura. Atinge 46 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Xyelacyba myersi Cohen, 1961
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nome Popular: Mangangá

Habitat e Comportamento
Bentônicos ocorrem em fundos de areia ou lodo, 

até então só eram registrados entre 1 e 100 metros de 
profundidade. No talude continental da Bacia Potiguar/
RN, foram registrados entre 143 e 211 m. Permanecem 
semienterrados e imóveis, no aguardo de presas como 
moluscos gastrópodes e crustáceos. A época de reprodução 
varia do final da primavera ao outono, quando se dirigem 
hábitats rochosos onde os ovos adesivos são depositados 
nas frestas das rochas ou sob lajes; o macho guarda ovos e 
os jovens, até que estes atinjam cerca de 10 cm (CT).

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, da Virgínia (EUA) ao nordeste do 

Brasil.

Material Coletado
70 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 4,5 e 9 cm e peso total entre 1 e 10 g

BATRACHOIDIDAE

Nadadeira dorsal com 2 espinhos e 34 a 37 raios; anal 
com 33 ou 34 raios; peitoral com 18 ou 19 raios; primeiro 
arco branquial com 13 a 16 rastros, incluindo rudimentos. 
Corpo robusto, deprimido, afilando em direção à cauda; 
cabeça grande e larga; espinho opercular presente e inteiro 
como os da nadadeira dorsal, nenhum associado a glândulas 

de veneno; sem cirros na região orbital; quatro linhas laterais, 
todas com fotóforos; dentes em forma de caninos. Cor 
variável, geralmente marrom escura ou bege com manchas 
escuras alternadas; ventre branco; uma faixa negra um pouco 
inclinada e curva, sob o olho. Jovens pálidos com nadadeiras 
quase transparentes. Atinge 29 cm (CT).

Diagnose

Referências
Cervigón, 1991; McEachran & Fechhelm, 1998; Menezes & 
Figueiredo, 1998; Carvalho-Filho, 1999; Collette In: Carpenter, 2002; 
Collette In: Richards, 2006.

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Porichthys plectrodon Jordan & Gilbert, 1882
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LOPHIIDAE

nome Popular: Peixe-sapo

Habitat e Comportamento
Bentônicos, ocorrem entre 40 e 662 m de profundidade 

e em temperaturas que variam entre 7 e 22° C. Alimentam-se 
de peixes. Desova ocorre em águas profundas, quando são 
produzidas grandes fitas gelatinosas de micélio que pode 
conter mais de 1.000.000 de ovos. Comportamento de desova 
desconhecido, mas provavelmente ocorre no fundo ou próximo 
a ele. Larvas emergem das cápsulas gelatinosas e passam por 
um estádio planctônico longo. Quando atingem 6 cm de CT, os 
jovens migram para o fundo.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, da Carolina do Norte (EUA) até a 

Argentina.

Material Coletado
7 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

17 e 56 cm e peso total entre 130 e 3650 g.

Primeira nadadeira dorsal com 6 espinhos isolados, sendo 
o primeiro modificado em ilício e esca e os demais espinhos 
delgados e localizado posteriormente ao longo da cabeça 
e porção anterior do tronco; espinhos não conectados por 
membrana; segunda dorsal com 9 ou 10 raios; anal com 8 ou 9 
raios, localizada sob a segunda nadadeira dorsal; peitoral com 
22 a 26 raios, nadadeira desenvolvida e muscular; pélvica com 
1 espinho e 5 raios, anterior às peitorais; escamas ausentes; 
26 ou 27 vértebras. Osso articular, na região posterior da 

mandíbula, com 1 espinho anterior à articulação com a maxila 
superior; osso esfenótico, na região atrás dos olhos, com 2 ou 
3 espinhos; cabeça desenvolvida, com comprimento de 30,3 
a 39,7 % do CP e largura de 48 a 58,9 % do CP, e deprimida 
dorso-ventralmente; boca ampla, mandíbula projetando-se 
anteriormente em relação à maxila superior; abertura branquial 
posterior à base da nadadeira peitoral. Cor marrom-escura 
uniforme e margem distal da nadadeira peitoral enegrecida. 
Atinge 89 cm (CT).

Diagnose

Referências
Connolly, 1922; Tåning, 1923; Dahlgren, 1928; Bigelow & Schroeder, 
1953; McEachran & Fechhelm, 1998; Caruso In: Carpenter, 2002; 
Figueiredo et al., 2002; Bernardes et al., 2005.

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Lophius gastrophysus Miranda Ribeiro, 1915
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Bentônicos, ocorrem 

entre 220 e 1060 m de profundidade, em fundos lamosos.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, da Carolina do Sul (EUA) até a 

Elevação do Rio Grande (Brasil).

Material Coletado
44 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 3 e 14 cm e peso total entre 2 e 78,4 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 1998; Caruso In: Carpenter, 2002.

CHAUNACIDAE

Nadadeira anal com 6 ou 7 raios (geralmente 7); 
comprimento da cabeça de 38,4 a 45,4 % do CP; comprimento 
pré-maxilar 16,2 a 20,6 % do CP; osso articular com processo 
ânteroventral curto; comprimento do ilício 3,6 a 6,6 % do 
CP; comprimento pré-ilicial 1,6 a 4,8 % do CP. Escamas 
em formato de espinhos, muito próximos entre si; cavidade 

ilicial pálida, plana ou levemente côncava; corpo em forma de 
balão, ligeiramente comprimido, com pele muito flácida. Cor 
do corpo varia entre pálido e rosa, com a cavidade ilicial clara 
e esca marrom; as vezes com manchas circulares amarelas na 
região dorsal do corpo. Atinge 23 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Chaunax suttkusi Caruso, 1989

1 cm
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OGCOCEPHALIDAEDibranchus tremendus Bradbury, 1999

3 cm

nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 1000 

e 2300 m de profundidade. 

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, até então só era registrada no Golfo 

do México e no Caribe.

Material Coletado
3 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

13 e 16 cm e peso total entre 58,2 e 76,7 g.

Referências
Bradbury, 1999.

Nadadeira dorsal com 4 a 7 raios; anal com 4 raios; 
peitoral com 12 a 14 raios; 18 e 20 vértebras; nadadeiras 
desprovidas de tubérculos, exceto nas bases das nadadeiras 
caudal e peitoral; superfície do disco completamente coberta 
por tubérculos. Tubérculos com espinhos extremamente 
longos e rígidos, principalmente aqueles situados ao longo da 

região lateral da cauda; rostro triangular e boca ligeiramente 
saliente; cirros dérmicos associados à canais do sistema 
lateral, especialmente neuromastos. Cor pálida a marrom 
clara; cirros normalmente marrom escuros ou pretos; 
nadadeiras ligeiramente mais escuras que a cor do corpo. 
Atinge 19 cm (CP)

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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nome Popular: Peixe-morcego

Habitat e Comportamento
Demersais, ocorrem desde águas costeiras até 388 m 

de profundidade em fundos inconsolidados de cascalho e 
areia. Alimentam-se principalmente de gastrópodes.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, da Flórida (EUA), Golfo do México 

até Alagoas.

Material Coletado
12 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 6,5 e 7,5 cm e peso total entre 2,1 e 10 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 1998; Bradbury In: Carpenter, 2002; 
Nagareda, 2005.

OGCOCEPHALIDAE

Segunda nadadeira dorsal com 5 ou 6 raios não 
ramificados; anal com 3 ou 4 raios; peitoral 10 a 12 raios, bem 
desenvolvida, semelhante a um braço e bem separadas do 
corpo, superfície ventral dos raios não possuem almofadas 
carnudas; 22 a 28 escamas em uma série ininterrupta na 
linha lateral da região pós-orbital a nadadeira caudal; 18 a 
20 vértebras. Filamentos branquiais ocorrem no segundo e 

terceiro arcos branquiais e na parte anterior do quarto arco; 
cavidade ilicial pequena, em formato oval a triangular; esca 
com dois lóbulos laterais proeminentes e um único lobo 
mediano; superfície ventral da caudal coberta por tubérculos 
ou pequenas linhas de escudos dispersos. Cor pálida a 
marrom claro. Atinge 14 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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Ogcocephalus declivirostris Bradbury, 1980
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nome Popular: Peixe-morcego

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 29 a 

145 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde a Carolina do Norte (EUA), 

Golfo do México, Caribe até Recife.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 6 cm e peso 

total de 3,5 g.

Referências
Bradbury, 1980; McEachran & Fechhelm, 1998.

Segunda nadadeira dorsal com 2 a 5 raios não 
segmentados; anal 3 ou 4 raios; peitoral com 10 ou 11 raios 
não segmentados; filamentos branquiais presentes somente 
no segundo e terceiro arco branquial e na parte anterior do 
quarto arco branquial; 15 a 19 escamas na linha lateral, a qual se 
estende desde a região pós-orbital até a nadadeira caudal; 18 a 
20 vértebras. Corpo deprimido e com formato subtriangular na 
região anterior; rostro curto e com contorno corporal escarpado; 
dentes cônicos, viliformes e em bandas nas mandíbulas, no 
vômer, na língua e no palato. Corpo coberto por tubérculos e 

escudos, com exceção da nadadeira dorsal; superfície ventral 
da cauda coberta por tubérculos e linhas curtas ou espalhadas 
de escudos. Cor do dorso pálida a marrom claro com manchas 
marrons escuras irregulares a arredondadas; margem da cabeça 
esbranquiçada, na axila, no ombro e na nadadeira peitoral e, 
ocasionalmente, na face lateral da nadadeira caudal; nadadeiras 
peitorais pálidas a branco, com uma margem preta e pequenas 
manchas brancas nos raios; nadadeira dorsal incolor ou 
ligeiramente escura; superfície ventral, nadadeiras pélvicas e anal 
creme pálida. Atinge 10 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Ogocephalus parvus Longley & Hildebrand, 1940 OGCOCEPHALIDAE
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nome Popular: Peixe-morcego

Habitat e Comportamento
Demersais, ocorrem desde águas costeiras até 300 m de 

profundidade, em fundos rochosos e coralinos. Alimentam-
se principalmente de crustáceos, moluscos, anelídeos, 
equinodermos e menos comumente de pequenos peixes. 
São sedentários, permanecendo parados ou escondidos em 
buracos, fendas de rochas durante o dia, raramente ocupando 
o mesmo abrigo; hábito noturno, ativos durante toda a noite e 
nas primeiras 2 horas do dia.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde Nova Iorque (EUA) até o 

Uruguai.

Material Coletado
4 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

21 e 26 cm e peso total entre 220 e 400,3 g.

OGCOCEPHALIDAE

Nadadeira dorsal com 3 ou 5 raios; anal com 4 raios; 
peitoral com membrana grossa e opaca, com 13 a 15 raios 
(geralmente 14) e com uma almofada dérmica na parte inferior 
das extremidades dos mesmos; linha lateral geralmente com 
9 escamas sub-operculares. Corpo deprimido e sub-triangular 
quando visto de cima; dorso e ventre com tubérculos 
irregulares e pequenos escudos redondos; nadadeira peitoral 
separada da cauda; rostro muito longo e proeminente, de 17 a 
29 % do CP. Cor de fundo extremamente variável, do amarelo 

claro ao marrom escuro, vários tons de cinza, bege ou 
vermelho; algumas manchas escuras, grandes e irregulares no 
dorso, cabeça e cauda; áreas negras simétricas, intermeadas 
por linhas claras formando um rendilhado em várias regiões 
do corpo; ventre geralmente rosado ou pálido; nadadeiras 
peitorais, pélvicas e caudal com reticulado de linhas claras 
na porção anterior, nadadeiras claras, passando ao marrom 
avermelhado e com margens escuras. Atinge 30 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Ogcocephalus vespertilio (Linnaeus, 1758)

Referências
Gibran & Castro, 1999; Bradbury In: Carpenter, 2002; Bernardes et 
al., 2005

0 20 40 60 80 Quilômetros

Areia
Branca

Serra
do Mel

Porto do
Mangue

Macau Guamaré Galinhos

Caiçara
do Norte

4º30’

4º45’

5º00’

37º00’ 36º45’ 36º30’ 36º15’ 36º00’

-10m

-20m

-50m

-100m

-500m

-1000m

-2000m

3 cm



125Peixes do Talude Continental  Biodiversidade Marinha da Bacia Potiguar / RN

nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Bentopelágicos, ocorrem entre 10 e 1210 m de 

profundidade, em fundos rochosos. Possuem o hábito de 
formar cardumes. Alimentam-se de misidáceos, camarões e 
pequenos peixes.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde Nova Jersey (EUA), Golfo do 

México, Caribe e Panamá ao sul do Brasil.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 49 cm e peso 

total de 25000 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 1998; Moore In: Carpenter, 2002; Bernardes 
et al., 2005.

TRACHICHTHYIDAE

Nadadeira dorsal com 7 ou 8 espinhos e 11 a 14 raios; 
anal com 3 espinhos e 11 ou 12 raios; peitoral com 13 a 15 
raios; pélvica com 1 espinho e 6 raios; primeiro arco branquial 
com 15 a 20 rastros; 26 a 31 escamas na linha lateral; 10 a 
13 escudos no abdômen. Corpo alto, ovalado e comprimido 
lateralmente; ossos levemente cavernosos na cabeça, cobertos 

por uma pele espessa; osso nasal com espinho anterior; 
dentes anteriores no maxilar inferior dispostos em faixas e os 
posteriores em duas fileiras, com formato de ganchos; dentes 
vomerianos e palatinos bem desenvolvidos; espinho no pré-
opérculo triangular; opérculo com um espinho. Cor geral 
vermelha e abdômen rosa ao prateado. Atinge 60 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Gephyroberyx darwinii (Johnson, 1866)
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Bentopelágicos, ocorrem entre 100 e 1463 m de 

profundidade. Alimentam-se de camarões, misidáceos, 
anfípodas e pequenos peixes. Estão maduros com 
aproximadamente 10 cm de CP. A desova é total e no 
Mediterrâneo ocorre no outono.

Distribuição Geográfica
Na região tropical e equatorial dos oceanos Atlântico, 

Índico e Pacífico Ocidental.

Material Coletado
1 exemplares, com comprimento padrão de 3 cm e peso 

total entre 0,5 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 1998.

Nadadeira dorsal com 4 a 7 espinhos e 12 a 14 raios; 
anal com 3 espinhos e 9 ou 10 raios; peitoral com 14 a 16 
raios; pélvica com 1 espinho e 6 raios; primeiro arco branquial 
com 23 a 26 rastros; 28 ou 29 escamas na linha lateral; 8 a 
12 escudos no abdômen. Corpo oval e comprimido com os 
ossos da cabeça sulcados contendo pequenos espinhos e 
poros; osso nasal com um pequeno espinho; dentes dispostos 

em bandas, sendo os internos ligeiramente maiores que os 
externos; vômer sem dentes nos adultos; palato com uma 
estreita faixa de dentes; pequeno espinho no pré-opérculo, 
que alcança o opérculo ou o ultrapassa. Cor levemente rosa no 
dorso e laterais do corpo, ventre escuro; nadadeiras vermelhas, 
interior da cavidade orobranquial negra. Atinge 42 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Hoplostethus mediterraneus Cuvier, 1829
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Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RNHabitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Bentopelágicos, 

ocorrem entre 124 e 550 m de profundidade. Alimentam-se 
de camarões.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, da Flórida (EUA), Golfo do México, 

Caribe, até o sul do Brasil.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 5 cm e peso 

total de 6 g.

Referências
Uyeno et al., 1983; McEachran & Fechhelm, 1998; Moore In: 
Carpenter, 2002; Moore In: Collette & Klein-MacPhee, 2002; 
Bernardes et al., 2005.

Nadadeira dorsal com 4 a 7 espinhos e 12 a 14 raios; 
anal com 2 ou 3 espinhos e 8 ou 9 raios; peitoral com 14 a 18 
raios; pélvica com 1 espinho e 6 raios; primeiro arco branquial 
com 18 a 22 rastros; 26 ou 27 escamas na linha lateral; 10 a 
17 escudos no abdômen. Corpo oval e comprimido com os 
ossos da cabeça bastante rugosos e com pequenos espinhos; 
osso nasal com um pequeno espinho; dentes dispostos em 
bandas e bem pequenos; vômer sem dentes nos adultos; 

palato com uma estreita faixa de dentes; pequeno espinho 
no pré-opérculo; margem do opérculo levemente serrilhada, 
mas sem espinhos; corpo coberto com escamas ctenóides, 
rugosas e com espínulas; escamas da linha lateral muito 
desenvolvidas na parte anterior. Cor castanho com tons de 
cinza, amarelo ou vermelho no corpo e na cabeça; dorso 
mais escuro; nadadeiras avermelhadas; interior da cavidade 
orobranquial negra. Atinge 25 cm (CT).

nome Popular: Sem nome popular

TRACHICHTHYIDAEHoplostethus occidentalis Woods, 1973
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HOLOCENTRIDAE

nome Popular: Mariquita

Habitat e Comportamento
Demersais, ocorrem desde águas costeiras até 274 m 

de profundidade, em fundos rochosos e coralinos. Durante 
o dia permanecem em fendas ou sob lajes, com curtos 
deslocamentos; à noite saem para caçar e alimentam-se 
basicamente de crustáceos. São territoriais e reagem a intrusos 
eriçando as dorsais do corpo ou perseguindo o invasor e 
emitindo sons produzidos por músculos anexos à bexiga 
natatória. O espinho do pré-opérculo pode causar dor local e 
infecções quando manuseado. Ovos e larvas são pelágicos.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, da Virgínia (EUA), Bermudas à 

Santa Catarina, incluindo as ilhas oceânicas brasileiras.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 7 cm e peso 

total de 1 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 1998; Carvalho-Filho, 1999; Greenfield In: 
Carpenter, 2002.

Nadadeira dorsal com 11 espinhos e 14 a 16 raios; 
anal com 4 espinhos e 10 raios; 45 a 51 escamas com poros 
(geralmente 47 a 49) na linha lateral; ângulo do pré-opérculo 
agudo com um espinho afiado, forte e mais longo que largo; 
maxilar superior alcança ou ultrapassa o centro do olho; 
lobo superior da nadadeira caudal notavelmente maior que 
o inferior; raios anteriores da nadadeira dorsal alongados; as 
larvas apresentam espinho rostral simples. Cor variando de 
rosa a vermelho com reflexos dourados, o dorso mais escuro 

e o ventre claro; faixas estreitas, prateadas e longitudinais ao 
longo do corpo, mais largas na parte inferior; topo da cabeça, 
face e focinho vermelhos; parte superior do maxilares, 
superior e inferior, brancos; uma linha branca horizontal ao 
longo da face; espinhos da nadadeira dorsal amarelados, 
as membranas entre os mesmos verde amareladas, com 
margem distal vermelha; raios da dorsal rosados; nadadeira 
caudal rosada com os raios externos brancos; nadadeira anal 
rosada com a parte anterior branca. Atinge 61 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Holocentrus adscensionis  (Osbeck, 1765)

0 20 40 60 80 Quilômetros

Areia
Branca

Serra
do Mel

Porto do
Mangue

Macau Guamaré Galinhos

Caiçara
do Norte

4º30’

4º45’

5º00’

37º00’ 36º45’ 36º30’ 36º15’ 36º00’

-10m

-20m

-50m

-100m

-500m

-1000m

-2000m

1 cm



129Peixes do Talude Continental  Biodiversidade Marinha da Bacia Potiguar / RN

nome Popular: Mariquita

Habitat e Comportamento
Demersais, até então só eram registrados em águas 

costeiras até 32 m de profundidade. No talude continental da 
Bacia Potiguar/RN, foi registrado entre 130 e 160 m. Com 
hábitos noturnos, durante o dia escondem-se em fendas 
ou bordas de corais. De noite alimentam-se sobre leitos 
arenosos ou de gramíneas marinhas, predando principalmente 
caranguejos, camarões, estrelas do mar e gastrópodes.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, até então só era registrada desde 

o sul da Flórida (EUA), Bermudas, Caribe, Golfo do México e 
Bahamas até o norte da América do Sul.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 18 cm e 

peso total de 109,8 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 1998; Greenfield In: Carpenter, 2002.

HOLOCENTRIDAE

Nadadeira dorsal com 11 espinhos e 14 a 16 raios; anal 
com 4 espinhos e 10 raios (raramente 9 ou 11); primeiro 
arco branquial com 24 a 26 rastros; 50 a 57 escamas na linha 
lateral, sendo mais comum entre 51 a 54; 27 vértebras. Corpo 
moderadamente comprimido, oblongo e relativamente delgado; 
focinho acentuadamente arredondado e boca ligeiramente 
oblíqua e de tamanho moderado; com um longo espinho 

forte no ângulo do pré-opérculo. Cor do topo da cabeça, 
região sub-orbital e íris avermelhadas; lábios e membranas 
branquiostegais rosas; linhas vermelhas difusas acima da linha 
lateral, enquanto que abaixo da linha lateral essas linhas são 
rosa e muito indistintas; raios das nadadeiras dorsal, caudal, 
pélvica e anal são rosa. Atinge 32 cm (CT)

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Holocentrus rufus (Walbaum, 1792)
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Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RNHabitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 300 a 

700 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Atlântico, Pacífico e Índico. Atlântico Ocidental, na 

Nova Escócia (Canadá) e do Golfo do México, Caribe, até o 
sul do Brasil.

Material Coletado
502 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 4,5 e 8 cm e peso total entre 3,5 e 13,5 g.

Referências
Heemstra In: Smith & Heemstra, 1986; McEachran & Fechhelm, 
1998; Bernardes et al., 2005; Martins et al., 2012.

Nadadeira dorsal com 6 ou 7 espinhos e 25 a 28 raios; 
anal com 1 espinho e 23 a 28 raios; peitoral com 15 a 17 
raios; pélvica com 1 espinho e 6 raios; primeiro arco branquial 
com 14 a 16 rastros no ramo inferior; 26 ou 27 escamas 
na linha lateral; 25 ou 26 vértebras. Corpo lateralmente 
comprimido e ovalado; boca quase vertical e muito protrátil; 
olho bem desenvolvido, seu diâmetro cabendo cerca de duas 

vezes no comprimento da cabeça; nadadeiras dorsal e anal 
com espinhos na parte anterior; segundo espinho da dorsal 
e espinho da pélvica serrilhados; nadadeira pélvica localizada 
pouco atrás da base da peitoral; corpo coberto por escamas 
pequenas e claramente ctenóides. Cor avermelhada. Atinge 
17 cm (CT).

nome Popular: Sem nome popular

ZENIONTIDAEZenion hololepis (Goode & Bean, 1896)
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Pontinus rathbuni Goode & Bean, 1896 SCORPAENIDAE

nome Popular: Sarrão

Habitat e Comportamento
Demersais associados ao talude continental, ocorrem 

entre 73 e 366 m de profundidade. Provavelmente alimentam-
se de crustáceos, cefalópodes e pequenos peixes.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde a Virgínia (EUA), Golfo do 

México, Suriname até o Brasil.

Material Coletado
20 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 2,5 e 13 cm e peso total entre 0,5 e 55 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 2005.

Nadadeira dorsal com 12 espinhos, com o terceiro 
ligeiramente alongado, e 9 raios; anal com 3 espinhos e 5 
raios; peitoral com 17 raios não ramificados (raramente 
16 ou 18); primeiro arco branquial com 6 ou 7 rastros no 
ramo superior e 8 ou 9 no ramo inferior. Dentes pequenos 
e dispostos em faixas estreitas nas mandíbulas, palato e 
vômer; osso pré-orbital com dois espinhos sobre maxila, 
com orientação ventro-posterior e curvado posteriormente; 
pré-opérculo com 4 ou 5 espinhos, o primeiro maior e com 

um suplementar, segundo moderadamente pequeno e mais 
próximo do que do primeiro do que do terceiro, terceiro 
direcionado posteriormente, quarto com orientação ventro-
posterior e o quinto pequeno ou ausente. Cor alaranjada a 
vermelho; parte superior do corpo, abaixo da nadadeira dorsal 
com 4 faixas escuras; manchas escuras também podem 
ocorrer nas escamas da linha lateral, axilas das nadadeiras 
peitorais, cabeça, tentáculo supraorbital, nadadeiras peitoral, 
anal e caudal. Atinge 20 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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nome Popular: Mangangá

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Até então só 

eram registrados em recifes rasos, por volta dos 36 m de 
profundidade. No talude continental da Bacia Potiguar/RN, 
foram registrados entre 130 e 160 m.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, até então só era registrada no sul 

da Flórida (EUA), Bermudas, sudeste do Golfo do México, 
sudeste do Caribe, Bahamas e Colômbia.

Material Coletado
2 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

5 e 5,5 cm e peso total entre 5,2 e 6,1 g.

Referências
Poss & Eschmeyer In: Carpenter, 2002; McEachran & Fechhelm, 2005.

Nadadeira dorsal com 12 espinhos e 8 ou 9 raios; 
anal com 3 espinhos e 5 raios; peitoral com 19 a 21 raios, 
os mais superiores não ramificados, seguido por 4 a 6 raios 
ramificados e os 12 a 15 restantes não ramificados; primeiro 
arco branquial com 4 ou 5 rastros no ramo superior e 7 a 10 

no ramo inferior; 23 escamas na linha lateral; pré-opérculo 
com 5 espinhos; escamas cicloides. Cor variando de rosa ao 
vermelho escuro, com manchas escuras na forma de sela 
acima da base da peitoral, na seção distal da pélvica e na 
peitoral. Atinge 5 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Scorpaena albifimbria Evermann & Marsh, 1990 SCORPAENIDAE
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SCORPAENIDAEScorpaena brachyptera Eschmeyer, 1965

nome Popular: Beatriz

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 46 a 

155 m de profundidade, em fundos rochosos ou com esponjas.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, até então só era registrada na 

Flórida (EUA), nas Antilhas Menores, Nicarágua, Colômbia, 
Venezuela e Panamá.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 5,5 cm e peso 

total de 5 g.

Referências
Poss & Eschmeyer In: Carpenter, 2002.

Nadadeira dorsal com 12 espinhos e 7 ½ a 9 ½ raios 
(geralmente 8 ½, sendo que o último raio é contado como 1 ½); 
peitoral com 19 ou 20 raios, dos quais alguns são ramificados; 
24 vértebras. Osso lacrimal com 2 espinhos; ossos infraorbitais 
1 e 2 formam um cume forte, com 1 (raramente 2) e dois 
espinhos respectivamente; escamas ciclóides dispostas em 

cerca de 40 linhas verticais. Cor vermelho escura com alguns 
pigmentos amarelos; superfície medial da nadadeira peitoral 
amarela, anal vermelha com manchas e fica mais escura na 
porção anterior da nadadeira, peitorais curtas e escuras, 
extremo das nadadeiras pélvicas negros. Atinge 6 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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3 cm

nome Popular: Mangangá

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 36 e 

160 metros de profundidade, em fundos rochosos, de coral e 
cascalho, onde ficam camuflados

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde a Flórida (EUA), Golfo do 

México, Caribe até o Rio de Janeiro.

Material Coletado
2 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

6 e 17 cm e peso total entre 7,4 e 140 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 2005.

Nadadeira dorsal com 12 espinhos e 9 raios (raramente 
8); anal com 3 espinhos e 5 raios; peitoral com 17 a 19 
raios, os mais superiores não ramificados, seguido por 6 a 
8 raios ramificados e os 8 a 12 restantes não ramificados em 
indivíduos maiores que 5 cm (CP); primeiro arco branquial 
com 5 rastros no ramo superior e 10 a 12 no ramo inferior; 

pré-opérculo com 5 espinhos; 22 ou 23 escamas na linha 
lateral. Cor avermelhada; parte superior do corpo apresenta 
uma ou duas manchas escuras atrás da cabeça e as nadadeiras 
peitorais, dorsais e caudais com pequenas manchas escuras, 
que também ocorrem na face medial da nadadeira peitoral. 
Atinge 23 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Scorpaena dispar Longley & Hildebrand, 1940 SCORPAENIDAE
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 150 a 

850 metros de profundidade. Alimentam-se na coluna d´água, 
principalmente de anfípodas e camarões.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, até então só era registrada de Nova 

Jersey (EUA), Golfo do México, Caribe ao norte do Brasil.

Material Coletado
2 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

5 e 9 cm e peso total entre 4,5 e 14,4 g.

Referências
Eschmeyer, 1969; Figueiredo et al., 2002; Poss & Eschmeyer In: 
Carpenter, 2002; Bernardes et al., 2005; McEachran & Fechhelm, 
2005.

Nadadeira dorsal com 12 espinhos e 9 ou 10 raios; anal 
com 3 espinhos e 5 ½ raios (sendo que o último raio é contado 
como 1 ½); peitoral com 20 a 25 (geralmente 23); pré-opérculo 
com 4 ou 5 espinhos; primeiro arco branquial com 2 a 5 rastros 
no ramo superior e 8 a 11 rastros no ramo inferior; 24 vértebras. 
Cabeça e olhos de tamanho moderado e focinho relativamente 
longo; dentes pequenos e dispostos em estreitas faixas nas 

mandíbulas; escamas pequenas e ciclóides; bexiga natatória bem 
desenvolvida. Cor varia do vermelho ao alaranjado nos adultos, 
com manchas vermelhas escuras a quase pretas na cabeça e no 
corpo, particularmente na região dorsal; jovens vermelho com 
traços cinza e manchas pretas e exemplares com cerca de 4 cm 
(CP) possuem mais manchas escuras concentradas acima da 
nadadeira peitoral. Atinge 25 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Setarches guentheri Johnson, 1862 SETARCHIDAE
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nome Popular: Cabrinha

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 35 a 

366 m de profundidade, em fundos de areia e cascalho.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde a Carolina do Norte (EUA), 

Golfo do México, Bahamas ao Uruguai.

Material Coletado
201 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 2,5 e 10,2 cm e peso total entre 0,5 e 27,6 g.

Referências
Figueiredo et al., 2002; Richards & Miller In: Carpenter, 2002; 
Bernardes et al., 2005; McEachran & Fechhelm, 2005.

Primeira nadadeira dorsal com 10 ou 11 espinhos e 11 
ou 12 raios; segunda dorsal com 11 raios, com o primeiro raio 
serrilhado na base; anal com 10 ou 11 raios; peitoral com 12 
raios, sendo 3 livres; primeiro arco branquial com 1 a 3 rastros no 
ramo superior e 12 a 19 no ramo inferior. Corpo alto de pequeno 
porte e coberto por escamas; cabeça grande e larga coberta por 
placas ósseas; projeções ósseas do rostro pouco desenvolvidas; 
dentes pontiagudos nas maxilas, vômer e palatos; mandíbula 
sem barbilhões. Duas nadadeiras dorsais contínuas; membrana 

opercular sem escamas; espinho opercular longo, estendendo-
se além do espinho cleitral; nadadeira dorsal com membrana 
curta ou entalhada, com o primeiro espinho eventualmente 
alongado; anal oposta aos raios da dorsal; peitoral com os três 
raios inferiores livres; pélvica inserida sob a base da peitoral. 
Cor castanho pálida; mancha escura entre o quarto e o quinto 
espinho da dorsal; região superior da peitoral, entre o terceiro e 
quinto raios, com mancha escura e alongada de borda amarela. 
Atinge 16 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Bellator brachychir (Regan, 1914) TRIGLIDAE
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nome Popular: Cabrinha

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 40 e 

230 m de profundidade, em fundos de areia e cascalho.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, até então era registrada desde a 

Carolina do Norte (EUA), Golfo do México até Barbados.

Material Coletado
74 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 3,5 e 10,5 cm e peso total entre 1 e 23,7 g.

Referências
Richards & Miller In: Carpenter, 2002; McEachran & Fechhelm, 2005.

Nadadeira dorsal com 10 ou 11 espinhos; segunda 
dorsal com 11 raios; peitoral com 12 raios; primeiro arco 
branquial com 1 a 3 rastros no ramo superior e 11 a 17 no 
ramo inferior. Corpo pequeno e cabeça grande; projeções 
ósseas do rostro pouco desenvolvidas com margem granular 
e arredondada; espinho opercular estendendo-se além do 

espinho cleitral. Cor avermelhada ou marrom amarelado 
na parte dorsal do corpo e pálida ventralmente, com faixas 
laterais; primeira nadadeira dorsal com ponto preto ou 
mancha entre o quarto e quinto espinhos; peitoral escura, 
principalmente na região mediana, com uma faixa escura ou 
marrom nos 3 raios superiores. Atinge 15 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Bellator egretta (Goode & Bean, 1896) TRIGLIDAE
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nome Popular: Cabrinha

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Até então só eram 

registrados entre 40 e 79 m de profundidade, em fundos de 
areia e cascalho. No talude continental da Bacia Potiguar/RN, 
foram registrados em 145 m.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, até então era registrada desde 

Honduras até o norte do Brasil.

Material Coletado
2 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

5,5 e 6 cm e peso total entre 6,3 e 6,6 g.

Referências
Cervigón, 1991; Richards & Miller In: Carpenter, 2002; Menezes 
et al., 2003.

TRIGLIDAE

Primeira nadadeira dorsal com 11 espinhos e 11 raios; 
peitoral com 11 raios (sem contar os raios livres); anal com 
10 raios; primeiro arco branquial com 9 rastros e 6 ou 7 
rudimentos no ramo inferior; 68 fileiras verticais de escamas 
por cima da linha lateral. Espinho suplementar no pré-opérculo 
ausente ou rudimentar; prolongamento em forma de chifre 
projetado na frente da placa lacrimal; raios mais longos da 
nadadeira peitoral não se estendem além do terceiro raio da 

anal. Cor marrom claro na metade superior dos flancos e 
cabeça, com algumas manchas escuras arredondadas; raios 
mais dorsais da nadadeira peitoral apresentam faixas de cor 
branca; pequenas manchas escuras arredondadas na margem 
superior da nadadeira peitoral e faixa escura na margem ventral 
desta nadadeira; uma mancha negra entre o quarto e quinto 
espinho da nadadeira dorsal, perto da margem, mais evidente 
nos jovens e inexistente nos adultos. Atinge 16 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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PERISTEDIIDAEPeristedion altipinne Regan, 1903

nome Popular: Cabrinha-de-chifre

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Demersais, até então 

só eram registrados entre 100 e 300 m de profundidade. No 
talude continental da Bacia Potiguar/RN, foram registrados 
entre 389 e 480 m.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, até então só era registrada do Rio 

de Janeiro ao Rio Grande do Sul.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 12,5 cm e 

peso total de 28 g.

Referências
Figueiredo et al., 2002; Bernardes et al., 2005.

Nadadeira dorsal contínua com 8 espinhos e 16 a 
18 raios; anal, oposta à dorsal ramosa, com 16 a 18 raios; 
peitoral com 11 a 13 raios unidos por membrana e 2 raios 
livres; primeiro arco branquial com 15 a 18 rastros no ramo 
inferior; nadadeira pélvica sob a base da peitoral, com o 
raio mais interno ligado ao corpo por membrana. Corpo 
alto e de pequeno porte, coberto por placas ósseas com 

espinho; cabeça com espinhos formando uma crista óssea; 
ponta do focinho com duas projeções ósseas curtas, com 
aproximadamente 1/5 do comprimento da cabeça; boca 
ventral sem dentes; barbilhões subdivididos na região inferior 
da mandíbula. Cor rósea ao amarelado; nadadeiras peitorais e 
extremidade da caudal escura. Atinge 26 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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PERISTEDIIDAE

nome Popular: Cabrinha-de-chifre

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 324 e 

1080 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde a Virgínia (EUA), Golfo do 

México, Caribe ao sul do Brasil.

Material Coletado
11 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 6 e 16 cm e peso total entre 1 e 35 g.

Referências
Miller & Richards In: Carpenter, 2002; McEachran & Fechhelm, 2005.

Primeira nadadeira dorsal com 8 espinhos; segunda 
dorsal com 16 a 19 raios; anal com 17 a 19 raios; primeiro arco 
branquial com 3 ou 4 rastros no ramo inferior, 1 rastro angular 
e 23 ou 24 no ramo inferior. Corpo pequeno; cabeça curta e 
moderadamente achatada; focinho relativamente longo e largo; 
projeção rostral ampla e triangular, com espinho rígido próximo 

a base; conjuntos de pequenos barbilhões no lábio inferior; 
queixo com 11 a 13 barbilhões dispostos em 4 ou 5 conjuntos. 
Cor clara com faixas e manchas na cabeça; metade posterior 
da nadadeira dorsal preta, quarto posterior da segunda dorsal 
escuro. Atinge 20 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Peristedion ecuadorense Teague, 1961

0 20 40 60 80 Quilômetros

Areia
Branca

Serra
do Mel

Porto do
Mangue

Macau Guamaré Galinhos

Caiçara
do Norte

4º30’

4º45’

5º00’

37º00’ 36º45’ 36º30’ 36º15’ 36º00’

-10m

-20m

-50m

-100m

-500m

-1000m

-2000m

3 cm

1 cm

3 cm



141Peixes do Talude Continental  Biodiversidade Marinha da Bacia Potiguar / RN

PERISTEDIIDAEPeristedion thompsoni Fowler, 1952

nome Popular: Cabrinha-de-chifre

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 115 e 475 
m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde a Carolina do Norte (EUA), Golfo do 
México, Caribe ao sul do Brasil.

Material Coletado
2 exemplares, com comprimento padrão variando entre 4,5 e 
13,5 cm e peso total entre 1 e 31 g.

Referências
Miller & Richards In: Carpenter, 2002; McEachran & Fechhelm, 2005.

Primeira nadadeira dorsal com 7 espinhos; segunda dorsal 
com 15 raios; anal com 16 raios; peitoral com 12 raios; primeiro 
arco branquial com 2 rastros no ramo superior e 18 a 22 no ramo 
inferior. Corpo pequeno com cabeça grande e projeções rostrais 
curtas; bordas terminais perifaciais largas como espinhos 
planos; cabeça alta e larga; focinho curto e largo; espinho nasal 

presente em jovens, ausente em adultos. Mandíbula inferior com 
uma única crista serrilhada; barbilhões labiais finos e delgados, 
em número de 5 a 12, dispostos em dois conjuntos de 3 a 6; 
barbilhões do queixo achatados e finos, em número de 12 a 18, 
dispostos em 4 conjuntos. Cor amarela com manchas malhadas 
nas nadadeiras peitorais. Atinge 25 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Ocorrem entre 107 e 600 m de profundidade, mais 

comuns entre 250 e 350 m. Alimentam-se de camarões 
Penaeidea e Caridea, megalopas de Brachyura, estomatópodes, 
cefalópodes Enoploteuthidae e Cranchiidae, pterópodes, 
tunicados e peixes Myctophidae. São predados por peixe sapo 
Lophius gastrophysus, por atuns Thunnus albacares e Thunnus 
obesus, por meca Xiphias gladius e por agulhões Istiophorus 
platypterus e Kajikia albida. Importante função na transferência 
de energia entre os consumidores primários e os predadores 
topo do ecossistema pelágico. Há indícios de preferência por 
substratos planos de areia lamosa e lama arenosa, com pouca 
complexidade topográfica. Além disso, acredita-se que as larvas 
de Synagrops spp. entram em estuários nos períodos secos e 
os indivíduos nas fases jovens e adultas migram para a quebra 
do talude.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde o Canadá até o Rio Grande do Sul.

Material Coletado
33 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

5,5 e 9,5 cm e peso total entre 2,4 e 14,6 g.

ACROPOMATIDAE

Primeira nadadeira dorsal com 9 espinhos e margem 
superior enegrecida; segunda dorsal com 1 espinho e 9 raios e 
em posição sobre a anal; anal com 2 espinhos e 7 raios; peitoral 
com 16 ou 17 raios e em posição sobre a pélvica; primeiro 
arco branquial com 13 a 17 rastros; 29 a 31 escamas na linha 
lateral. Corpo lateralmente comprimido; perfil dorsal da cabeça 

moderadamente convexo; olhos grandes; narinas próximas uma 
da outra e fenda da narina posterior é 4 vezes o tamanho da 
anterior; mandíbula superior com um dente canino em cada lado 
da sínfise, seguido por uma faixa larga de dentes viliformes. Cor 
amarronzada e com ventre cinza. Atinge 36 cm (CP).

Diagnose

Referências
Mejía et al., 2001; Heemstra & Yamanoue In: Carpenter, 2002; 
McEachran & Fechhelm, 2005.

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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ACROPOMATIDAE

nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 180 e 

576 m de profundidade. Assim como Synagrops bellus deve 
ser importante na transferência de energia entre consumidores 
primários e predadores de topo do ecossistema pelágico.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, até então só era registrada do 

Caribe, Cuba ao Suriname.

Material Coletado
34 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 4,5 e 12 cm e peso total entre 4 e 26 g.

Referências
Mejía et al., 2001; Heemstra & Yamanoue In: Carpenter, 2002; 
McEachran & Fechhelm, 2005.

Primeira nadadeira dorsal com 9 espinhos; anal com 2 
espinhos e 9 raios; primeiro arco branquial com 5 ou 6 rastros 
no ramo superior e 17 ou 18 no inferior; 35 escamas na linha 

lateral; bordas anteriores das nadadeiras dorsal, anal e pélvica 
com espinhos lisos; corpo comprimido; olhos grandes. Cor mais 
escura no dorso e mais clara no ventre. Atinge 13 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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ACROPOMATIDAE

nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 36 e 

550 m de profundidade. Assim como Synagrops bellus deve 
ser importante na transferência de energia entre consumidores 
primários e predadores de topo do ecossistema pelágico.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, do Golfo do México, Ilhas Virgens, 

Porto Rico, Jamaica, nordeste do Suriname até a Bahia.

Material Coletado
12 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 8 e 12 cm e peso total entre 6,7 e 25 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 2005.

Primeira nadadeira dorsal com 8 espinhos; segunda 
dorsal com 1 espinho e 10 raios; anal com 3 espinhos e 8 ou 
9 raios; peitoral com 16 a 18 raios; primeiro arco branquial 
com 3 a 5 rastros no ramo superior e 12 a 16 rastros no ramo 

inferior; 7 raios branquioestegais; 46 a 51 escamas na linha 
lateral. Perfil dorsal da cabeça ligeiramente convexo; focinho 
moderadamente curto. Cor varia do amarelo ao marrom. 
Atinge 12 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Synagrops trispinosus Mochizuki & Sano, 1984
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Demersais, até então 

só eram registrados entre 229 a 320 m de profundidade. No 
talude continental da Bacia Potiguar/RN, foi registrado entre 
361 e 393 m.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, até então só era registrada na 

Venezuela, Guianas e no norte do Brasil.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 10 cm e peso 

total de 35 g.

Referências
Anderson & Heemstra, 1980; Anderson & Heemstra, 2012.

SERRANIDAE

Nadadeira dorsal única com 10 espinhos e 15 raios; 
anal com 3 espinhos e 7 raios; peitoral com 18 ou 19 raios 
(geralmente 19); pélvica com 1 espinho e 5 raios; primeiro 
arco branquial com 11 a 13 rastros no ramo superior e 26 a 
28 no ramo inferior; 36 a 41 escamas na linha lateral; 17 ou 18 
escamas ao redor do pedúnculo caudal. Corpo comprimido e 
alto; boca grande; faixa de dentes vomerianos não se estende 
para trás; língua áspera; nadadeira pélvica longa, ultrapassando 
a base da anal e com inserção sob a base da peitoral; parte 
anterior da mandíbula inferior e região gular sem escamas; 

uma ou duas fileiras de escamas entre a linha lateral e a base 
da dorsal; vômer com um aglomerado triangular de dentes 
com as bordas posteriores frequentemente convexas; língua 
geralmente sem dentes, porém podendo existir dentes cônicos. 
Cor do corpo rosa escuro com bandas oblíquas paralelas e 
longitudinais amarelo brilhante na região dorsal ao longo do 
corpo; duas faixas oblíquas amarelo brilhante na cabeça, uma 
da borda posterior da órbita até o opérculo, e outra abaixo do 
olho até a parte inferior do opérculo. Atinge 16 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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SERRANIDAEBaldwinella vivanus (Jordan & Swain, 1885)

1 cm

nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Ocorrem entre 20 a 430 m de profundidade, em 

substratos duros. Alimentam-se de zooplâncton, copépodes, 
anfípodas e ostracodas. Formam grandes cardumes, alguns 
estimados em mais de 3.000 exemplares. São hermafroditas 
protogínicos e a desova ocorre durante o inverno. São 
predados por grandes chernes e garoupas (Epinephelidae) e 
pargos (Lutjanidae), típicos de águas profundas.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde a Carolina do Norte (EUA) ao 

sudeste do Brasil.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 9 cm e peso 

total de 15 g.

Referências
Heemstra et al. In: Carpenter, 2002; Bernardes et al., 2005; 
McEachran & Fechhelm, 2005; Anderson & Heemstra, 2012.

Nadadeira dorsal única com 10 espinhos e 13 ou 14 
raios (raramente 13), filamento no quarto espinho alongado 
principalmente em machos; anal com 3 espinhos e 8 ou 9 raios; 
peitoral 16 a 21 raios (18 ou 19 em 90 % do material examinado); 
primeiro arco branquial com 38 a 43 rastros, normalmente 39 a 
43; 44 a 53 escamas da linha lateral, mais comum 46 a 51. Corpo 
alongado e lateralmente comprimido; boca inclinada e terminal; 
nadadeira caudal com os raios externos visivelmente alongados; 
pélvica abaixo da peitoral; linha lateral muito próxima da dorsal, 

a uma distância de duas ou três fileiras de escamas. Cor do 
dorso e nadadeiras avermelhada, com uma faixa amarela que 
inicia-se no focinho, separando-se posteriormente, sendo uma 
estria dorsal, que vai da margem posterior da orbita e alcança 
a base da nadadeira peitoral e outra faixa, mais ventralmente e 
obliquamente situada abaixo do olho, atingindo o final da cabeça; 
nadadeira dorsal vermelho alaranjado ao rosado; anal amarelo 
brilhante; pélvicas pálidas na porção mediana, rosadas em 
fêmeas e vermelha em machos. Atinge 16 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 

141 e 200 m de profundidade. Embora o seu holótipo tenha 
sido coletado em Pernambuco, raramente é observada na 
região nordeste do Brasil, provavelmente devido a sua íntima 
associação a fundos consolidados do talude continental, onde 
busca abrigo.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, até então só era registrada desde 

Pernambuco até o Uruguai.

Material Coletado
2 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

8 e 9,5 cm e peso total entre 10,4 e 20 g.

Referências
Menezes et al., 2003; Bernardes et al.,2005.

SERRANIDAE

Nadadeira dorsal com 7 a 9 espinhos e 14 raios; anal 
com 3 espinhos e 8 raios; peitoral com 15 raios; primeiro 
arco branquial com 19 ou 20 rastros; 47 a 49 escamas na 
linha lateral, que está muito próxima à base da dorsal, a uma 

distância de duas ou três fileiras longitudinais de escamas. 
Corpo alongado e lateralmente comprimido; boca terminal e 
inclinada. Cor rosa, com duas faixas longitudinais amareladas. 
Atinge 35 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Bathyanthias roseus Günther, 1880
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Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RNHabitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem em 

profundidades superiores à 120 m.

Distribuição Geográfica
No Atlântico Ocidental.

Material Coletado
15 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 4 e 14,5 cm e peso total entre 3,2 e 65 g.

Referências
Robins & Starck II, 1961.

Nadadeira dorsal contínua com 10 espinhos e 12 
raios; anal com 3 espinhos e 7 raios; peitoral com 18 raios; 
pélvica com 1 espinho e 5 raios; primeiro arco branquial 
com 20 rastros; 47 ou 48 escamas na linha lateral; 24 
vértebras; 7 raios branquiostegais; 6 escamas na face; região 
interopercular completamente recoberta com uma série de 
escamas ctenóides; topo da cabeça com escamas a partir da 

região interorbital; 31 escamas ao redor do pedúnculo caudal. 
Cor do corpo do amarelo avermelhado ao rosa claro; ventre 
esbranquiçado à prata; parte inferior da região interopercular 
com uma área difusa azul prateada; uma mancha oval negra 
na base da nadadeira caudal e outra no meio do corpo sobre 
as primeiras duas séries de escamas baixo da linha lateral. 
Atinge 19 cm (CT).

nome Popular: Sem nome popular

SERRANIDAECentropristis fuscula Poey, 1861
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SERRANIDAE

nome Popular: Boquinha

Habitat e Comportamento
Ocorrem entre 10 a 128 m de profundidade, em recifes 

de corais e substratos consolidados. Alimentam-se de 
zooplâncton, camarões, copépodes, tunicados pelágicos e 
eventualmente pequenos peixes.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde a Carolina do Norte (EUA), 

Bermudas, Bahamas, Golfo do México, Antilhas até Santa 
Catarina.

Material Coletado
7 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

9,5 e 17,5 cm e peso total entre 18,1 e 118 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 2005.

Nadadeira dorsal apresenta 9 espinhos e 17 a 19 raios; 
anal com 8 ou 9 raios (raramente 10); primeiro arco branquial 
com 12 a 14 no ramo superior e 24 a 26 no ramo inferior; 69 
a 77 escamas na linha lateral e 124 a 129 escamas na série 
horizontal; escamas ctenóides na região medial do corpo. 
Cor marrom avermelhada no dorso e mais pálida no ventre; 
apresenta manchas laranja avermelhadas na extremidade 

basal superior da nadadeira peitoral, três manchas brancas 
amplamente separadas entre a linha lateral e a base da 
nadadeira dorsal; duas listras azuis no rosto; uma mancha 
verde amarelada em cada membrana da nadadeira dorsal e 
uma linha verde submarginal na parte posterior da nadadeira 
dorsal. Atinge 38 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Ocorrem entre 13 e 375 m de profundidade. Alimentam-

se de crustáceos e poliquetas. São hermafroditas protogínicos 
e fêmeas com ovócitos vitelogênicos foram encontradas 
durante agosto e setembro na Flórida; a desova no Golfo do 
México ocorre no final do verão e outono.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde a Carolina do Norte (EUA), 

Bahamas, Golfo do México, Cuba até São Paulo.

Material Coletado
3 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

5,5 e 7,5 cm e peso total entre 5 e 13 g.

Referências
Heemstra et al. In: Carpenter, 2002; McEachran & Fechhelm, 2005; 
Caires et al., 2008.

SERRANIDAE

Nadadeira dorsal única sem divisão, com 10 espinhos e 
15 a 17 raios, anal com 3 espinhos e 7 raios; peitoral com 12 
a 14 raios; primeiro arco branquial com 5+12 rastros no ramo 
superior e 5+11 rastros no ramo inferior; 28 a 30 escamas 
da linha lateral. Dentes cônicos e pontiagudos dispostos 
em bandas; caninos presentes na mandíbula e maxila; pré-
opérculo serrilhado ao longo da margem posterior e dois 

espinhos na margem inferior; três espinhos operculares de 
igual tamanho; cabeça relativamente grande com 40 a 44 
% do CP. Cor vermelha e laranja no dorso com as laterais e 
ventre pálidos; manchas vermelhas na base de cada escama; 
raios das nadadeiras dorsal, anal e caudal amarelos; nadadeira 
pélvica pálida. Atinge 10 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Ocorrem entre 15 a 230 m de profundidade. Alimentam-

se de organismos planctônicos, especialmente de copépodes, 
ostracodas e pterópodes. São hermafroditas protogínicos.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde a Carolina do Norte (EUA), 

Bermudas, Antilhas, Bahamas e Golfo do México até o sudeste 
do Brasil.

Material Coletado
15 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 5 e 13 cm e peso total entre 3,7 a 39,4 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 2005.

SERRANIDAE

Nadadeira dorsal com 10 espinhos, sendo o terceiro mais 
longo, e 13 a 16 raios (geralmente 15); anal com 7 ou 8 raios; 
peitoral com 16 a 18 raios; primeiro arco branquial com 34 a 
41 rastros delgados e longos, sendo 9 a 13 no ramo superior 
e 24 a 29 no ramo inferior; 35 a 41 escamas (geralmente 38 a 
40) na linha lateral e 18 a 22 escamas no pedúnculo caudal; 
escamas ctenóides e largas, cobrindo tanto o corpo quanto 
a cabeça. Cor variando de vermelho alaranjado ao rosa; são 

levemente mais claros no ventre do que no dorso, e com uma 
faixa amarela ou esverdeada desde o focinho abaixo do olho 
até o opérculo; íris do olho variando do laranja avermelhado 
ao verde acinzentado; nadadeiras de amarelo ao laranja; 
alguns exemplares apresentam duas listras amarelas, as quais 
irradiam posteriormente da órbita, bem como listras douradas 
ou amarelas esverdeadas no corpo. Atinge 16 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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nome Popular: Peixe-sabão

Habitat e Comportamento
Ocorrem em fundos de lama e recifes de corais, até 

então só eram registrados entre 1 e 62 m de profundidade. No 
talude continental da Bacia Potiguar/RN, foram registrados 
entre 102 e 108 m. Com hábitos noturnos, frequentemente 
vistos em torno de colônias de corais e perto de entrada de 
cavernas; de dia permanecem escondidos. Produzem um 
muco abundante que torna sua superfície viscosa e quando 
perturbado o lodo se transforma em uma espuma de sabão.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde Miami (EUA), Bermudas, 

Golfo do México até o Brasil, incluindo as ilhas oceânicas.

Material Coletado
3 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

21 e 26 cm e peso total entre 264,5 e 496,1 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 2005.

Nadadeira dorsal com 21 a 25 raios (geralmente 23 ou 
24); anal com 14 a 17 raios (geralmente 16 ou 17); peitoral com 
14 a 17 raios (geralmente 15 ou 16); primeiro arco branquial 
com 5 a 11 rastros (geralmente 7 a 9); 24 vértebras; escamas 
pequenas e incorporadas, cobrindo também toda a cabeça, 
exceto os lábios; pele coberta por um muco espesso tóxico. 

Cor varia do marrom escuro ao preto azulado, com manchas 
cinza-amarronzadas nas laterais do corpo; mandíbula inferior 
e região ventral com tons de creme com manchas escuras; 
jovens com cor cinza claro, apresentando manchas escuras, 
que muitas vezes formam reticulações. Atinge 25 cm (CP). 

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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nome Popular: Badejo-mirim

Habitat e Comportamento
Ocorrem entre 10 e 110 metros de profundidade, sendo 

incomuns em águas com menos de 40 m. Habitam fundos 
de areia, cascalho, conchas, algas e esponjas, junto a recifes 
rochosos e coralinos. Alimentam-se principalmente de 
crustáceos e por vezes peixes. Costumam nadar próximo ao 
fundo, com paradas frequentes. Eventualmente escondem-se 
entre esponjas e rochas, mas geralmente são observados em 
repouso ou nadando entre algas, corais, rochas e esponjas, 
frequentemente aos pares. A reprodução parece ocorrer entre 
o final do outono e o início da primavera.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, da Flórida (EUA), Bahamas, Caribe 

ao Espírito Santo.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 6 cm e peso 

total de 5 g.

SERRANIDAE

Nadadeira dorsal com 10 espinhos e 10 a 12 raios; anal 
com 3 espinhos e 6 ou 7 raios; peitorais com 13 ou 14 raios; 
46 a 50 escamas na linha lateral e 31 a 36 escamas ao redor 
do pedúnculo caudal; nadadeira caudal é emarginada. Cor 
variando de laranja a salmão no dorso e branco no ventre; com 

sete barras laranja amareladas; duas manchas quadradas, 
marginadas de negro por trás dos olhos; uma área marrom 
escura e irregular, abaixo da nadadeira dorsal; uma serie de 
manchas negras ao longo da base da nadadeira dorsal, cujos 
espinhos tem a ponta azul clara. Atinge 9 cm (CT).

Diagnose

Referências
Robins & Starck II, 1961; Bullock et al., 1991; Cervigón, 1991; 
Heemstra & Randall, 1993; Grace et al.,1994; Heemstra et al. In: 
Carpenter, 2002; McEachran & Fechhelm, 2005.

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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SERRANIDAE

nome Popular: Jacundá

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 18 a 

276 m de profundidade, geralmente abaixo dos 50 m parecendo 
preferir os ambientes próximos do talude continental.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, do Texas (EUA) ao Rio Grande do Sul.

Material Coletado
6 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

6 e 10 cm e peso total entre 4 e 16 g.

Referências
Figueiredo et al., 2002; Bernardes et al., 2005; McEachran & 
Fechhelm, 2005.

Nadadeira dorsal contínua com 10 espinhos e 12 raios; 
anal com 3 espinhos e 7 raios; peitoral com 15 ou 16 raios; 
primeiro arco branquial com 15 a 20 rastros; 44 a 47 escamas 
na linha lateral; pélvica sob a peitoral; margem da caudal 
côncava. Corpo moderadamente alongado; boca grande com 
dentes viliformes dispostos em bandas que se estreitam 
posteriormente (em uma única linha no maxilar inferior); 
dentes hipertrofiados cônicos e recurvados em ambos os 
maxilares. Pré-opérculo formando um ângulo obtuso com 
margem serrilhada semelhante a espinhos fracos na borda 
mais posterior do ângulo; sub-opérculo de margem lisa; 

opérculo com 3 espinhos fracos cobertos por escamas. Região 
da cabeça com escamas avançando até a parte posterior da 
região interorbital; linha lateral distando da base da nadadeira 
dorsal por mais de três séries longitudinais de escamas. Cor 
marrom próximo ao dorso e castanho claro próximo ao ventre; 
sete faixas escuras inclinadas e pouco nítidas descendo da 
base, do oitavo ou nono espinho, da nadadeira dorsal para 
a barriga; mancha mais escura sob a região posterior dos 
espinhos da dorsal e outra no pedúnculo caudal; mancha 
marrom internamente no opérculo. Atinge 19 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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nome Popular: Jacundá

Habitat e Comportamento
Ocorrem entre 25 a 400 m de profundidade. Alimentam-

se de principalmente de camarões e, em menor frequência, de 
caranguejos e moluscos bivalves.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde a Carolina do Norte (EUA), 

Golfo do México, Venezuela e Guiana até São Paulo.

Material Coletado
23 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 12 e 16,5 cm e peso total entre 11,3 e 105,4 g.

Referências
Figueiredo et al., 2002; Heemstra et al. In: Carpenter, 2002; 
McEachran & Fechhelm, 2005.

SERRANIDAE

Nadadeira dorsal com 10 espinhos e 12 raios; anal com 
3 espinhos e 7 raios; peitoral com 15 ou 16 raios; primeiro 
arco branquial com 17 a 20 rastros; 47 a 51 escamas 
na linha lateral; anal sob a dorsal mole; pélvica inserida 
sob a base da peitoral; um terço da base das membranas 
interespinhais da dorsal e anal coberto por escamas; dorsal 
e anal com espinhos na parte anterior. Corpo comprimido 
com boca grande e dentes viliformes dispostos em bandas 
que se estreita posteriormente na mandíbula, com dentes 
hipertrofiados cônicos, recurvados e amplamente espaçados; 

pré-opérculo formando um ângulo obtuso com margem 
serrilhada semelhante a espinhos fracos na borda mais 
posterior do ângulo; sub-opérculo de margem lisa; opérculo 
médio com 1 espinho grande e reto. Cor amarela a marrom no 
dorso e branca a castanho claro no ventre; adultos com faixas 
transversais escuras sob o olho, região espinhosa anterior da 
dorsal, sob a parte raiada posterior da dorsal e no pedúnculo 
caudal; uma faixa branca na região latero-ventral anterior ao 
ânus. Atinge 21 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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PRIACANTHIDAEPristigenys alta (Gill, 1862)

nome Popular: Olho-de-vidro

Habitat e Comportamento
Ocorrem entre 5 a 200 m de profundidade, em fundos 

rochosos ou coralinos. Geralmente solitários, mas podem 
ser observados em pequenos cardumes; mais ativos à noite, 
permanecem parados durante o dia entre pedras e sob lajes. 
Quando iluminados, seus olhos refletem a luz, dando a impressão 
de faróis quando vistos de cima. Territoriais, alimentam-se de 
peixes, crustáceos, poliquetas e polvos. A reprodução acontece no 
verão quando várias dezenas de machos e de fêmeas se agrupam 
em certas áreas do fundo rochoso; ovos e larvas são pelágicos e 
estas se transformam em jovens com cerca de 3,5 cm (CT).

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, de Massachusetts (EUA) ao 

Espírito Santo.

Material Coletado
2 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

10 e 14,5 cm e peso total entre 65 e 127,9 g.

Nadadeira dorsal com 10 espinhos e 10 a 12 raios; anal 
com 3 espinhos e 9 a 11 raios; primeiro arco branquial com 26 
a 30 rastros; 31 a 40 escamas com poros linha lateral. Corpo 
alto, curto e ovalado; olho muito grande; sem espinho no pré-
opérculo; pélvica longa, atingindo à origem da anal nos jovens 
e quase alcança o mesmo ponto nos adultos; dorsal alongada 

nos adultos. Cor variando do vermelho intenso ao róseo, 
podendo haver manchas pálidas espalhadas irregularmente 
pelo corpo; nadadeiras vermelhas com margens negras; 
jovens cinza prateados, com manchas esparsas e nadadeiras 
vermelhas, eventualmente, com algumas pequenas manchas 
escuras. Atinge 33 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Referências
Carvalho-Filho, 1999; Lopes et al., 2001; Starnes In: Carpenter,2002; 
McEachran & Fechhelm, 2005.
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nome Popular: Apogon

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Até então só eram 

registrados até 30 m de profundidade, em áreas rochosas e 
recifes de corais. No talude continental da Bacia Potiguar/RN, 
foram registrados entre 130 e 160 m.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde a Flórida (EUA), Bermudas, 

Golfo do México, Bahamas até o sudeste do Brasil.

Material Coletado
13 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 5 e 8,5 cm e peso total entre 2,9 e 14,9 g.

Referências
Menezes et al., 2003; McEachran & Fechhelm, 2005.

Primeira dorsal com 6 finos espinhos; segunda dorsal 
com 1 espinho e 9 raios; anal com 2 espinhos e 8 raios; 
peitoral com 12 raios; primeiro arco branquial com 6 rastros 
no ramo superior e 13 a 16 rastros no ramo inferior; dentes 
estreitos e viliformes no palato, mandíbulas e vômer; escamas 

decíduas e ctenóides. Cor vermelho pálida com uma barra 
preta no corpo, a qual se estende desde os últimos raios da 
nadadeira dorsal até os últimos raios da anal; mancha larga no 
pedúnculo caudal; margens da caudal levemente enegrecida. 
Atinge 10 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

APOGONIDAEApogon planifrons Longley & Hildebrand, 1940
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EPIGONIDAEEpigonus oligolepis Mayer, 1974

nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 380 a 

660 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, até então só era registrada no sul 

da Flórida (EUA), no norte do Golfo do México e nas Antilhas.

Material Coletado
13 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 5 e 8,5 cm e peso total entre 1,6 e 7,9 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 2005.

Primeira nadadeira dorsal com 7 espinhos; segunda 
dorsal com 1 espinho e 10 raios; anal com 2 espinhos e 9 
raios (raramente 8); peitoral com 16 a 18 raios; primeiro arco 
branquial com 29 a 31 rastros; 33 a 36 escamas na linha lateral; 
25 vértebras, sendo 10 pré-caudais e 15 caudais. Cabeça 
de tamanho moderado e focinho moderadamente longo e 

pontudo; osso opercular pouco ossificado e maxila superior 
com poucos dentes, quando não ausentes; mandíbula inferior 
com uma ou duas fileiras de dentes e língua com placas de 
dentes. Cor varia do cinza ao preto, sendo ligeiramente mais 
escuros dorsalmente que ventralmente. Atinge 13 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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nome Popular: Pirá

Habitat e Comportamento
Ocorrem entre 1 e 153 m de profundidade, em fundos 

de algas calcárias e arenosos, nos quais constroem tocas 
com rodolitos, conchas e corais quebrados. Alimentam-
se de poliquetas, anfípodas, estomatópodes, camarões, 
caranguejos, ofiúros, equinoides e peixes.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde as Bermudas, Golfo do 

México, Antilhas, Bahamas, até o Uruguai.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 25 cm e peso 

total de 99,5 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 2005.

MALACANTHIDAE

Nadadeira dorsal com 4 ou 5 espinhos fracos e 54 a 60 
raios; anal com um único espinho, seguido por um raio não 
ramificado e 48 a 55 raios ramificados; primeiro arco com 
8 a 13 rastros; 135 a 152 escamas na linha lateral. Corpo 
subcilíndrico e alongado; perfil dorsal ligeiramente convexo; 
nadadeiras dorsal e anal muito longas, com lábios carnudos e 
boca terminal. Mandíbula superior com 3 ou 4 dentes caninos 
curvados anteriormente, seguidos por 15 a 17 dentes largos 

e um único canino largo e curvado anteriormente; nadadeira 
pélvica inserida logo atrás da base da peitoral, que é curta; 
um espinho opercular bem desenvolvido e afiado. Cor cinza 
bronzeado, com tom branco na região ventral e azulado na 
região dorsal; nadadeiras amareladas, exceto a nadadeira 
caudal, a qual possui lobos alaranjados e áreas escuras no 
centro da nadadeira. Atinge 60 cm (CP)

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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LUTJANIDAE

nome Popular: Ariocó

Habitat e Comportamento
Ocorrem em até 400 m de profundidade, em áreas 

recifais e banco de algas. Alimentam-se de crustáceos, 
moluscos e pequenos peixes. Formam grandes cardumes 
durante a reprodução que ocorre por todo o ano com picos 
da primavera ao final do verão; os ovos e larvas são pelágicos, 
estas com cerca de 1,5 cm (CT) transformam-se em jovens, 
mais comuns em beira de praia, entre algas, pedras e em 
estuários. Vivem cerca de 22 anos.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, da Bermudas e Carolina do Norte 

(EUA) até Santa Catarina.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 11,5 cm e 

peso total de 30,3 g.

Nadadeira dorsal com 10 espinhos e 12 ou 13 raios; 
anal com 3 espinhos e 8 raios (raramente 9); 47 a 50 escamas 
com poros na linha lateral; dentes do vômer em placa com 
forma de âncora; peitoral não atinge à origem da anal e 
margem posterior da anal redonda. Cor oliva no dorso a pálida 
no ventre ou avermelhado em geral, às vezes com barras 

verticais escuras nos flancos; estrias amarelas longitudinais 
na parte inferior do corpo e diagonais na parte superior; uma 
mancha escura, difusa mas evidente, maior que o olho, sob a 
origem da dorsal mole; pélvica e anal amareladas, peitoral e 
caudal vermelhas, esta com margem negra; dorsal pálida com 
margem vermelha; olho vermelho. Atinge 70 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Referências
Anderson In: Carpenter, 2002; McEachran & Fechhelm, 2005; Moura 
& Lindeman, 2007; Olavo et al. In: Costa et al., 2007.
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nome Popular: Pargo-olho-de-vidro

Habitat e Comportamento
Ocorrem entre 90 e 240 m de profundidade, em fundos 

coralíneos, arenosos, rochosos e de cascalhos. Alimentam-se 
de gastrópodes, cefalópodes e pequenos peixes. Registros na 
Jamaica mostram que ocorrem três períodos de desova ao 
longo do ano, sendo a primeira de março a maio, a segunda 
de agosto a setembro e a terceira em novembro.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde a Carolina do Norte (EUA), 

Bermudas, Golfo do México, Bahamas, Antilhas até o sudeste 
do Brasil.

Material Coletado
17 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 13,5 e 29,5 cm e peso total entre 61,7 e 700 g.

Referências
Anderson In: Carpenter, 2002; McEachran & Fechhelm, 2005.

LUTJANIDAE

Nadadeira dorsal com 10 espinhos e 13 ou 14 raios 
(geralmente 14); anal com 3 espinhos e 7 ou 8 raios (geralmente 
8); peitoral com 16 a 18 raios; primeiro arco branquial com 
6 a 9 rastros no ramo superior e 16 ou 17 rastros no ramo 
inferior; 47 a 50 escamas na linha lateral, 50 a 53 escamas na 
série longitudinal, 10 a 12 escamas da origem da nadadeira 
dorsal até a linha lateral, e 20 a 24 escamas desta até a origem 
da nadadeira anal. Bases dos raios da nadadeira dorsal e 
anal cobertas por escamas; maxila se estende anteriormente 
da margem da pupila; mandíbulas com uma fileira de dentes 

desenvolvidos, incluindo 4 caninos na mandíbula superior e 
uma faixa interna de dentes viliformes. Cor rosa ao vermelho 
na primeira metade do dorso e rosado com brilho prateado no 
restante do corpo; flancos com linhas amarelas e íris do olho 
amarelo forte; nadadeiras avermelhadas ou amarelo pálido; 
margem posterior da nadadeira caudal é comumente vermelha 
ou muito escura; jovens (menores que 25 cm CP) com uma 
mancha escura no flanco superior, logo abaixo da sessão 
anterior aos raios da nadadeira dorsal. Atinge 84 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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LUTJANIDAE

nome popular: Vermelhinho

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 87 

a 220 m de profundidade, aparentemente mais em áreas 
próximas à recifes profundos. Provavelmente sua alimentação 
consiste e zooplâncton.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde o Panamá, Colômbia e 

Suriname ao Uruguai.

Material Coletado
2 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

11 e 14,5 cm e peso total entre 48 e 65 g.

Referências
Anderson, 1966; Figueiredo et al., 2002; Bernardes et al., 2005.

Nadadeira dorsal com 10 espinhos e 11 raios; anal com 
3 espinhos e 8 raios; peitoral com 15 a 17 raios; primeiro 
arco branquial com 26 a 31 rastros, incluindo rudimentos, 
normalmente 29 a 30; 50 a 51 escamas na linha lateral. 
Corpo alongado, pouco elevado, maior altura contida 3,4 a 

4,2 vezes no comprimento padrão; anal oposta aos raios da 
dorsal; pélvica inserida posteriormente a base da peitoral; 
caudal furcada; escamas ausentes no maxilar. Corpo de cor 
alaranjada, ventre mais pálido; lóbulo superior da caudal 
amarelo; até a base da nadadeira dorsal. Atinge 27 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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nome Popular: Xira-branco

Habitat e Comportamento
Até então só eram registrados até cerca de 100 m de 

profundidade, em fundos rochosos, coralinos, em áreas de 
areia ou cascalho próximas. No talude continental da Bacia 
Potiguar/RN, foi registrado entre 130 e 160 m. São ativos e 
curiosos; durante o dia formam cardumes numerosos em 
recifes, costões e naufrágios, dispersando para as áreas 
abertas adjacentes durante à noite, quando se alimentam de 
invertebrados e bentônicos, peixes a algumas algas. Podem 
migrar na época da reprodução, que ocorre nos meses mais 
quentes; os ovos e larvas são pelágicos e estas se transformam 
em jovens com cerca de 1 cm (CT). São ativos e curiosos. 
Emitem sons como roncos ao atritar os ossos da faringe que 
ressoam pela bexiga natatória. Vivem cerca de 11 anos.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, de Massachusetts (EUA) até 

Santa Catarina.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 12 cm e peso 

total de 53,4.

HAEMULIDAE

Nadadeira dorsal com 13 espinhos e 14 a 16 raios 
(geralmente 15); anal com 3 espinhos e 7 a 9 raios (geralmente 
9); linha lateral com 49 a 52 escamas com poros; 22 escamas 
ao redor do pedúnculo caudal, primeiro arco branquial com 
24 a 28 rastros. Corpo alongado com cabeça grande; boca 
ampla; 2 poros e uma fenda mediana no queixo; dorsal e anal 
moles cobertas por escamas; séries de escamas abaixo da 
linha lateral paralelas ao eixo do corpo. Cor branca prateada, 
dorso mais escuro; alto da cabeça e focinho marrons; uma 

faixa amarelo dourada, nem sempre distinta em sua porção 
anterior, da ponta do focinho à base da caudal, passando pelo 
olho e outra mais estreita no dorso acima da linha lateral; 
mancha redonda escura na base da caudal, mais acentuada 
nos jovens; boca de cor vermelha brilhante; jovens similares 
com as faixas mais escuras, uma estria escura do olho à 
extremidade do canto superior do opérculo e com uma 
mancha circular negra na base da cauda. Atinge 35 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Referências
Randall, 1967; Böhlke & Chaplin, 1968; Randall, 1968; Fernandes, 1982; 
Aguiar & Filomeno, 1995; Verani & Vianna, 1997; Carvalho-Filho, 1999; 
Rocha & Rosa, 1999; Humann & Deloach, 2002; Lindeman & Toxey 
In: Carpenter, 2002; Vianna & Verani, 2002; Santos et al., 2004; Barja & 
Andrade-Tubino, 2005; McEachran & Fechhelm, 2005.
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nome Popular: Xirão

Habitat e Comportamento
Até então só eram registrados até cerca de 40 m de 

profundidade, em fundos rochosos, coralinos de águas 
claras. No talude continental da Bacia Potiguar/RN, foi 
registrado entre 130 e 160 m. Formam pequenos cardumes, 
dispersando-se a noite quando buscam alimento em áreas 
com fundo inconsolidado adjacente. Alimentam-se de 
equinodermos, crustáceos e peixes.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde a Carolina do Norte (EUA), 

Golfo do México, Bahamas, Antilhas até o nordeste do Brasil.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 26,5 cm e 

peso total de 580 g.

Referências
Lindeman & Toxey In: Carpenter, 2002; McEachran & Fechhelm, 2005.

HAEMULIDAE

Nadadeira dorsal com 12 espinhos e 15 a 17 raios 
(geralmente 16); anal com 3 espinhos e 8 raios; peitoral com 
16 a 18 raios; primeiro arco branquial com 21 a 23 rastros 
(geralmente 22); 49 a 51 escamas linha lateral e 23 a 25 
escamas (geralmente 23) no pedúnculo caudal; escamas 
ctenóides. Corpo comprimido e alongado; perfil superior da 
cabeça ligeiramente convexo; dentes mandibulares viliformes 

e dispostos em blocos em cada lado da sínfise. Cor branca 
a prateada com área negra acima da origem da nadadeira 
dorsal, passando por toda dorsal e alcançando o lobo 
inferior da caudal, que é escura com margens claras, faixas 
longitudinais estreitas amarelas; ventre branco; jovens com 
três listras escuras no corpo e uma mancha alongada na base 
da caudal. Atinge 35 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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Haemulon melanurum (Linnaeus, 1758)
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nome Popular: Biquara

Habitat e Comportamento
Até então só eram registrados até cerca de 100 m de 

profundidade, em fundos rochosos, coralinos, em áreas de 
areia ou cascalho próximas. No talude continental da Bacia 
Potiguar/RN, foi registrado entre 146 e 158 m. São ativos e 
curiosos; cardumes numerosos, podendo migrar na época da 
reprodução, que ocorre nos meses mais quentes nas regiões 
tropicais e na primavera-verão nas zonas temperadas; os 
ovos e larvas são pelágicos e estas se transformam em jovens 
com cerca de 1 cm (CT). Alimentam-se de invertebrados 
bentônicos, peixes e algumas algas. São ativos e curiosos.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, de Maryland (EUA), Bermudas até 

Santa Catarina.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 15 cm e peso 

total de 28 g.

HAEMULIDAE

Nadadeira dorsal com 12 espinhos e 15 a 17 raios 
(geralmente 16); anal com 3 espinhos e 8 ou 9 raios (raramente 
9); primeiro arco branquial com 21 a 27 rastros; 48 a 52 
escamas com poros linha lateral e 22 escamas ao redor do 
pedúnculo cauda. Corpo alongado com cabeça grande; boca 
ampla; 2 poros e uma fenda mediana no queixo; dorsal e anal 
moles cobertas por escamas; séries de escamas abaixo da linha 
lateral oblíquas; escamas acima da linha lateral maiores que as 
abaixo; nadadeira dorsal e anal moles com escamas quase até 
suas margens distais. Cor variando do branco ou azul prateado, 
ao amarelo claro com tênues linhas azuis; dorso mais escuro e 

parte inferior da cabeça e do corpo pálidas; cabeça cor de bronze 
a amarelo ouro com linhas azuis horizontais mais evidentes 
que as do corpo; uma área verde acinzentada frequentemente 
aparente, por trás da nadadeira peitoral e abaixo da linha lateral; 
membrana da dorsal dura escura a amarelada; dorsal mole, anal 
e caudal marrons; pélvicas acinzentadas; nadadeiras peitorais 
escuras ou amareladas; uma mancha escura sob o pré-opérculo; 
boca vermelha internamente. Jovens semelhantes aos adultos, 
todavia sem a mesma intensidade do colorido com uma macha 
negra e circular no pedúnculo caudal. Atinge 53 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Referências
Randall, 1967; Böhlke & Chaplin, 1968; Randall, 1968; Fernandes, 1982; 
Aguiar & Filomeno, 1995; Verani & Vianna, 1997; Carvalho-Filho, 1999; 
Rocha & Rosa, 1999; Humann & Deloach, 2002; Lindeman & Toxey 
In: Carpenter, 2002; Vianna & Verani, 2002; Santos et al., 2004; Barja & 
Andrade-Tubino, 2005; McEachran & Fechhelm, 2005.
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CHAETODONTIDAE

nome Popular: Borboleta-bicudo-do-fundo

Habitat e Comportamento
Ocorrem entre 60 e 250 m de profundidade e podem 

habitar tanto áreas recifais de encostas, quanto áreas 
rochosas. Sua alimentação consiste em invertebrados 
bentônicos.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde as Bahamas até o Rio Grande 

do Sul.

Material Coletado
3 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

9 e 10 cm e peso total entre 33,3 e 40,7 g.

Referências
Burgess In: Carpenter, 2002; Menezes et al., 2003.

Nadadeira dorsal com 13 espinhos triangulares, sendo o 
terceiro espinho o mais longo e 19 raios; anal com 3 espinhos e 
15 raios; peitoral com 14 raios; 37 a 41 escamas na linha lateral, 
a qual possui de 29 a 34 poros; corpo fortemente comprimido. 
Cor variando do amarelo claro ao branco, com nadadeiras 
peitorais claras e o restante das nadadeiras amareladas, com 
uma barra preta com bordas brancas que se estende do meio 

dos espinhos da nadadeira dorsal até a borda da nadadeira 
anal; uma secunda barra se estende dos espinhos da nadadeira 
dorsal superior até a região mediana do pedúnculo caudal; 
uma faixa preta, a qual inclui os dois primeiros espinhos da 
nadadeira dorsal e se estende até o olho; essa mesma faixa 
desce além do olho e segue em direção à boca, a qual adquire 
uma coloração alaranjada. Atinge 13 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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Prognathodes guyanensis (Durand, 1960)
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nome Popular: Donzela-do-rabo-amarelo

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Até então só eram 

registrados até cerca de 50 m de profundidade, em recifes. No 
talude continental da Bacia Potiguar/RN, foi registrado entre 
146 e 158 m.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde Antígua e Tobago no Caribe 

até o Brasil, incluindo as ilhas oceânicas do Atol das Rocas, 
Arquipélago de Fernando de Noronha e Trindade.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 2,5 cm e peso 

total de 0,5 g.

Referências
Menezes & Figueiredo, 1985; Humann & Deloach, 2002.

POMACENTRIDAE

Nadadeira peitoral com 18 a 20 raios. Cor do corpo 
bicolor e com uma mancha negra a qual se estende quase por 
toda a base da nadadeira peitoral; jovens com uma mancha 
negra arredondada na porção basal anterior da nadadeira 

dorsal; nadadeiras peitorais são translúcidas com raios 
amarelos; pélvicas e anal enegrecidas; caudal amarelada; 
porção escura anterior do corpo apresenta vestígios de 
estriais verticais mais escuras. Atinge 10 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Stegastes pictus (Castelnau, 1855)
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LABRIDAEDecodon puellaris (Poey, 1860)

nome Popular: Ministro

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 90 e 

275 m e profundidade, em fundos consolidados, próximos a 
recifes profundos.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde o sudeste da Flórida (EUA), 

Bermudas, Golfo do México, Antilhas e Bahamas até o Rio 
Grande do Sul.

Material Coletado
2 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

10,5 e 17 cm e peso total entre 28,3 e 128,4 g.

Referências
Menezes et al., 2003; Bernardes et al., 2005; McEachran & 
Fechhelm, 2005.

Nadadeira dorsal com 11 espinhos e 9 ou 10 raios; 
peitoral com 15 ou 16 raios; anal com 2 espinhos e 9 ou 10 
raios; primeiro arco branquial com 14 rastros branquiais; 27 
a 29 escamas com poros na linha lateral. Corpo alongado 
e relativamente delgado, sendo todo tronco e maior parte 
da cabeça cobertos por escamas grandes e ciclóides, com 

exceção das nadadeiras dorsal e anal; focinho pontudo e 
com fortes dentes caninos na porção anterior das maxilas. 
Cor vermelha na região dorsal e pálida na região ventral, com 
manchas amarelas em quase toda extensão da nadadeira 
dorsal. Atinge 15 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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nome Popular: Budião-batata

Habitat e Comportamento
Até então só eram registrados entre 5 e 45 m de 

profundidade, em áreas recifais e bancos de fanerógamas 
marinhas. No talude continental da Bacia Potiguar/RN, foi 
registrado entre 102 e 108 m. Solitários ou em pequenos 
cardumes, incluindo peixes herbívoros, especialmente dos 
gêneros Sparisoma e Acanthurus.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, na Venezuela e no Brasil, do Parcel 

de Manuel Luís (MA) até Santa Catarina, incluindo as ilhas 
oceânicas brasileiras.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 9 cm e peso 

total de 18 g.

SCARIDAE

Há pouco tempo identificada como Sparisoma 
chrysopterum, uma espécie restrita à região caribenha, 
entretanto o padrão de colorido diferencia as duas espécies. 
Indivíduos na fase terminal não possuem marca escura 
crescente na margem da nadadeira caudal, nem a área 
turquesa adjacente à nadadeira peitoral, e a área amarela clara 

na axila, presentes em S. chrysopterum. Indivíduos vivos de 
S. frondosum possuem uma mancha clara na parte superior 
do pedúnculo caudal, tanto da fase terminal quanto na inicial; 
nadadeiras dorsal, caudal, anal e pélvicas avermelhadas na 
fase inicial. Atinge 50 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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Sparisoma frondosum (Agassiz, 1831)

Referências
Carvalho-Filho, 1999; Moura et al., 2001; Humann & Deloach, 2002; 
Feitoza et al., 2005; Luiz Jr et al., 2013.
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PERCOPHIDAEBembrops heterurus (Miranda Ribeiro, 1903)

nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Bentônicos, ocorrem entre 80 e 600 m de profundidade. 

Alimentam-se principalmente de crustáceos e peixes.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, até então só era registrada do Rio 

de Janeiro ao Uruguai.

Material Coletado
4 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

7 e 14,5 cm e peso total entre 2,2 e 20 g.

Referências
Menezes & Figueiredo, 1985; Bernardes et al., 2005.

Primeira nadadeira dorsal com 6 espinhos; segunda 
dorsal com 14 a 16 raios; anal com 16 a 19 raios, em posição 
aproximadamente oposta à segunda dorsal; peitoral com 17 a 
27 raios; pélvicas claramente anteriores às peitorais; 54 a 60 
escamas na linha lateral. Corpo alongado, cabeça deprimida 
dorso-ventralmente; mandíbula ultrapassa anteriormente 

a maxila superior; dentes mais anteriores da mandíbula 
expostos; maxila estendendo-se posteriormente além da 
margem anterior do olho; corpo recoberto por escamas. Cor 
geral amarronzada, com manchas irregulares escuras nas 
laterais do corpo e região ventral mais clara; faixas escuras 
inclinadas na nadadeira caudal. Atinge 30 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Bentônicos, 

ocorrem entre 394 e 579 m de profundidade. Alimentação 
provavelmente semelhante à Bembrops heterurus.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, até então só era registrada no 

Caribe, Nicarágua, Porto Rico, Honduras e Venezuela.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 12,5 cm e 

peso total de 10 g.

Referências
Thompson & Suttkus, 1998.

PERCOPHIDAE

Primeira nadadeira dorsal com 6 espinhos; segunda 
dorsal com 15 a 17 raios (geralmente 16); anal com 16 a 19 
raios (geralmente 18); peitoral com 25 a 28 raios (geralmente 
26); primeiro arco branquial com 5 rastros no ramo superior 
e 15 no ramo inferior; 29 ou 30 vértebras; 55 a 64 escamas 
(geralmente 60) na linha lateral. Cor marrom com o dorso com 
manchas pretas; segunda dorsal quase totalmente branca, só 

com toda a região basal preta; anal geralmente clara e com 
alguns melanóforos em alguns indivíduos; machos com um 
ocelo grande na base da anal, já as fêmeas possuem uma 
mancha preta no lugar do ocelo; caudal com a margem 
dorsal, posterior e ventral pretas; peitoral com melanóforos, 
assim como metade da pélvica. Atinge 19 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Bembrops ocellatus Thompson & Suttkus, 1998
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CALLIONYMIDAESynchiropus agassizii (Goode & Bean, 1888)

nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 45 a 

640 m de profundidade, em fundos de areia ou lama.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, até então só era registrada no 

Canadá, Golfo do México, nas Antilhas até o norte do Brasil.

Material Coletado
46 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 4 e 9 cm e peso total entre 0,8 e 8,1 g.

Referências
Menezes & Figueiredo, 1985; McEachran & Fechhelm, 2005.

Primeira nadadeira dorsal com 4 espinhos, sendo o 
primeiro ligeiramente mais longo que os demais; segunda 
dorsal com 8 raios segmentados, sendo o último dividido na 
base; anal com 7 raios; peitoral com 20 a 23 raios; caudal 
com 2 raios que se estendem como filamentos em machos. 
Cabeça ligeiramente deprimida e um espinho pré-opercular 
com duas farpas na ponta; focinho curto e triangular em vista 

dorsal; dentes mandibulares viliformes e dispostos em faixas; 
linha lateral única e completa. Cor da parte superior do corpo 
e da cabeça vermelha, com manchas escuras no corpo e 
ventre branco; primeira dorsal com uma mancha preta entre 
o terceiro e quarto espinho e anal com uma faixa preta perto 
da margem. Atinge 25 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Demersais, ocorrem entre 45 a 640 m de profundidade, 

em fundos de cascalho, areia ou lama.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde a Venezuela até o Uruguai.

Material Coletado
55 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 4,5 e 12,5 cm e peso total entre 1 e 22,2 g.

Referências
Hartel & Nakabo In: Carpenter, 2002; Bernardes et al., 2005.

CALLIONYMIDAE

Primeira nadadeira dorsal com 4 espinhos, sendo o 
primeiro mais alongado; segunda dorsal com 8 raios; anal 
com 7 raios; peitoral com 20 a 22 raios; pré-opérculo com 
espinho largo na base e duas pontas curvadas para cima. 
Corpo alongado e comprimido dorso-ventralmente; cabeça 
achatada; olho grande; boca pequena e terminal; corpo sem 
escamas. Segunda dorsal de machos com o último raio mais 
alongado que os demais; anal com origem sob o terceiro raio 

da segunda dorsal; peitoral convexa, alcançando o segundo 
ou terceiro raio da anal; pélvica com inserção anterior à 
peitoral, alcançando o primeiro ou segundo raio da anal; 
caudal de machos com raios medianos mais alongados. Cor 
variando do vermelho ao laranja claro; mancha negra, em 
forma de ocelo, entre o terceiro e quarto espinhos da dorsal. 
Atinge 25 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Synchiropus dagmarae Fricke, 1985
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GEMPYLIDAE

nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 184 e 

457 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, do Golfo do México ao sul do Brasil.

Material Coletado
3 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

7 e 8 cm e peso total entre 2,1 e 4,3 g.

Referências
Figueiredo et al., 2002; Parin & Nakamura In: Carpenter, 2002.

Primeira nadadeira dorsal com 16 espinhos; segunda 
dorsal com 1 espinho e 17 a 20 raios; anal com 2 espinhos 
livres mais 1 espinho composto e 17 a 20 raios; peitoral com 
15 ou 16 raios; pélvica com 1 espinho e 5 raios; 32 vértebras. 
Corpo moderadamente comprimido; presença de duas linhas 
laterais, ambas originadas acima do ângulo superior da 

abertura branquial, a linha superior segue o contorno dorsal do 
corpo e a linha inferior desce em direção à margem da abertura 
branquial, segue em torno da base da nadadeira peitoral e vai 
até o contorno da região ventral do corpo. Cor dos flancos 
prateada e do dorso marrom; primeira nadadeira dorsal escura 
e a segunda preta anteriormente. Atinge 22 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Neoepinnula americana (Grey, 1953)
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nome Popular: Peixe-grilo

Habitat e Comportamento
Bentopelágicos, ocorrem entre 100 e 750 m de 

profundidade, no talude continental e no entorno de ilhas 
oceânicas. No período noturno realizam migração para 
águas mais rasas. Alimentam-se de crustáceos, peixes e 
cefalópodes.

Distribuição Geográfica
Em todos os oceanos, com exceção da região tropical e 

temperada do Pacífico Oriental.

Material Coletado
24 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 14,5 e 27 cm e peso total entre 16,8 e 81,9 g.

Referências
Parin & Nakamura In: Carpenter, 2002; McEachran & Fechhelm, 2005.

GEMPYLIDAE

Primeira nadadeira dorsal com 17 a 29 espinhos; segunda 
dorsal com 1 espinho e 17 a 20 raios; anal com 2 ou, raramente, 
3 espinhos e 15 a 17 raios conectados por uma membrana; 
peitorais com 13 ou 14 raios; pélvica com um espinho; rastros 
branquiais no primeiro arco com formato de espinho e com 
uma a três cúspides; linha lateral única e curva-se ventralmente 
em direção ao quarto ou sexto espinho da nadadeira dorsal; 

33 a 35 vértebras. Corpo alongado, moderadamente delgado e 
comprimido, e totalmente escamado em indivíduos com mais 
de 20 a 25 cm de CP; opérculo com um espinho achatado na 
margem posterior. Cor acinzentada a marrom, com tons de 
cobre; nadadeiras pretas em espécies maiores que 40 cm de 
CP e coloração amarelada com manchas pretas em espécies 
menores. Atinge 100 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Promethichthys prometheus (Cuvier, 1832)
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CAPROIDAE

nome Popular: Cará-do-fundo

Habitat e Comportamento
Bentopelágicos, ocorrem entre 27 e 600 m de 

profundidade, principalmente entre 100 e 300 m, próximos 
à afloramentos rochosos formando pequenos cardumes. 
Alimentam-se de gastrópodes, cefalópodes e crustáceos. 
Registros de larvas e jovens foram obtidos entre abril e junho 
no plâncton próximo ao Rio de Janeiro entre 133 e 229 m de 
profundidade.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde Nova Jersey (EUA) até o 

Uruguai.

Material Coletado
3 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

3,5 e 7 cm e peso total entre 2,9 e 18,3 g.

Referências
Bernardes et al., 2005.

Uma nadadeira dorsal iniciando-se na metade do corpo 
com 7 a 9 espinhos e 31 a 37 raios; anal com 3 espinhos e 29 
a 34 raios; peitoral com 1 espinho e 13 a 15 raios (geralmente 
13); primeiro arco branquial com 18 a 22 rastros; 46 a 54 
escamas ctenóides pequenas na linha lateral; com um espinho 
dorsal ligeiramente forte e serrilhado; três espinhos menores no 
ângulo do pré-opérculo. Corpo em forma de losango, com sua 
altura muito maior que o comprimento da cabeça; lateralmente 

comprimido; focinho curto e obtuso; boca ligeiramente superior 
e quase vertical; dentes pequenos e cônicos dispostos em uma 
única fileira; nadadeira dorsal e anal com raios ramificados; 
nadadeira pélvica com inserção posterior à base da peitoral. 
Cor variando do vermelho ao alaranjado; quando recém 
coletado pode apresentar corpo pálido com 3 barras vermelho 
alaranjada, sobre o olho, após a nadadeira peitoral e, a última, 
sobre o pedúnculo caudal. Atinge 30 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Antigonia capros Lowe, 1843

0 20 40 60 80 Quilômetros

Areia
Branca

Serra
do Mel

Porto do
Mangue

Macau Guamaré Galinhos

Caiçara
do Norte

4º30’

4º45’

5º00’

37º00’ 36º45’ 36º30’ 36º15’ 36º00’

-10m

-20m

-50m

-100m

-500m

-1000m

-2000m

3 cm



177Peixes do Talude Continental  Biodiversidade Marinha da Bacia Potiguar / RN

nome Popular: Solha

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 130 e 

200 m de profundidade, em fundos inconsolidados.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, até então só era registrada no Caribe.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 7 cm e peso 

total de 5,7 g.

Referências
Gutherz & Blackman, 1970; Munroe In: Carpenter, 2002.

PARALICHTHYIDAE

Nadadeira dorsal com 78 a 86 raios; anal com 63 a 71 
raios; peitoral com 7 a 10 raios; primeiro arco branquial com 
8 a 11 rastros no ramo superior e 18 a 24 no ramo inferior; 
35 ou 36 vértebras; 40 a 43 escamas na linha lateral. Cabeça 
bastante achatada com uma projeção espinhosa, maior nos 
machos do que nas fêmeas; boca moderada com a mandíbula 
superior estendendo-se além da margem anterior do olho 
inferior; olhos de tamanhos iguais, machos maduros com 

os olhos bem espaçados entre si; escamas ctenóides no lado 
ocular e cicloides no lado cego; dentes dispostos em uma 
única linha na mandíbula; machos maduros com o segundo 
raio prolongado da peitoral do lado ocular. Cor do lado ocular 
amarelado com manchas escuras; margem ventral do olho 
superior e margem dorsal do olho inferior com uma barra 
escura formada de pequenas manchas brancas; caudal com a 
margem posterior enegrecida. Atinge 11 cm (CP). 

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Citharichthys amblybregmatus Gutherz & Blackman, 1970
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nome Popular: Solha-de-chifre

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 27 e 

366 m de profundidade, em fundos inconsolidados.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde a Carolina do Norte (EUA), 

Golfo do México e Bahamas até o Uruguai.

Material Coletado
656 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 2,5 e 8,8 cm e peso total entre 0,2 e 12,5 g.

Referências
Bernardes et al., 2005; McEachran & Fechhelm, 2005.

PARALICHTHYIDAE

Nadadeira dorsal com 74 a 84 raios; anal com 59 a 67 
raios; peitoral do lado ocular com 11 ou 12 raios, sendo os 
superiores alongados e filamentosos nos machos; pélvica do 
lado ocular com 6 raios; primeiro arco branquial com 3 a 5 
rastros no ramo superior e 10 a 15 no ramo inferior; linha 
lateral sem arco pronunciado na região anterior e com 40 a 
45 escamas. Corpo alongado em forma de gota e comprimido 
lateralmente; boca relativamente grande com um espinho 
forte na margem do focinho em machos e espinhos menores 
na frente dos olhos; um espinho projetado da sínfise da 

mandíbula; em fêmeas e jovens existe apenas protuberâncias 
sob a pele. Olhos do lado esquerdo do corpo, próximos em 
juvenis e fêmeas adultas, mas separados por uma distância 
igual à metade do diâmetro do olho em machos adultos; 
nadadeira dorsal e anal longas, totalmente separadas da 
nadadeira caudal; raios das nadadeiras peitorais ramificados; 
nadadeira caudal arredondada. Cor amarronzada com 
manchas escuras na axila da nadadeira dorsal e anal; lado 
cego branco, sem manchas; nadadeira peitoral com faixas 
transversais escuras. Atinge 11 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Citharichthys cornutus  (Günther, 1880)

3 cm
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nome Popular: Linguado

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 173 e 

1829 m de profundidade, em fundos inconsolidados.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde a Flórida (EUA), Golfo do 

México, Grandes Antilhas, Barbados, Nicarágua e Belize até 
o Rio Grande do Sul.

Material Coletado
33 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 5,2 e 14 cm e peso total entre 2,5 e 42 g.

Referências
Cervigón, 1996; Munroe In: Carpenter, 2002; Menezes et al., 2003; 
McEachran & Fechhelm, 2005.

PARALICHTHYIDAE

Nadadeira dorsal com 90 a 95 raios; anal com 70 a 
76 raios; peitoral do lado ocular com 9 ou 10 raios; pélvica 
do lado ocular com 6 raios; primeiro arco branquial com 3 
rastros longos no ramo superior e 7 a 10 no ramo inferior; 43 
a 53 escamas na linha lateral. Corpo moderadamente oval e 
alongado, com espinhos rostrais sobre o lábio superior; olho 
inferior um pouco anterior ao olho superior; olhos próximos e 

separados por uma crista interorbital afiada; dentes pequenos 
e dispostos em uma única linha, os anteriores são maiores do 
que os posteriores, com os da mandíbula superior pendendo 
sobre os inferiores. Cor pálida a marrom escura, normalmente 
com duas manchas nas nadadeiras dorsal e anal e caudal 
com, frequentemente, duas manchas ovaladas; lado cego 
branco. Atinge 14 cm (CP)

Diagnose

Citharichthys dinoceros Goode & Bean, 1886

2 cm

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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nome Popular: Linguado-pintado

Habitat e Comportamento
Ocorrem entre 35 e 183 m de profundidade. Alimentam-

se de crustáceos e peixes da família Synodontidae.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, até então só era registrada desde a 

Carolina do Norte e Flórida (EUA), Golfo do México, Bahamas, 
Caribe e Nicarágua até o Panamá.

Material Coletado
5 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

11,5 e 28,5 cm e peso total entre 22,4 e 388,1 g.

Referências
Munroe In: Carpenter, 2002; McEachran & Fechhelm, 2005.

PARALICHTHYIDAE

Nadadeira dorsal com 58 a 65 raios, sendo os mais 
anteriores filamentosos; anal com 46 a 53 raios; primeiro 
arco branquial com 3 rastros pequenos e grossos no ramo 
superior e 6 a 8 rastros no ramo inferior; 95 a 112 escamas 
pequenas e ciclóides na linha lateral; 10 vértebras na porção 
pré-caudal e 25 a 28 vértebras na porção caudal. Origem 
da nadadeira dorsal claramente anterior aos olhos; base 
das nadadeiras pélvicas curtas e inseridas na linha ventral 

mediana; nadadeira pélvica do lado ocular maior que a do 
lado cego; margem da cabeça orientada verticalmente; olho 
inferior situado exatamente abaixo do superior; maxilas 
e dentes igualmente desenvolvidos em ambos os lados do 
corpo. Cor variando do bronze ao marrom com três manchas 
circulares no lado ocular, a anterior sobre o arco da linha 
lateral e as duas outras, uma sobre a outra no meio do corpo. 
Atinge 25 cm (CT)

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Gastropsetta frontalis Bean, 1895

2 cm
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nome Popular: Linguado

Habitat e Comportamento
Ocorrem entre 1 e 400 m de profundidade, em fundos de 

areia próximos à recifes e bancos de algas. Alimentam-se de 
peixes, crustáceos e poliquetas. A reprodução aparentemente 
ocorre da primavera ao verão, ovos e larvas são planctônicos, 
estas se transformam em jovens por volta dos 1,5 cm (CT).

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, da Florida (EUA) ao Rio Grande do Sul.

Material Coletado
13 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 12,5 e 24,5 cm e peso total entre 24,6 e 207,3 g.

Referências
Carvalho-Filho, 1999; Figueiredo & Menezes, 2000; Munroe In: Carpenter, 
2002; Lunardon-Branco & Branco, 2003; McEachran & Fechhelm, 2005.

PARALICHTHYIDAE

Nadadeira dorsal com 83 a 92 raios, anal com 64 a 
74 raios; nadadeira peitoral do lado oculado 10 ou 11 raios, 
os superiores muito alongados nos machos a partir de 18 
cm (CT); primeiro arco branquial com 8 a 11 rastros; linha 
lateral sem arco pronunciado acima da peitoral, com 57 a 68 
escamas. Corpo elíptico; olho superior bastante deslocado 
para trás em relação ao inferior; região inter-orbital maior 
nos machos; escamas ctenóides; boca grande com duas 

fileiras de dentes fixos no maxilar superior, alguns visíveis 
externamente, o maxilar ultrapassando a margem posterior 
do olho inferior. Cor geral marrom ao oliváceo, eventualmente 
acinzentados com muitas manchas arredondadas escuras 
e ocelos claros; com linhas negras, duas unindo os raios 
anteriores da nadadeira dorsal ao olho superior, e uma outra 
no perfil superior da cabeça; machos adultos com longos 
raios na nadadeira peitoral. Atinge 30 cm (CT).

Diagnose

Syacium papillosum (Linnaeus, 1758)

3 cm

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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nome Popular: Solha

BOTHIDAE

Nadadeira dorsal com 76 a 91 raios; anal com 58 a 68 raios; 
peitorais com 8 a 10 raios no lado oculado; 70 a 78 escamas 
na linha lateral; primeiro arco branquial com 7 a 10 rastros no 
ramo inferior. Corpo oval, com altura variando entre 61 e 67 % 
do CP; olhos do lado esquerdo do corpo, separados por uma 
distância igual a seu diâmetro, tal distância muito maior nos 
machos; perfil superior do focinho reto ou com uma modesta 
depressão; presença de espinho agudo no focinho dos machos 
e obtuso nas fêmeas; o raio mais superior da peitoral é mais 

alongado que os demais nos machos, similar aos demais nas 
fêmeas. Cor bege a cinza claro com muitas rosetas e círculos 
imperfeitos pálidos, de brancos a azulados, vários com margens 
escuras; várias manchas pequenas e escuras por todo o corpo e 
nadadeiras; três manchas pretas maiores, em série, ao longo da 
linha lateral, a do centro mais bem definida que as demais; cauda 
com duas manchas escuras, uma acima da outra, mal definidas 
e nem sempre presentes. Atinge 18 cm (CT).

Diagnose

Bothus ocellatus (Agassiz, 1831)

Habitat e Comportamento
Ocorrem entre 1 e 150 m de profundidade, em bolsões de 

areias entre rochas e corais, e em fundos de areia ou cascalho 
próximos à recifes e ilhas. Alimentam-se principalmente de peixes 
e complementam sua dieta com crustáceos e moluscos. Capazes 
de alterar sua coloração com rapidez conforme o substrato, ou 
quando enterrados, somente com os olhos expostos. Os machos 
formam haréns e são territoriais; a reprodução ocorre aos pares, 
geralmente no crepúsculo, por todo o ano e com picos no verão; 
ovos e larvas são pelágicos e estas se transformam em jovens 
com aproximadamente 1,6 cm (CT).

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, de Nova Iorque (EUA) à Santa Catarina.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 7 cm e peso 

total de 5,3 g.

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Referências
Carvalho-Filho, 1999; Figueiredo & Menezes, 2000; Munroe In: 
Carpenter, 2002; McEachran & Fechhelm, 2005.
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nome Popular: Linguado

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 20 

e 549 m de profundidade, em fundos moles da porção mais 
externa da plataforma continental e da porção superior do 
talude continental.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde a Flórida (EUA), Golfo do 

México até o Brasil.

Material Coletado
4 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

12,5 e 19 cm e peso total entre 9,3 e 40,6 g.

Referências
Munroe In: Carpenter, 2002; McEachran & Fechhelm, 2005.

BOTHIDAE

Nadadeira dorsal com 112 a 122 raios; anal com 77 a 
85 raios; peitoral com 14 a 17 raios; primeiro arco branquial 
sem rastros, somente um ou dois rudimentos; linha lateral 
arqueada sobre a base da peitoral e com 190 escamas. 
Corpo afilado, alongado e coberto por escamas cicloides; 
mandíbula superior estende-se além da margem posterior do 

olho inferior; tanto os machos como as fêmeas com olhos 
igualmente espaçados; dentes dispostos em uma única linha 
na mandíbula e curvados, delgados e depressíveis. Cor do 
lado ocular varia do cinza ao marrom amarelado; membranas 
das nadadeiras escuras podendo apresentar ou não manchas 
negras; lado cego branco. Atinge 30 cm (CT).

Diagnose

Chascanopsetta lugubris Alcock, 1894

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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nome Popular: Linguado

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 90 e 

550 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, do Caribe ao Rio Grande do Sul.

Material Coletado
75 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 8 e 15 cm e peso total entre 2,5 e 17,1 g.

Referências
Munroe In: Carpenter, 2002; McEachran & Fechhelm, 2005.

BOTHIDAE

Nadadeira dorsal com 119 a 125 raios; anal com 98 a 108 
raios; peitoral com 11 ou 12 raios; primeiro arco branquial com 
8 rastros no ramo interior; 105 escamas na linha lateral. Corpo 
comprimido lateralmente; olhos situados no lado esquerdo do 
corpo; nadadeira dorsal e anal longas e separadas da nadadeira 
caudal; peitoral presente somente no lado ocular do corpo e 
mais longa que o comprimento da cabeça; base da nadadeira 

pélvica do lado ocular mais longa que a base da pélvica do 
lado cego; raios da peitoral e pélvica não ramificados; linha 
lateral com um arco pronunciado na região anterior. Cor do 
corpo marrom e nadadeira peitoral escura. Atinge 18 cm (CP).
cego branco, sem manchas; nadadeira peitoral com faixas 
transversais escuras. Atinge 11 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Monolene atrimana Goode & Bean, 1886
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nome Popular: Linguado

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 70 e 

300 m de profundidade, em fundos arenosos e lamosos.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, até então só era registrada do 

Caribe, Suriname até a Venezuela.

Material Coletado
15 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 3,5 e 10 cm e peso total entre 0,6 e 17 g.

Referências
Anderson, & Gutherz, 1967; Cervigón, 1996; Munroe In: Carpenter, 2002.

BOTHIDAE

Nadadeira dorsal com 79 a 95 raios; anal com 75 a 82 
raios; primeiro arco branquial com 9 a 11 rastros no ramo 
inferior; 69 a 79 escamas na linha lateral. Cor marrom claro 
uniforme, sem nenhuma marca distinta, com exceção de 
uma escura no início da porção reta da linha lateral, contudo 

alguns exemplares podem apresentar manchas redondas 
e numerosas sobre o corpo e nas nadadeiras; fêmeas com 
manchas pretas nos raios anteriores da nadadeira anal; 
geralmente com um par de pontos claros na base da nadadeira 
caudal; lado cego branco. Atinge 18 cm (CP).

Diagnose

Trichopsetta caribbaea Anderson & Gutherz, 1967

3 cm

3 cm

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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nome Popular: sem nome popular

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Demersais, ocorrem 

entre 230 e 915 m de profundidade.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, até então só era registrada do sul da 

Flórida (EUA) ao norte da América do Sul e na Bahia.

Material Coletado
14 exemplares, com comprimento padrão variando 

entre 8 e 12,5 cm e peso total entre 11,9 e 72,5 g.

Referências
McEachran & Fechhelm, 2005; Lopes et al., 2009.

TRIACANTHODIDAE

Primeira nadadeira dorsal com 6 espinhos fortes, o 
mais anterior mais desenvolvido e os posteriores reduzindo 
gradativamente; segunda dorsal com 16 a 18 raios; anal com 
formato semelhante à segunda dorsal, com 14 a 16 raios, sua 
base localizada aproximadamente na mesma altura da base 
da segunda dorsal; peitoral relativamente curta, com 12 a 15 
raios (geralmente 14); pélvica com 1 espinho desenvolvido 
e 1 a 2 raios; primeiro arco branquial com 15 a 20 rastros; 
espinhos das nadadeiras dorsal e pélvicas podem ser travados 
quando eretos; pedúnculo caudal reduzido e ligeiramente 
comprimido dorso-ventralmente. Corpo alto, comprimido 

lateralmente; narinas pares, localizadas em uma área sem 
escamas à frente dos olhos; focinho moderadamente longo e 
afilado; olhos desenvolvidos, próximos à margem anterior da 
cabeça; boca reduzida e terminal; dentes nas maxilas curtos 
e truncados, entre 6 e 11 em série única na maxila superior, 
e 7 a 12 em série única na mandíbula; abertura branquial 
reduzida, levemente oblíqua e com formato ligeiramente 
arqueado, localizada à frente da base da nadadeira peitoral. 
Cor geral rosa ou vermelha em vida, com reticulados de cor 
oliva a marrom, colorido mais pálido em exemplares fixados. 
Atinge 18 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Hollardia hollardi Poey, 1861
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nome Popular: Cangulo

Habitat e Comportamento
Até então só eram registrados entre 1 e 40 m de 

profundidade, em águas claras sobre recifes de corais e 
bancos de algas. No talude continental da Bacia Potiguar/RN, 
foi registrado entre 146 e 158 m. Alimentam-se de esponjas, 
hidróides, gorgônias, crustáceos e, eventualmente, algas.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde a Flórida (EUA), Golfo do 

México, Caribe até São Paulo.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 22 cm e peso 

total de 400 g.

Referências
Matsuura In: Carpenter, 2002; Feitoza et al., 2003; Menezes et al., 2003.

MONACANTHIDAE

Primeira nadadeira dorsal com 2 espinhos, sendo o 
primeiro longo e localizado acima da parte anterior do olho; 
segunda dorsal com 2 espinhos e 34 a 36 raios; anal com 29 a 32 
raios; peitoral com 13 ou 14 raios; primeiro arco branquial com 
29 a 35 rastros; fenda branquial relativamente longa e localizada 
anteriormente à nadadeira peitoral; escamas modificadas, 
com vários espinhos ramificados; sulco profundo atrás dos 

espinhos. Corpo alto e comprimido lateralmente; adultos com 
dois pares de espinhos fortes, curvados e amarelados em cada 
lado do pedúnculo caudal; boca pequena e dentes afiados. Cor 
variando do marrom com várias manchas brancas no corpo ou 
parte posterior do corpo alaranjada; nadadeira caudal escura; 
segunda dorsal, peitoral e anal claras. Atinge 46 cm (CT).

Diagnose

Cantherhines macrocerus (Hollard, 1853)

3 cm

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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nome Popular: Baiacú-cofre

Habitat e Comportamento
Até então só eram registrados entre 1 e 80 m de 

profundidade, em recifes de corais e bancos de algas. No 
talude continental da Bacia Potiguar/RN, foi registrado 
entre 102 e 108 m. Alimentam-se de esponjas, gorgônias, 
anêmonas, tunicados e crustáceos.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde Massachusetts (EUA), Golfo 

do México e Bermudas até a Argentina.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 19 cm e peso 

total de 238,4 g.

Referências
Figueiredo & Meneses, 2000; Matsuura In: Carpenter, 2002; 
McEachran & Fechhelm, 2005.

OSTRACIIDAE

Nadadeiras dorsal com 10 raios; anal com 10 raios; 
peitoral com 11 raios, raramente 10 ou 12; primeiro arco 
branquial com 13 a 17 rastros. Corpo composto de placas 
ósseas hexagonais que são densamente cobertas por 
tubérculos pequenos; com um par de espinhos, anterior 
aos olhos e outro par localizado próximo da nadadeira anal; 

boca inferior; dentes da mandíbula incisivos, com cúspides e 
dispostos em uma banda; extremidade anterior da abertura 
nasal em um tubo curto; olhos projetados um pouco acima 
da margem superior da cabeça. Cor varia do azul acinzentado 
ao amarelado, com manchas azuis escuras, formando um 
padrão reticulado no corpo. Atinge 48 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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Acanthostracion quadricornis (Linnaeus, 1758)
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nome Popular: Baiacú-mirim

Habitat e Comportamento
Até então só eram registrados entre 1 e 54 m de 

profundidade, em recifes de corais. No talude continental da 
Bacia Potiguar/RN, foi registrado entre 102 e 108 m. Vivem 
geralmente em pares, mas também são observados solitários, 
próximos ao substrato em nado lento e calmo. Alimentam-se 
de invertebrados bentônicos, preferencialmente poliquetas. 
Durante à noite escondem-se em frestas do recife. A reprodução 
provavelmente ocorre durante todo o ano; os ovos, cerca de mil, 
são aderentes e fixados a algas, aparentemente são tóxicos a 
predadores; jovens com cerca de 1 cm (CT) são eventualmente 
observados entre sargaços na superfície do mar.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, do sul do Caribe até Santa Catarina, 

incluindo as ilhas oceânicas do Atol das Rocas e Fernando de 
Noronha.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 5 cm e peso 

total de 6,5 g.

TETRAODONTIDAE

Nadadeira dorsal com 9 ou 10 raios, anal com 9 raios; 
peitoral com 15 ou 16 raios; corpo trapezoidal com focinho 
mais longo e cônico; narinas localizadas na ponta do focinho, 
pequenas e pouco visíveis. Cor variando do bege pálido ao 
escuro; região dorsal e da cabeça marrom amarelada; duas 

faixas horizontais negras e evidentes nos flancos, a superior 
contínua e a inferior às vezes interrompida; estrias azuis 
irradiando a boca e os olhos; caudal clara, eventualmente com 
algumas manchas escuras e com a margem externa escurecida. 
Atinge 12 cm (CT).

Diagnose

Canthigaster figueiredoi Moura & Castro, 2002

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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Referências
Cervigón, 1996; Oliveira & Freitas, 1998; Vasconcelos-Filho et al., 1998; 
Carvalho-Filho, 1999; Menezes & Figueiredo, 2000; Humann & Deloach, 
2002; Rocha et al., 2002; Schultz et al., 2002; Leis In: Carpenter, 2002; 
Moura & Castro, 2002; McEachran & Fechhelm, 2005; ; Luiz Jr et al., 2013.

1 cm
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nome Popular: Baiacú-mirim

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Até então só eram 

registrados entre 90 e 100 m de profundidade, em fundos 
duros. No talude continental da Bacia Potiguar/RN, foram 
registrados entre 130 e 160 m.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, até então só era registrada da 

Carolina do Sul (EUA) até o norte do Golfo do México.

Material Coletado
2 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

5 e 5,5 cm e peso total entre 4,6 e 7,6 g.

Referências
Moura & Castro, 2002; McEachran & Fechhelm, 2005.

TETRAODONTIDAE

Nadadeira dorsal com 9 raios; anal com 9 raios; peitoral 
com 15 ou 16 raios; focinho agudo e relativamente longo; linha 
lateral indistinta; com pequenas espículas na região ventral. Cor 
castanha, sendo mais escuro dorsalmente do que ventralmente; 

duas faixas escuras no flanco do opérculo à base da caudal; com 
manchas arredondadas e linhas irregulares azuis e amarelas no 
focinho até a base da nadadeira peitoral; pequena mancha negra 
irregular na base da dorsal. Atinge 9 cm (CP).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Canthigaster jamestyleri Moura & Castro, 2002
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nome Popular: Baiacú-de-fundo

Habitat e Comportamento
Demersais, ocorrem entre 50 e 480 m de profundidade, 

em fundos arenosos, lamosos e rochosos. Quando jovens são 
pelágicos. Alimentam-se principalmente de lulas.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde Nova Jersey (EUA) até a 

Argentina.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 22 cm e peso 

total de 400 g.

Referências
Figueiredo et al., 2002; Morato & Pauly, 2004; Bernardes et al., 2005; 
McEachran & Fechhelm, 2005.

TETRAODONTIDAE

Nadadeira dorsal com 8 a 10 raios, geralmente 9; anal 
com 7 a 9 raios, geralmente 8 ou 9; peitoral com 14 a 17 
raios; fendas branquiais em forma de arco e um pouco mais 
curtas que a base da nadadeira dorsal. Corpo robusto; cabeça 
grande, em adultos cabendo 2,5 vezes no CP; boca pequena; 
maxilas formadas por duas placas superiores e duas inferiores; 
olhos grandes; nadadeira anal junto à origem posterior da 

dorsal; peitoral moderadamente curta; pélvica ausente; caudal 
truncada; pele lisa, sem espinhos. Cor do dorso e da lateral 
do corpo cinza ou marrom-clara, com manchas mais escuras 
e arredondadas de tamanhos variados e esparsamente 
distribuídas; região ventral branca; caudal escura com a ponta 
dos raios superiores e inferiores claras; demais nadadeiras 
claras. Atinge 49 cm (CP).

Diagnose

Sphoeroides pachygaster (Müller & Troschel, 1848)

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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nome Popular: Baiacú-de-espinho

Habitat e Comportamento
Ocorrem entre 1 e 190 m de profundidade, sendo mais 

comuns em águas rasas de estuários, bancos de algas e 
recifes de coral.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, desde o norte da América do Sul até 

a Argentina.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 19,5 cm e 

peso total de 480 g.

Referências
Figueiredo & Menezes, 2000; Leis In: Carpenter, 2002.

DIODONTIDAE

Nadadeira dorsal com 10 a 12 raios; anal com 10 ou 11 
raios; peitoral com 21 a 23 raios; mandíbula com uma série 
de 4 a 10 cirros dérmicos, não associados a espinhos. Cor do 
dorso cinza, às vezes com manchas claras entre os espinhos, 
sendo pouco evidente na região ventral, contrastando com 
a base escura dos espinhos; parte posterior da mandíbula 

esbranquiçada; mancha escura com margem clara abaixo do 
olho; uma faixa horizontal escura na ponta da mandíbula; três 
manchas negras na região dorso lateral do corpo, circundada 
por halos claros; uma das manchas está situada acima 
da peitoral, outra atrás da peitoral e outra junto à base da 
nadadeira dorsal. Atinge 25 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Chilomycterus spinosus (Linnaeus, 1758)
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nome Popular: Baiacú-de-espinho

Habitat e Comportamento
Pouco se sabe sobre seus hábitos. Ocorrem entre 1 e 216 

m de profundidade, em águas oceânicas. Formam cardumes 
e sua alimentação consiste basicamente em zooplâncton 
e larvas de peixes. São frequentemente parasitados por 
copépodes e predados por grandes peixes pelágicos.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, da Carolina do Norte (EUA), Golfo 

do México até Santa Catarina.

Material Coletado
1 exemplar, com comprimento padrão de 6 cm e peso 

total de 15,3 g.

Referências
Leis In: Carpenter, 2002; McEachran & Fechhelm, 2005.

DIODONTIDAE

Nadadeira dorsal tem 16 a 18 raios; anal com 16 a 18 
raios; peitoral possui 19 a 22 raios e truncada na margem 
posterior; escamas modificadas em espinhos longos e 
delgados, com uma dupla base sobre a pele; com 10 a 14 

espinhos abaixo da mandíbula inferior; corpo relativamente 
delgado. Cor azul na região dorsal e branca na ventral; com 
numerosas manchas azul escuras na cabeça, corpo e na base 
das nadadeiras. Atinge 27 cm (CT).

Diagnose

Diodon eydouxii Brissout de Barneville, 1846

3 cm

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN
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nome Popular: Baiacú-de-espinho

Habitat e Comportamento
Ocorrem entre 1 e 190 m de profundidade, 

preferencialmente em áreas recifais e ilhas oceânicas. Geralmente 
solitários, raramente em pequenos cardumes. Alimentam-se 
principalmente de crustáceos. Quando ainda pelágicos com 
aproximadamente 9 cm (CT) formam enormes cardumes, sendo 
presas de muitas espécies de peixes oceânicos.

Distribuição Geográfica
Atlântico Ocidental, de Nova Jersey (EUA) ao sul do 

Brasil, incluindo as ilhas oceânicas brasileiras.

Material Coletado
8 exemplares, com comprimento padrão variando entre 

13 e 15 cm e peso total entre 217,1 e 295,3 g.

Referências
Cervigón, 1996; Carvalho-Filho, 1999; Menezes & Figueiredo, 2000; 
Humann & Deloach, 2002; Leis In: Carpenter, 2002; McEachran & 
Fechhelm, 2005.

DIODONTIDAE

Nadadeira dorsal e anal com 13 a 15 espinhos; peitoral 
com 20 a 24 raios; corpo robusto, capaz de inflar e aumentar 
de tamanho, recoberto por espinhos longos e móveis, eretos 
apenas com o corpo inflado, e com 2 raízes; 12 a 15 espinhos 
do maxilar ao ânus; sem espinhos no pedúnculo caudal; 
espinhos do alto da cabeça mais longos que os do corpo. 

Cor cinza ao marrom com grandes manchas irregulares 
escuras na base da dorsal, na porção superior, entre a base 
da peitoral e da dorsal, acima da peitoral e acima e abaixo 
do olho, por vezes no espaço inter-orbital; flanco mais claro, 
com pequenas manchas negras; ventre branco a amarelado; 
nadadeiras transparentes. Atinge 50 cm (CT).

Diagnose

Pontos de coleta na Bacia Potiguar/RN

Diodon holocanthus Linnaeus, 1758
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Anexos

Anexo 1

Dados dos arrastos realizados durante o projeto “Monitoramento Ambiental Marinho da Bacia Potiguar”.

número 
do arrasto 

nome do 
arrasto

campanha data
Latitude 
inicial

Longitude 
inicial

Latitude 
final

Longitude 
final

Profund. 
inicial (m)

Profund.  
final (m)

Área arrastada 
(m2)

1 ArMT53/A 1 12/2009 -4,687 -36,582 -4,693 -36,561 143 147 19440

2 ArMT53/B 1 12/2009 -4,686 -36,589 -4,693 -36,562 158 146 25120

3 ArMT55 1 12/2009 -4,565 -36,903 -4,569 -36,882 211 180 20640

4 ArMT63/A 1 12/2009 -4,678 -36,581 -4,684 -36,557 361 393 22720

5 ArMT63/B 1 12/2009 -4,685 -36,545 -4,691 -36,522 398 410 21600

6 ArMT65 1 12/2009 -4,554 -36,891 -4,560 -36,867 389 480 23200

7 ArMT75 1 12/2009 -4,459 -36,895 -4,481 -36,848 1068 996 52240

8 ArMT51 2 05/2011 -4,807 -36,181 -4,810 -36,166 193 178 21012

9 ArMT52 2 05/2011 -4,748 -36,424 -4,742 -36,439 108 102 22920

10 ArMT53 2 05/2011 -4,689 -36,579 -4,694 -36,560 145 145 27372

11 ArMT55/2 2 05/2011 -4,555 -36,934 -4,570 -36,920 160 130 29016

12 ArMT61 2 05/2011 -4,797 -36,184 -4,803 -36,161 423 450 35040

13 ArMT62 2 05/2011 -4,736 -36,416 -4,744 -36,397 425 448 31560

14 ArMT63 2 05/2011 -4,696 -36,519 -4,701 -36,503 375 383 25080

15 ArMT64 2 05/2011 -4,604 -36,762 -4,609 -36,743 416 410 29760

16 ArMT65 2 05/2011 -4,557 -36,883 -4,562 -36,863 390 700 33960

17 ArMT71 2 05/2011 -4,767 -36,149 -4,770 -36,134 937 940 28800

18 ArMT71/2 2 05/2011 -4,766 -36,134 -4,766 -36,102 1040 1110 50508

19 ArMT72 2 05/2011 -4,670 -36,398 -4,682 -36,379 908 897 40080

20 ArMT72/2 2 05/2011 -4,672 -36,395 -4,688 -36,370 960 1062 47292

21 ArMT73 2 05/2011 -4,628 -36,509 -4,635 -36,491 957 938 35400

22 ArMT73/2 2 05/2011 -4,631 -36,500 -4,643 -36,469 995 1006 50772

23 ArMT74 2 05/2011 -4,569 -36,693 -4,566 -36,678 902 1073 16320

24 ArMT74/2 2 05/2011 -4,566 -36,697 -4,588 -36,722 987 1080 48612

25 ArMT75 2 05/2011 -4,480 -36,876 -4,484 -36,860 915 915 25680

26 ArMT75/2 2 05/2011 -4,483 -36,851 -4,479 -36,882 956 965 50592

27 ArMT82 2 05/2011 -4,562 -36,245 -4,573 -36,216 2094 2068 63720

28 ArMT82/2 2 05/2011 -4,553 -36,251 -4,574 -36,216 2030 2074 66240

29 ArMT83 2 05/2011 -4,473 -36,413 -4,491 -36,403 1950 1880 36480

30 ArMT83/2 2 05/2011 -4,450 -36,427 -4,408 -36,453 1896 1931 75300

31 ArMT84 2 05/2011 -4,431 -36,623 -4,431 -36,608 1964 2045 41160

32 ArMT85 2 05/2011 -4,356 -36,738 -4,367 -36,722 2057 2025 35520

33 ArMT85/2 2 05/2011 -4,332 -36,776 -4,311 -36,808 2002 2004 62520
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n Família espécie
número de 
indivíduos

Profundidade (m)
número dos  

arrastos de coleta

1 Chimaeridae Hydrolagus affinis 1 1896 a 1931 30

2
Scyliorhinidae

Schroederichthys tenuis 1 423 a 450 12

3 Scyliorhinus boa 1 375 a 383 14

4 Etmopteridae Etmopterus bigelowi 5 180 a 700 3, 12 e 16

5
Rajidae

Gurgesiella dorsalifera 27 389 a 450 6, 12 e 13

6 Rajella bigelowi 1 1040 a 1110 18

7

Halosauridae

Aldrovandia affinis 17 937 a 2074 17, 26, 28, 30 e 32

8 Aldrovandia oleosa 51 956 a 2074 20, 26, 28 e 32

9 Aldrovandia phalacra 14 1180 a 2094 27, 28, 29, 31 e 32

10 Halosaurus attenuatus 1 2025 a 2057 32

11 Halosaurus guentheri 6 915 a 2004 25, 31 e 33

12

Muraenidae

Gymnothorax conspersus 1 180 a 211 3

13 Gymnothorax polygonius 1 178 a 193 8

14 Gymnothorax vicinus 1 146 a 158 2

15

Synaphobranchidae

Dysommina rugosa 2 987 a 1080 24

16 Histiobranchus cf. bathybius 9 2025 a 2057 32

17 Synaphobranchus affinis 7 915 a 1110 18, 24, 25 e 26

18 Synaphobranchus brevidorsalis 3 2002 a 2074 28, 32 e 33

19 Synaphobranchus cf. kaupii 2 956 a 1062 20 e 26

20 Ophichthidae Echiophis punctifer 1 178 a 193 8

21
Congridae

Bathyuroconger vicinus 23 902 a 1068
17, 19, 20, 21, 22, 

23, 25 e 26

22 Conger esculentus 6 180 a 448 13 e 15

23
Nettastomatidae

Nettastoma melanurum 2 425 a 1110 13 e 18

24 Venefica procera 2 1896 a 1931 30

25 Serrivomeridae Stemonidium hypomelas 1 960 a 1062 20

26 Argentinidae Argentina georgei 16 178 a 193 8

27
Alepocephalidae

Bathytroctes cf. oligolepis 1 996 a 1068 7

28 Conocara macropterum 3 996 a 1068 7

29 Phosichthyidae Polymetme thaeocoryla 5 390 a 700 13, 15 e 16

30

Sternoptychidae

Polyipnus clarus 5 390 a 700 16

31 Polyipnus laternatus 5 410 a 416 15

32 Sternoptyx diaphana 5 987 a 2045 24, 29 e 31

33 Sternoptyx pseudodiaphana 1 1880 a 1950 29

34 Stomiidae Chauliodus sloani 15 389 a 2074
12, 15, 16, 28, 31 

e 33

Anexo 2

Número de indivíduos, profundidade e número dos arrastos de captura das espécies de peixes coletados durante 
o projeto “Monitoramento Ambiental Marinho da Bacia Potiguar”.
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n Família espécie
número de 
indivíduos

Profundidade (m)
número dos  

arrastos de coleta

35

Synodontidae

Saurida caribbaea 1142 143 a 700 6, 8, 12, 14, 15 e 16

36 Synodus intermedius 15 130 a 480 3, 6, 10 e 11

37 Synodus poeyi 64 130 a 160 11

38 Trachinocephalus myops 5 145 a 211 3 e 10

39

Chlorophthalmidae

Chlorophthalmus agassizi 10 389 a 480 6

40 Chlorophthalmus brasiliensis 55 375 a 448 13, 14, 15 e 16

41 Parasudis truculenta 22 180 a 700 3, 15 e 16

42

Ipnopidae

Bathypterois grallator 6 1896 a 1931 30

43 Bathypterois phenax 5 897 a 2004 19, 20 e 33

44 Bathypterois quadrifilis 15 915 a 1080 20, 24, 25 e 26

45 Bathypterois viridensis 2 996 a 1068 7

46 Bathytyphlops marionae 4 915 a 1080 20, 24 e 25

47 Ipnops murrayi 5 2002 a 2074 28 e 33

48 Neoscopelidae Neoscopelus macrolepidotus 65 902 a 1110
17, 18, 20, 21, 22, 

23, 24, 25 e 26

49

Myctophidae

Diaphus adenomus 1 960 a 1062 20

50 Diaphus dumerilii 3 130 a 416 11 e 15

51 Diaphus garmani 20 180 a 211 3

52 Diaphus problematicus 69 178 a 193 8

53 Lampanyctus vadulus 1 1180 a 1950 29

54 Lepidophanes guentheri 1 1180 a 1950 29

55 Myctophum nitidulum 1 2002 a 2004 33

56 Myctophum obtusirostre 1 425 a 448 13

57 Polymixiidae Polymixia lowei 2 178 a 193 8

58

Macrouridae

Coelorinchus occa 2 937 a 1080 17 e 24

59 Coryphaenoides cf. asper 2 2030 a 2094 27 e 28

60 Coryphaenoides mediterraneus 3 1880 a 2074 28, 29 e 30

61 Gadomus cf. arcuatus 9 902 a 1110 18, 23, 24 e 25

62 Hymenocephalus aterrimus 30 915 a 1080 17, 20, 24 e 25

63 Hymenocephalus billsam 20 390 a 700 13 e 16

64 Hymenogadus gracilis 8 390 a 700 16

65 Macrosmia phalacra 2 1880 a 1950 29

66 Malacocephalus laevis 47 178 a 700 8, 12, 13, 15 e 16

67 Malacocephalus okamurai 91 180 a 700
3, 6, 12, 13, 14, 15 

e 16

68 Nezumia aequalis 28 902 a 1110
17, 18, 20, 21, 22, 

23, 24, 25 e 26

69 Nezumia atlantica 7 938 a 1110 18, 21 e 24

70 Nezumia suilla 1 987 a 1080 24

71 Sphagemacrurus grenadae 6 987 a 1080 24

72 Ventrifossa macropogon 2 987 a 1080 24
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n Família espécie
número de 
indivíduos

Profundidade (m)
número dos  

arrastos de coleta

73

Moridae

Antimora rostrata 3 1880 a 2074 28, 29 e 30

74 Gadella imberbis 1 410 a 416 8 e 15

75 Physiculus fulvus 1 178 a 193 8

76 Physiculus kaupi 1 180 a 211 3

77 Merlucciidae Steindachneria argentea 2 390 a 700 12 e 16

78 Carapidae Snyderidia canina 1 996 a 1068 7

79

Ophidiidae

Acanthonus armatus 1 1180 a 1950 29

80 Benthocometes robustus 2 180 a 211 3

81 Dicrolene introniger 12 897 a 1080 19, 21, 24, 25 e 26

82 Dicrolene kanazawai 2 1896 a 2074 28 e 30

83 Eretmichthys pinnatus 4 1964 a 2057 31 e 32

84 Lepophidium brevibarbe 1 130 a 160 11

85 Monomitopus americanus 109 375 a 1110
14, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25 

e 26

86 Neobythites braziliensis 3 375 a 383 14

87 Neobythites ocellatus 2 180 a 211 3

88 Porogadus catena 11 1880 a 2074 28 e 31

89 Xyelacyba myersi 1 2030 a 2074 28

90 Batrachoididae Porichthys plectrodon 70 143 a 211 1, 3 e 10

91 Lophiidae Lophius gastrophysus 7 375 a 700 14, 15 e 16

92 Chaunacidae Chaunax suttkusi 44 375 a 700 12, 13, 14, 15 e 16

93

Ogcocephalidae

Dibranchus tremendus 3 1880 a 1950 29

94 Ogcocephalus declivirostris 12 143 a 211 1, 3 e 8

95 Ogcocephalus parvus 1 145 10

96 Ogcocephalus vespertilio 4 130 a 211 3, 10 e 11

97

Trachichthyidae

Gephyroberyx darwinii 1 361 a 393 4

98 Hoplostethus mediterraneus 1 180 a 211 3

99 Hoplostethus occidentalis 1 361 a 393 4

100
Holocentridae

Holocentrus adscensionis 1 146 a 158 2

101 Holocentrus rufus 1 130 a 160 11

102 Zeniontidae Zenion hololepis 502 361 a 700 4, 12, 14, 15 e 16

103

Scorpaenidae

Pontinus rathbuni 20 137 a 480 3, 11, 14 e 15

104 Scorpaena albifimbria 2 130 a 160 11

105 Scorpaena brachyptera 1 145 10

106 Scorpaena dispar 2 130 a 160 11

107 Setarchidae Setarches guentheri 2 423 a 450 12

108

Triglidae

Bellator brachychir 201 178 a 193 8

109 Bellator egretta 74 143 a 211 1 e 10

110 Bellator ribeiroi 2 145 10
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n Família espécie
número de 
indivíduos

Profundidade (m)
número dos  

arrastos de coleta

111

Peristediidae

Peristedion altipinne 1 389 a 480 6

112 Peristedion ecuadorense 11 390 a 940 12, 15, 16 e 17

113 Peristedion thompsoni 2 389 a 480 6

114

Acropomatidae

Synagrops bellus 33 180 a 480 3, 6 e 14

115 Synagrops pseudomicrolepis 34 180 a 211 3

116 Synagrops trispinosus 12 178 a 211 3 e 8

117

Serranidae

Anthias asperilinguis 1 361 a 393 4

118 Baldwinella vivanus 1 146 a 158 2

119 Bathyanthias roseus 2 178 a 193 8

120 Centropristis fuscula 15 130 a 160 2, 10 e 11

121 Paranthias furcifer 7 102 a 108 9

122 Plectranthias garrupellus 3 178 a 211 3 e 8

123 Pronotogrammus martinicensis 15 130 a 160 11

124 Rypticus saponaceus 3 102 a 108 9

125 Serranus annularis 1 102 a 108 9

126 Serranus atrobranchus 6 130 a 160 10 e 11

127 Serranus phoebe 23 102 a 211 3, 9 e 11

128 Priacanthidae Pristigenys alta 2 130 a 160 11

129 Apogonidae Apogon planifrons 13 130 a 160 11

130 Epigonidae Epigonus oligolepis 13 390 a 700 13, 15 e 16

131 Malacanthidae Malacanthus plumieri 1 102 a 108 9

132

Lutjanidae

Lutjanus synagris 1 102 a 108 9

133 Lutjanus vivanus 17 102 a 160 3, 9, 10 e 11

134 Pristipomoides freemani 2 145 a 211 3 e 10

135

Haemulidae

Haemulon aurolineatum 1 130 a 160 11

136 Haemulon melanurum 1 130 a 160 11

137 Haemulon plumierii 1 146 a 158 2

138 Chaetodontidae Prognathodes guyanensis 3 130 a 160 11

139 Pomacentridae Stegastes pictus 1 146 a 158 2

140 Labridae Decodon puellaris 2 102 a 108 9

141 Scaridae Sparisoma frondosum 1 102 a 108 9

142
Percophidae

Bembrops heterurus 4 389 a 700 13 e 16

143 Bembrops ocellatus 1 410 a 416 15

144
Callionymidae

Synchiropus agassizii 46 375 a 700 13, 14, 15 e 16

145 Synchiropus dagmarae 55 180 a 700
3, 5, 6, 12, 14, 15 

e 16

146
Gempylidae

Neoepinnula americana 3 375 a 383 14

147 Promethichthys prometheus 24 178 a 940 8, 12, 16 e 17

148 Caproidae Antigonia capros 3 178 a 211 3 e 8

149

Paralichthyidae

Citharichthys amblybregmatus 1 130 a 160 11

150 Citharichthys cornutus 656 130 a 211 1, 2,3, 8 e 11

151 Citharichthys dinoceros 33 178 a 211 3 e 8

152 Gastropsetta frontalis 5 130 a 211 3, 10 e 11

153 Syacium papillosum 13 130 a 160 10 e 11
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n Família espécie
número de 
indivíduos

Profundidade (m)
número dos  

arrastos de coleta

154

Bothidae

Bothus ocellatus 1 145 10

155 Chascanopsetta lugubris 4 353 a 700 14, 15 e 16

156 Monolene atrimana 75 375 a 700 12, 13, 14, 15 e 16

157 Trichopsetta caribbaea 16 130 a 160 11

158 Triacanthodidae Hollardia hollardi 14 375 a 700 14 e 16

159 Monacanthidae Cantherhines macrocerus 1 146 a 158 2

160 Ostraciidae Acanthostracion quadricornis 1 102 a 108 9

161

Tetraodontidae

Canthigaster figueiredoi 1 102 a 108 9

162 Canthigaster jamestyleri 2 130 a 160 11

163 Sphoeroides pachygaster 1 180 a 211 3

164

Diodontidae

Chilomycterus spinosus 1 146 a 158 2

165 Diodon eydouxii 1 130 a 160 11

166 Diodon holocanthus 8 102 a 108 9
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adiposa – nadadeira adiposa, geralmente pequena, situada entre as nadadeiras dorsal e caudal, não possui raios nem espinhos.

ampolas de Lorenzini –  órgão sensorial dos peixes cartilaginosos (quimeras, raias e tubarões) que capta estímulos 
térmicos, mecânicos e eletromagnéticos, geralmente situado na região da cabeça ou na região 
anterôventral das raias; com canais e poros mantendo o contato com o meio externo.

anal – nadadeira anal, situada após o ânus ao longo do perfil inferior do corpo do peixe.

arco branquial – estrutura esquelética que suporta os filamentos branquiais e os rastros.

axila – área proximal interna das nadadeiras peitorais.

Barbilhão – apêndice sensorial geralmente estreito, situado ao redor da boca, queixo ou focinho.

Bentônico – organismo que passa a maior parte do tempo associado ao fundo do mar.

Bexiga natatória – estrutura corporal interna para a flutuação em peixes ósseos, preenchida por gás.

camuflagem –  mecanismo de dissimulação de um animal em seu ambiente através de coloração, forma e 
comportamento críptico.

canino – dente estreito e pontudo, geralmente distinto dos demais.

caudal –  nadadeira caudal, situada na extremidade posterior do corpo do peixe, responsável pelo deslocamento da 
maioria destes animais.

cecos pilóricos –  apêndices cegos situados entre o estômago e o intestino de algumas espécies de peixes ósseos, 
que contribuem com a absorção dos nutrientes.

cirros – apêndices dérmicos, filiformes e pequenos, situados na cabeça.

clásperes – órgãos copuladores (dois) dos peixes cartilaginosos machos (quimeras, raias e tubarões).

comprimento padrão (cP) –  medida que vai da ponta do focinho até a base da nadadeira caudal (na região da última 
vértebra evidenciada por uma dobra formada ao se curvar a nadadeira caudal para os lados).

comprimento total (ct) – medida que vai da ponta do focinho até a ponta do lobo mais extremo da nadadeira caudal.

comprimido – corpo achatado lateralmente.

coral –  invertebrados cnidários, em forma de pólipos, que secretam carbonato de cálcio, sendo capazes de construir 
os verdadeiros recifes coralinos.

demersal – organismo que vive relacionado ao fundo, possuindo eficiente capacidade de natação.

dentículos dérmicos –  pequenos dentes na pele dos peixes cartilaginosos (quimeras, raias e tubarões), que tem, 
basicamente, uma composição similar dos dentes das mandíbulas e que, grosseiramente, 
correspondem às escamas dos peixes ósseos.

deprimido – corpo achatado dorso-ventralmente.

dorsal – nadadeira dorsal, situada no perfil superior do corpo do peixe.

equinodermos – animais marinhos representados pelos ouriços, estrelas-do-mar, ofiúros e pepinos-do-mar.

Glossário
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escamas ciclóides – escamas com bordas lisas e macias. 

escamas ctenóides – escamas com bordas ásperas, com presença de minúsculos espinhos.

escudo – escama ou placa óssea modificada e diferenciada quando comparada às demais.

espiráculo –  abertura situada atrás do olho, conectando o meio externo à faringe, de grande importância para a 
respiração das raias.

esponjas –  animais invertebrados, com o corpo construído em torno de um sistema de canais hídricos, sedentários, 
marinhos ou de água doce, ocorrem desde áreas rasas até grandes profundidades. 

Filamentoso – prolongamento estreito e muito longo.

Flancos – porções laterais do corpo do peixe.

Focinho – extensão anterior à boca.

Fotóforo – órgão emissor de luz.

Furcada – divisão acentuada da nadadeira caudal em lobos distintos, formando um ângulo fechado.

ilício –  primeiro raio da nadadeira dorsal modificado em uma espécie de “vara de pescar” e que possui uma projeção 
carnosa na extremidade, a esca, que serve de “isca”.

Largura do disco (Ld) –  medida que vai da extremidade de uma nadadeira peitoral à extremidade da outra nadadeira 
peitoral das raias.

Linha lateral –  órgão sensorial mecanorreceptor, situado na região lateral do corpo dos peixes, com poros mantendo 
o contato com o meio externo.

Lobo – prolongamento.

Melanóforo – célula com pigmentos escuros ou acinzentados.

Membrana branquiostegal – membrana situada debaixo do opérculo que ajuda a fechar, centralmente, a câmara branquial.

ocelo – mancha de forma circular que lembra um olho.

opérculo – osso ou placa de tecidos que recobre as brânquias, geralmente com espinhos ou projeções nas bordas.

Palato ou palatino –  par de ossos situado no céu da boca, um de cada lado, entre o maxilar e a região mediana do 
céu da boca, geralmente apresenta dentes, chamados de dentes palatinos.

Pedúnculo caudal –  porção do corpo do peixe localizada entre a parte posterior das nadadeiras anal e dorsal, seguindo 
até a base da nadadeira caudal, geralmente é mais estreita que o restante do corpo do peixe.

Peitoral –  nadadeiras peitorais (duas), cada uma situada após a abertura branquial, no flanco dos peixes, podendo 
estar inserida na porção inferior.

Pelágico – organismo que vive em meio líquido - na coluna d’água - nadador ativo ou flutuante.

Pélvica –  nadadeiras pélvicas (duas), cada uma geralmente situadas em posição ventral. Pode estar inserida em região 
mais anterior ou mais posterior no corpo do peixe.

Peritônio – membrana fina da cavidade visceral que forma o mesentério que recobre alguns órgãos.

Planctônico –  que vive no plâncton, que é um conjunto de organismos que vivem em suspensão flutuando livremente 
ou com movimentos fracos, no caso, em águas marinhas.

Poliqueta – maior e mais diversificada classe de anelídeos. Possuem o corpo segmentado, com várias cerdas por segmento. 
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Pré-opérculo –  osso da face imediatamente anterior ao opérculo e geralmente sua margem externa está separada do 
opérculo por uma depressão. 

Quilha –  crista dérmica lateral no pedúnculo caudal. Tem como função o reforço do pedúnculo, diminuindo a turbulência 
do arrasto durante o deslocamento do peixe.

raios branquiostegais –  raios associados à membrana branquiostegal, localizados dentro da parte inferior da 
cavidade branquial.

rastros –  expansões dos arcos branquiais, opostos aos filamentos branquiais, numerosos ou esparsos, filtram água 
e retém alimento. Podem ser firmes e curtos ou flexíveis e longos. 

rostro – extensão anterior à boca.

tunicado – invertebrados bentônicos que possuem notocorda, marinhos de vida livre, solitários ou coloniais (eg. ascídias).

viliformes – dentes próximos e irregulares, com projeções numerosas muito próximas.

vômer – osso da região central do céu da boca, geralmente apresenta dentes na porção anterior, chamados de dentes 
vomerianos.

Zooplâncton – comunidade animal do plâncton.
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Índice dos nomes científicos e populares

A
Acanthonus armatus, 107
Acanthostracion quadricornis, 188
Aldrovandia affinis, 35
Aldrovandia oleosa, 36
Aldrovandia phalacra, 37
Anthias asperilinguis, 145
Antigonia capros, 176
Antimora rostrata, 101
Apogon, 157
Apogon planifrons, 157
Argentina georgei, 54
Ariocó, 160

B
Badejo-mirim, 153
Baiacú-cofre, 188
Baiacú-de-espinho, 192, 194
Baiacú-deespinho, 193
Baiacú-de-fundo, 191
Baiacú-mirim, 189, 190
Baldwinella vivanus, 146
Barbudo-do-fundo, 85
Bathyanthias roseus, 147
Bathypterois grallator, 70
Bathypterois phenax, 71
Bathypterois quadrifilis, 72
Bathypterois viridensis, 73
Bathytroctes cf. oligolepis, 55
Bathytyphlops marionae, 74
Bathyuroconger vicinus, 49
Beatriz, 133
Bellator brachychir, 136
Bellator egretta, 137
Bellator ribeiroi, 138
Bembrops heterurus, 170
Bembrops ocellatus, 171
Benthocometes robustus, 108
Biquara, 165
Boquinha, 149
Borboleta-bicudo-do-fundo, 166
Bothus ocellatus, 182
Budião-batata, 169

C
Cabrinha, 136, 137, 138
Cabrinha-de-chifre, 139, 140, 141
Cangulo, 187
Cantherhines macrocerus, 187
Canthigaster figueiredoi, 189
Canthigaster jamestyleri, 190
Cará-do-fundo, 176
Centropristis fuscula, 148

Chascanopsetta lugubris, 183
Chauliodus sloani, 62
Chaunax suttkusi, 120
Chilomycterus spinosus, 192
Chlorophthalmus agassizi, 67
Chlorophthalmus brasiliensis, 68
Citharichthys amblybregmatus, 177
Citharichthys cornutus, 178
Citharichthys dinoceros, 179
Coelorinchus occa, 86
Conger esculentus, 50
Congro, 49, 50
Conocara macropterum, 56
Coryphaenoides cf. asper, 87
Coryphaenoides mediterraneus, 88

D
Decodon puellaris, 168
Diaphus adenomus, 77
Diaphus dumerilii, 78
Diaphus garmani, 79
Diaphus problematicus, 80
Dibranchus tremendus, 121
Dicrolene introniger, 109
Dicrolene kanazawai, 110
Diodon eydouxii, 193
Diodon holocanthus, 194
Donzela-do-rabo-amarelo, 167
Dysommina rugosa, 43

E
Echiophis punctifer, 48
Epigonus oligolepis, 158
Eretmichthys pinnatus, 111
Etmopterus bigelowi, 32

G
Gadella imberbis, 102
Gadomus cf. arcuatus, 89
Gastropsetta frontalis, 180
Gephyroberyx darwinii, 125
Gurgesiella dorsalifera, 33
Gymnothorax conspersus, 40
Gymnothorax polygonius, 41
Gymnothorax vicinus, 42

H
Haemulon aurolineatum, 163
Haemulon melanurum, 164
Haemulon plumierii, 165
Halosaurus attenuatus, 38
Halosaurus guentheri, 39
Histiobranchus cf. bathybius, 44

Hollardia hollardi, 186
Holocentrus adscensionis, 128
Holocentrus rufus, 129
Hoplostethus mediterraneus, 126
Hoplostethus occidentalis, 127
Hydrolagus affinis, 29
Hymenocephalus aterrimus, 90
Hymenocephalus billsam, 91
Hymenogadus gracilis, 92

I
Ipnops murrayi, 75

J
Jacundá, 154, 155

L
Lampanyctus vadulus, 81
Lepidophanes guentheri, 82
Lepophidium brevibarbe, 112
Linguado, 179, 181, 183, 184, 185
Linguado-pintado, 180
Lophius gastrophysus, 119
Lutjanus synagris, 160
Lutjanus vivanus, 161

M
Macrosmia phalacra, 93
Malacanthus plumieri, 159
Malacocephalus laevis, 94
Malacocephalus okamurai, 95
Mangangá, 118, 132, 134
Mariquita, 128, 129
Ministro, 168
Miroró, 48
Monolene atrimana, 184
Monomitopus americanus, 113
Moréia, 41
Moréia-das-paredes, 40
Moréia-marrom, 42
Myctophum nitidulum, 83
Myctophum obtusirostre, 84

N
Neobythites braziliensis, 114
Neobythites ocellatus, 115
Neoepinnula americana, 174
Neoscopelus macrolepidotus, 76
Nettastoma melanurum, 51
Nezumia aequalis, 96
Nezumia atlantica, 97
Nezumia suilla, 98
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O
Ogcocephalus declivirostris, 122
Ogcocephalus vespertilio, 124
Ogocephalus parvus, 123
Olho-de-vidro, 156
Olho-verde, 69

P
Paranthias furcifer, 149
Parasudis truculenta, 69
Pargo-olho-de-vidro, 161
Peixe-grilo, 175
Peixe-lagarto, 63, 64, 65, 66
Peixe-lanterna, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 

83, 84
Peixe-morcego, 122, 123, 124
Peixe-sabão, 152
Peixe-sapo, 119
Peristedion altipinne, 139
Peristedion ecuadorense, 140
Peristedion thompsoni, 141
Physiculus fulvus, 103
Physiculus kaupi, 104
Pirá, 159
Plectranthias garrupellus, 150
Polyipnus clarus, 58
Polyipnus laternatus, 59
Polymetme thaeocoryla, 57
Polymixia lowei, 85
Pontinus rathbuni, 131
Porichthys plectrodon, 118
Porogadus catena, 116
Pristigenys alta, 156
Pristipomoides freemani, 162
Prognathodes guyanensis, 166
Promethichthys prometheus, 175
Pronotogrammus martinicensis, 151

Q
Quimera, 29

R
Rajella bigelowi, 34
Rypticus saponaceus, 152

S
Sarrão, 131
Saurida caribbaea, 63
Schroederichthys tenuis, 30
Scorpaena albifimbria, 132
Scorpaena brachyptera, 133
Scorpaena dispar, 134
Scyliorhinus boa, 31
Serranus annularis, 153
Serranus atrobranchus, 154
Serranus phoebe, 155
Setarches guentheri, 135
Snyderidia canina, 106
Solha, 177, 182
Solha-de-chifre, 178
Sparisoma frondosum, 169
Sphagemacrurus grenadae, 99
Sphoeroides pachygaster, 191
Stegastes pictus, 167
Steindachneria argentea, 105
Stemonidium hypomelas, 53
Sternoptyx diaphana, 60
Sternoptyx pseudodiaphana, 61
Syacium papillosum, 181
Synagrops bellus, 142
Synagrops pseudomicrolepis, 143
Synagrops trispinosus, 144
Synaphobranchus affinis, 45
Synaphobranchus brevidorsalis, 46
Synaphobranchus cf. kaupii, 47

Synchiropus agassizii, 172
Synchiropus dagmarae, 173
Synodus intermedius, 64
Synodus poeyi, 65

T
Trachinocephalus myops, 66
Trichopsetta caribbaea, 185
Tubarão-gato, 30
Tubarão-vagalume, 32

V
Venefica procera, 52
Ventrifossa macropogon, 100
Vermelhinho, 162

X
Xira-branco, 163
Xirão, 164
Xyelacyba myersi, 117

Z
Zenion hololepis, 130
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