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REGISTROS DE LAGOCEPHALUS LAGOCEPHALUS (LINNAEUS, 1758)

E SPHOEROIDES PACHYGASTER (MÜLLER & TROSCHEL, 1848)

(ACTINOPTERYGII: TETRAODONTIDAE) PARA O LITORAL DA

BAHIA, NORDESTE DO BRASIL

Cláudio Luis Santos Sampaio, Paulo Roberto Duarte Lopes e George Olavo

Introdução

A família Tetraodontidae é
composta por peixes de pe-
queno a médio porte que
apresentam, como característi-
ca mais peculiar, a capacidade
de inflar o corpo com água
ou mesmo ar sendo popular-
mente conhecidos como baia-
cus. Sua cabeça é desenvolvi-

da, com maxilas modificadas
em “bico” formadas por qua-
tro dentes, dois superiores e
dois inferiores, e não apresen-
tam nadadeiras pélvicas ou
espinhos na dorsal e anal
(Cervigón, 1995).

Algumas espécies são co-
mestíveis e de excelente qua-
lidade, despertando algum in-
teresse comercial em determi-

nadas localidades, mas outras
são venenosas (Cervigón et
al, 1992). A toxidade é devi-
da à tetrodotoxina (TTX) e
mais raramente à saxitoxina
(STX), neurotoxinas guanidí-
nicas bloqueadoras de canais
de Na+ de células excitáveis
de nervos e músculos (Olivei-
ra e Freitas, 1996), inclusive
com registros de dois óbitos,

em junho de 1982 e em agos-
to de 1986, na cidade de Sal-
vador, Bahia (Almeida e Ro-
cha, 1989).

O presente estudo tem como
objetivo registrar pela primeira
vez a ocorrência dos raros bai-
acus Lagocephalus lagocepha-
lus (Linnaeus, 1758) e
Sphoeroides pachygaster
(Muller e Troschel, 1848), ob-
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RESUMO

Este estudo registra a ocorrência dos raros e pouco conhe-
cidos baiacus Lagocephalus lagocephalus (Linnaeus, 1758) e
Sphoeroides pachygaster (Müller & Troschel, 1848) para o lito-
ral do estado da Bahia, nordeste do Brasil. Estes são os primei-
ros registros para a costa baiana baseados em um indivíduo de
L. lagocephalus (205,0mm de comprimento padrão) e três exem-
plares de S. pachygaster (256,0 - 352,3mm de comprimento pa-
drão), capturados por pescadores artesanais ao largo da cidade

de Salvador e durante uma prospecção pesqueira com espinhel
de fundo, próxima do município de Ilhéus (14º54’S - 38º50’W),
estado da Bahia. Dados merísticos e morfométricos dos exem-
plares analisados são apresentados. Este estudo também amplia
o comprimento máximo e a distribuição batimétrica de S.
pachygaster. Os espécimes estão depositados na coleção do La-
boratório de Ictiologia da Universidade Estadual de Feira de
Santana.
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servados nos desembarques da
frota artesanal linheira (sedia-
da no porto de Santana, mu-
nicípio de Salvador, Bahia), e
durante prospecção pesqueira
realizada no litoral baiano,
apresentando seus caracteres
merísticos e morfométricos,
além de informações sobre
sua distribuição geográfica.

Material e Métodos

Parte do material examina-
do é oriundo do monitora-
mento diário dos desembar-
ques da frota artesanal linhei-
ra do porto de Santana
(12º57’S - 38º24’W), Rio
Vermelho, Salvador, realizado
como parte dos trabalhos de
campo do Programa de Avali-
ação do Potencial Sustentável
dos Recursos Vivos na Zona
Econômica Exclusiva -
REVIZEE/SCORE Central. A
determinação taxonômica se-
guiu Shipp (1974), Smith e
Heemstra (1986), Robins et
al. (1986) e Cervigón et al.
(1992). Para obtenção das
medidas corporais, seguindo
Cervigón (1995), utilizou-se
paquímetro com precisão de
0,05mm. Os caracteres morfo-
métricos foram expressos em
porcentagem do comprimento
padrão (CP) dos espécimes.

Na primeira quinzena de se-
tembro de 1997, foi desembar-
cado pela frota artesanal do

porto de Santana, um exem-
plar de L. lagocephalus, captu-
rado com auxílio de linha e
anzol, em frente à cidade de
Salvador, sem maiores infor-
mações sobre sua captura. Du-
rante a terceira campanha de
prospecção pesqueira com
espinhel de fundo do Progra-
ma REVIZEE, utilizando anzol
Mustad modelo 13/0, iscado
com a lula argentina (Illex
argentinus), foi coletado em 6
de outubro de 1997 um indiví-
duo de S. pachygaster a
14º54’S - 38º50’W, cerca de
560 m de profundidade, próxi-
mo ao município de Ilhéus
(BA). No dia 16 de abril de
1999, foram coletados dois in-
divíduos de S. pachygaster no
pesqueiro denominado “Cami-
nho de Coutinho”, em frente a
Salvador e desembarcados no
porto de Santana; a captura foi
efetuada com linha e anzol em
aproximadamente 150m de pro-
fundidade. Após fixados em
formol 10%, os peixes foram
legados à coleção do Laborató-
rio de Ictiologia da Universida-
de Estadual de Feira de
Santana (LIUEFS) onde se en-
contram depositados, conserva-
dos em álcool 70%, e tomba-
dos sob números LIUEFS 2244
(1: 205,0 mm CP; L. lagoce-
phalus), LIUEFS 3317 (1:
352,3 mm CP; S. pachygaster)
e LIUEFS 3797(2: 256,0-287,9
mm CP; S. pachygaster).

Resultados

Com base no material aqui
examinado, procedente da
costa baiana, são apresentadas
breves diagnoses das espécies
consideradas.

L. lagocephalus
(LIUEFS 2244: 205,0mm)
(Figura 1)

Corpo alongado e baixo;
região dorsal escura, mais cla-
ro lateralmente com ventre
claro. Projeções espiniformes
com pequenas manchas ne-
gras, menores que a pupila,
delimitando a região ventral
do corpo e estendendo-se até
a porção anterior do ânus.

Nadadeira dorsal escura, anal
com 2/3 distais escura, peito-
rais com uma mancha escura
em posição superior que ocu-
pa cerca de 2/3 da nadadeira.
Caudal escura com lobo infe-
rior mais desenvolvido.

S. pachygaster
(LIUEFS 3397: 287,9mm)
(Figura 2)

Corpo pouco alongado, liso
e sem projeções dérmicas.
Colorido látero-dorsal e lateral
acinzentado, desde a boca até
o pedúnculo caudal, e lateral-
mente; claro na região ven-
tral. Manchas escuras circula-
res de diferentes tamanhos,
dispostas irregularmente pelo

SUMMARY

This study registers the ocurrence of rare and little known
puffers Lagocephalus lagocephalus (Linnaeus, 1758) and
Sphoeroides pachygaster (Müller & Troschel, 1848) on the coast
of Bahia state, northeastern Brazil. These are the first records
for the coast of Bahia state, based on one specimen of L.
lagocephalus (205.0mm of standard length) and three specimens
of S. pachygaster (256.0 - 352.3mm of standard length) caught
by artisanal fishermen offshore of Salvador city and during a

bottom longline survey, near Ilhéus municipality (14º54’S -
38º50’W), Bahia state. Meristic and morphometric data of the
reported specimens are presented here. The study also amplifies
data regarding the previously known maximum length and
batimetric distribution of S. pachygaster. The specimens are de-
posited in the collection of the Laboratory of Ichthyology of the
Feira de Santana State University.

RESUMEN

Este estudio registra por vez primera la presencia de
Lagocephalus lagocephalus (Linnaeus, 1758) y Sphoeroides
pachygaster (Müller & Troschel, 1848), dos peces raros y poco
conocidos, en el litoral del estado de Bahia, nordeste del Brasil.
Este registro se basa en un ejemplar de L. lagocephalus
(205,0mm de longitud patrón) y tres ejemplares de S.
pachygaster (256,0 – 352,3mm de longitud patrón), capturados
por pescadores artesanales en Salvador, Bahia, durante una

prospección pesquera con espinel de profundidad, en una zona
próxima al municipio de Ilhéus (14º54’S - 38º50’W), en el esta-
do de la Bahia. Se presentan datos merísticos y morfométricos
de los ejemplares capturados. Este estudio amplía, también la
longitud máxima y la distribución batimétrica de S. pachygaster.
Los ejemplares están depositados en la colección del
Laboratório de Ictiologia de la Universidad Estatal de Feira de
Santana.

Figura 1. L. lagocephalus (LIUEFS 2244: 205,0mm)
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corpo, exceto na região ven-
tral. Nadadeiras peitorais cla-
ras e levemente falcadas;
dorsal e anal igualmente cla-
ras; caudal pigmentada,
exceto nas extremidades dos
lobos.

Discussão

Os dados merísticos e morfo-
métricos de L. lagocephalus
(LIUEFS 2244) e S. pachyga-
ster (LIUEFS 3317 e LIUEFS
3797) oriundos do litoral da
Bahia, nordeste do Brasil, foram
comparados com as informações
fornecidas por Cousseau e Ba-
tista (1976), Uyeno et al.
(1983) e Cervigón (1995) para
indivíduos capturados na Ar-
gentina, Suriname/Guiana
Francesa e Venezuela, respecti-
vamente, sendo apresentados na
Tabela I.

Apesar de sua ampla distri-
buição geográfica nos oceanos
Atlântico, Índico, Pacífico e
mar Mediterrâneo (Figueiredo
e Menezes, 2000), L. lagoce-
phalus apresenta raros regis-
tros conhecidos na costa orien-
tal da América (Smith, 1997).
Robins et al. (1986) limitam
sua amplitude de distribuição
no oceano Atlântico ocidental
do norte da Flórida (EUA) até
as Bermudas e apresentam
600,0mm como comprimento
total (CT) máximo para a es-
pécie enquanto Reiner (1996)
registra sua ocorrência para o
arquipélago de Cabo Verde
(entre os paralelos 14º50’N e
17º20’N e os meridianos
22º40’W e 25º30’W, cerca de
750km da costa ocidental da
África), confirmando seu CT
máximo conhecido e infor-
mando que se trata de uma

espécie pelágica, de águas cos-
teiras de 10 a 100m de pro-
fundidade. Para a Venezuela, a
única informação disponível é
que pode ser, eventualmente,
encontrado mas que, todavia,
não há registros confirmados
(Cervigón, 1995).

Embora recentemente citada
para o Brasil por Carvalho Fi-
lho (1999) e Figueiredo e
Menezes (2000) no litoral do
Espírito Santo, em mar aberto,
e para a região sudeste, respec-
tivamente, estes autores não
apresentam maiores informa-
ções sobre suas capturas sendo
descrita como uma espécie oce-
ânica encontrada em águas
afastadas da costa brasileira,
geralmente em grandes profun-
didades, e que os pequenos
exemplares são predados por
atuns (Scombridae) e agulhões
(Istiophoridae e Xiphiidae).
Zavala-Camin (1986a) registra
três exemplares (um indivíduo
medindo 450,0mm de CP) en-
contrados em estômago de
dourado, Coryphaena hippurus
Linnaeus, 1758 (Coryphaeni-
dae), no mês de outubro, entre
os anos de 1975 e 1985, pes-
cados pela frota comercial es-
pinheleira sediada em Santos,
São Paulo, que operou entre
as isóbatas de 200 a 1000m
no sudeste e sul do Brasil.
Figueiredo e Menezes (2000)
informam que sua ampla área
de distribuição compreende os
oceanos Atlântico, Índico, Pa-
cífico e mar Mediterrâneo, e,

embora sem precisar a locali-
dade, registram ocorrências no
oceano Atlântico ocidental,
verificadas desde Newfound-
land até o sudeste do Brasil.
O registro de Roux (1973) de
L. lagocephalus para a Ilha
Grande, Rio de Janeiro, em
profundidade de 0,5m é, muito
provavelmente, um equívoco
pois sua descrição de colorido
e caracteres merísticos (núme-
ro de raios da nadadeira
dorsal) indicam tratar-se de L.
laevigatus (Linnaeus, 1766),
outra espécie do gênero e de
aspecto semelhante, encontrada
em águas costeiras e estuários,
considerada comum (Sampaio,
obs. pess.; Carvalho Filho,
1999; Figueiredo e Menezes,
2000).

S. pachygaster é conhecido
dos oceanos Atlântico (oci-
dental e oriental), Índico, Pa-
cífico (Hawai e Filipinas) e
mar Mediterrâneo (Cervigón,
1995; Figueiredo e Menezes,
2000). No Atlântico ocidental,
sua distribuição vai de Nova
Jersey (EUA) até a Argentina
(Cousseau e Batista, 1976;
Cervigón, 1995; Smith, 1997;
Figueiredo e Menezes, 2000)
sendo a espécie do gênero
com a maior área de ocorrên-
cia. Smith e Heemstra (1986)
descrevem-na como uma es-
pécie de águas profundas,
atingindo um CT máximo de
260,0mm. Cervigón et al.
(1992) relatam que esta espé-
cie seja possivelmente encon-

TABELA I
CARACTERES MERÍSTICOS E MORFOMÉTRICOS (MM) DE

L. lagocephalus E S. pachygaster, PROVENIENTES DA BAHIA, NORDESTE
DO BRASIL, CONFRONTADOS COM DADOS DE EXEMPLARES DA VENEZUELA (CERVIGÓN, 1995), SURINAME/

GUIANA FRANCESA (UYENO ET AL, 1983)
E ARGENTINA (COUSSEAU E BATISTA, 1976)

L. lagocephalus S. pachygaster S. pachygaster S. pachygaster S. pachygaster S. pachygaster
LIUEFS 2244 LIUEFS 3317 LIUEFS3797 Venezuela Suriname/ Argentina

Guiana Francesa
Caracteres

Nadadeira dorsal  13   08  08 08 - 09 09 10
Nadadeira anal  12   08  08 08 - 09 09 08
Nadadeira peitoral 15 16 16 16 - 17 16 16
Compr. padrão 205,0 352,3 256,0 - 287,9 100,0 - 170,0 115,7  269,0
Compr. cabeça 31,2 39,2 37,6 - 38,3 40,1 - 40,9  -  35,3
Compr. focinho 13,2 19,9 17,8 - 19,2 19,1 - 20,1  -   -
Altura do corpo 24,1 27,6 27,3 - 30,2 -  -  32,3
Diâmetro ocular 6,7 9,1 7,9 - 9,6 9,6 - 10,4  -  -

Figura 2. S. pachygaster (LIUEFS 3397: 287,9mm)
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trada na porção norte oriental
da América do Sul e que suas
ocasionais capturas se dão em
profundidades superiores a
150m. Cervigón (1995) afir-
ma que S. pachygaster não é
uma espécie abundante no li-
toral da Venezuela e que suas
raras capturas se deram entre
150 e 240m de profundidade.
Reiner (1996) registra um CT
máximo de 300,0mm e que é
uma espécie costeira até cerca
de 400m de profundidade.
Cousseau e Batista (1976) e
Carvalho Filho (1999), res-
pectivamente, consideram-na
como incomum na Argentina
e no Brasil. Cousseau e Batista
(1976) examinaram um exem-
plar depositado no Instituto de
Biologia Marinha de Mar del
Plata (IBMCI 16) coletado em
35º14’S - 52º36’W, a 140m de
profundidade, através de rede
de arrasto, que parece ser o li-
mite meridional da sua distri-
buição geográfica. Lucena e
Lucena (1982) informam ape-
nas a presença de dois espéci-
mes de S. pachygaster depo-
sitados no Museu da Pon-
tifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul, cole-
tados em Torres, Rio Grande
do Sul (MCP 6637, 6880),
sem qualquer detalhe sobre a
obtenção deste material.
Figueiredo e Menezes (2000)
informam que suas capturas
no litoral brasileiro, através
de arrastos de porta, se deram
em profundidades entre 50 e
145m. Zavala-Camin (1986b),
estudando as possíveis estraté-
gias de distribuição e retorno
de peixes brefoepipelágicos
no litoral do Brasil através do
conteúdo estomacal de atuns
e afins nos anos de 1972 e
1983, entre as coordenadas
20ºS e 32ºS, encontrou um
único exemplar (19,0mm de
CP) de S. pachygaster no
mês de dezembro, sem espe-
cificar o ano ou seu predador.
A presença de numerosas
manchas escuras espalhadas
pelo corpo, padrão de colori-
do exclusivo da população do
oceano Atlântico ocidental
(Uyeno et al., 1983; Reiner,
1996), confirmam a ampla
distribuição desta população
em todo litoral ocidental das
Américas.

Lema et al. (1979) realiza-
ram um amplo levantamento
das espécies de Tetraodonti-
formes que ocorrem na região
marinha que vai do norte de
Santa Catarina (Brasil) ao
norte da província de Buenos
Aires Mar del Plata, Argenti-
na) e não examinaram qual-
quer exemplar de L. lagoce-
phalus ou S. pachygaster. Es-
tes mesmos autores informam
ainda que, durante os cinco
anos de coletas realizadas ao
longo do litoral gaúcho e exa-
mes das descargas de grandes
embarcações pesqueiras no
porto de Rio Grande (Rio
Grande do Sul), não foram
encontrados e que as únicas
indicações para o sul do Bra-
sil de S. pachygaster são pro-
venientes de material colecio-
nado por navios oceanográfi-
cos que operaram longe da
costa.

Conclusões

O levantamento bibliográfi-
co indicou que as espécies
aqui consideradas são raras em
coleções brasileiras visto que
apenas dois exemplares de S.
pachygaster são citados por
Lucena e Lucena (1982) para
o Museu da Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio Grande
do Sul enquanto Figueiredo e
Menezes (2000) não informam
o número de exemplares de L.
lagocephalus ou S.
pachygaster depositados no
Museu de Zoologia da Univer-
sidade de São Paulo.

Estas duas espécies eram
anteriormente conhecidas na
costa brasileira através de ra-
ros indivíduos encontrados no
conteúdo estomacal de gran-
des predadores pelágicos, cap-
turados com espinhel pelágico
(long line), apenas nos meses
de verão, em águas oceânicas
ou de esporádicas capturas na
região do sudeste e sul do
Brasil.

Com base no material de-
positado em coleção científi-
ca, são registrados pela pri-
meira vez a ocorrência dos
pouco conhecidos baiacus
oceânicos L. lagocephalus e
S. pachygaster para a costa
do estado da Bahia, nordeste
do Brasil, com ampliação do

comprimento máximo e distri-
buição batimétrica de S.
pachygaster (300,0mm e
500m, respectivamente) pois o
exemplar LIUEFS 3317 apre-
senta um CP de 352,3mm e
foi capturado em profundida-
de de aproximadamente
560m.
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