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Abstract

Speclmens of SCORPAENIDAE were collecled In an average depth
or 200m by boltom trawl(28°26'S-47°19'W)durlng the August/86 crulse
af the reseerch vessel Dladorim.Systematic analysls was done by lhe
use of merlstic and morphologtc characterlstlcs to conflrm lhe aceu
rrenee of Setarches guentherl . Although this specles has lhe w1-
dest dlslribulllon or otheIs known Scorpaenids, lts Decurrence arf

the,Brazllian coast had only been detected befare for lhe north re-
gian (Oregon 208Jj01°49'N-46°48'Wj225fms). This pJp~r presents lhe
most southern Brazillan oecurrence of Selarches 9uentherl
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Resum.,

Foram coletados exemplares de Scorpionldeos durante o cruzeiro
Agosto/1986 do NPq Oladorlm porlffielo de arrasto de fundo(28'26'S
47°19'W) 8 uma profundldade m~dia de 200m.RealIzou-se o diagn6stico
sIstemático dos exemplares através das caracterIsticas merIsticas e
morfol6g1cas,evldenciando a existência de Setarches guentheri .Emb~
ra seja o Scorplontdeo de mais ampla distribuiçao no globo.su~ oco~
rência no litoral brasileiro havia apenas sido detectada para a re-
gilo norte(Oregon 2063 - 01049'N - 4S046'Wj225 fms), Com o presente
material obteve-se a primeira ocorrência da espécie no sul Braslle!
ro .
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Introdução

Os peixes-escorpiões pertencentes à sub-família
Setarchinae (Matsubara,1943) são espécies sem importância comer-
cial que apresentam interesse a ní~el sistemático e biológico, pelo
fato de serem espécies raras e de grandes profundidades. Oentro
dessa sub-família , são reconhecidos 3 gêneros e 4 espécies
(Eschmeyer e Collette,1966): Lioscorpius longiceps(GUnther,1880)do
Pacífico oeste; Ectreposebastes imus(Garman ,1899) do Pacífico le~
te e Atlântico; Setarches longimanus(Alcock,1894) do Pacífico oe~
te e oceano Indico e Setarches1guentheri(~ohnson,1862) do Pacífico
oeste, Indico e Atlântico.

O presente trabalho trata da ocorrência de Setarches
guentheri no litoral sul-brasileiro , ampliando a sua área de dis-
tribuição no continente sul-americano

Metodologia

As medidas de dois exemplares de Setarches guentheri fo-
ram feitas através de um paquímetro segundo Eschmeyer(1965: 86-88)
.Medidas originadas no final anterior do focinho foram tomadas do
final mais anterior do pré-maxilar esquerdo, devido à presença de
um entalhe variável na junção dos pré-maxilares. O comprimento pa-
drão utilizado na presente nota foi a distância do final mais ant~
rior do pré-maxilar esquerdo até a extremidade da nadadeira caudal

Para os scorpionídeos da sub-família Setarchinae, a con-
tagem dos rastros branquiais é representada por uma fórmula matemá
tica, onde são somados os valores do número de rastros branquiais
no arco superior mais o número de rastros branquiais no arco infe-
rior : 4+9=13 .

Os exemplares coletados no cruzeiro poderão ser encontra
dos nas seguintes localidades :

-Centro de Pesquisa e Extensão Pesqueira da Região Sude~
te-Sul(CEPSUL-SUDEPE) . Pça. Barão do Rio Branco nQ 3 ,Itajaí - SC
, Brasil.

-Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo(MZUSP) .
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Av. Nazaré nQ 481 , São Paulo - SP , Brasil.

Sistemática

Família: Scorpaenidae
Sub-família: Setarchinae
Gênero: Setarches
Espécie: Setarches guentheri

Sinonímia

Setarches guntheri - Johnson , 1862 , Proc.Zool.Soc.London (2): 179
Ho16tipo: British museum(Natural History),London.Localidade Tipo
Madeira .
Sinonímia - Setarches fidjiensis GUnther ,1878 ; Setarches parmatus
Goode , 1881 ; Bathysebastes albescens Dtlderlein in Steindachner &

Dtlderlein , 1887 ; Setarches guentheri Vaillant 1888; Scorpaena
remI gera Gilbert & Cramer ,1897 ; Setarches remiger Gilbert ,1905
; Setarches marleyi Fowler , 1935 ; Setarches longiceps Smith, 1949
Setarches gUntheri longiceps de Beaufort in Weber & Beaufort, 1962.

Diagn6stico

Analisaram-se sistemáticamente dois exemplares de
Setarches guentheri(Fig.l) e foram reconhecidas as principais carac
terísticas meristicas e morfo16gicas da espécie (Tab.l) . Básica _
mente os caracteres-chave para a identificação de Setarches
guentheri são a presença de um segundo espinho pré-opercular bem d~
senvolvido , quase igualou maior que o primeiro e o terceiro(Fig.2
) e largura inter-orbital entre 7 a 9% do comprimento padrão.

Segundo Eschmeyer e Collette(1966) , as contagens e medi-
das variam geográficamente. No Hawai por exemplo, os exemplares va
riam menos no número de raios das peitorais. Já no Atlântico ociden
tal , essa variação é maior . Espécimes encontrados no Hawai varia-

I
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ram mais no número de raios macios da nadadeira dorsal,sendo que es-
ta contagem diminui para o oeste . O comprimento da nadadeira peito-
ral é maior em exemplares do Hawai . Embora exista essa variaç~o ge~
gráfica , nenhuma sub-espécie é reconhecida .

Ocorrência e Distribuiç~o

As informações sobre a ocorrência de Setarches guentheri -
no litoral sul do Brasil s~o apresentadas a seguir:

Data de Coleta - 9/08/1986
Hora - 14:40
Duraç~o do Arrasto de Fundo - 2 horas
Velocidade do Arrasto - 3 nós
Posiç~o - 28°26'5 , 47°19'W
Profundidade inicial - 200m
Profundidade final-220m
Tipo de fundo - Lama
Estado do mar - 3
Características do petrecho de pesca - Sistema de 3 redes -
gêmeas de arrasto de fundo para camarão que funcionam aber-
tas por duas portas de 1,5XO,75m(cada uma pesando 75Kg) e
dois patins de 140Kg. O material de confecç~o da rede era
o polietileno(PE), sendo que o tamanho de malha no ensaca -
dor (entre nós opostos e esticada) foi de 5,OCm. O compri -
menta da tralha superior para as 2 redes laterais foi de 11
m e para a rede central de 20m.

\"Características da embarcação -
Comprimento total - 24,6m
Potência do motor - 185 Hp

Pelas informações apresentadas , os exemplares analisados ~
correram dentro da faixa de profundidade citada para outras ocorrên-
cias no globo(180 a 820 m ;X=390 m - Eschmeyer e Collette,1966). Uma
análise anterior de 274 registros de Setarches guentheri no
Atlântico ocidental (Bureau of Commercial Fisheries) indicou uma va-
riaç~o de profundidade de 220 a 685 m . Segundo Poll(1959),Setarches
guentheri apresenta maior abundância de ocorrência em profundidades
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de aproximadamente 400m.
Até o presente momento não ocorreram outros registros

de Setarches guentheri senão por meio de arrasto de fundo, sugeri~
do que a espécie viva próxima ou sobre o fundo (Exemplares coleta-
dos no Atlântico ocidental apresentaram como conteúdo estomacal
partes de crustáceos carideos batipelágicos da familia
Oplophoridae,sugerindo que esta espécie se alimente na coluna d'á_
gua, embora seja bentônica (Eschmeyer e COllette,1966) .

Setarches guentheri ocorre do Hawai ocidental até o
Atlântico ocidental. Há registros também para as ilhas Fiji,Mar de
Andaman, Baia de Bengala,Mar do Japão, costa sudeste do Japão

•Zanzibar,norte de Durban, Natal(Africa do sul),golfo da Guiné, i-
lhas de Cabo Verde ,Senegal,Marrocos e Madeira. Dentre os Scorpio-
nideos é a espécie que possui a mais ampla distribuição geográfica
.Com relação à ocorrência de Setarches guentheri no Atlântico oci-
dental(Fig.3), existem registrrs de sua distribuição de 39°57'N,70o
56'W até o norte do Brasil totalizando 274 registros de ocorrência
.Com o registro atual, temos a primeira ocorrência da espécie no
sul brasileiro.
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Fig. 1 - Exemplares de Setarches guentheri coletados
durante o cruzeiro Agosto/1986 do
NPq Diadorim
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Tab. - Caracteristicas sistemáticas encontradas em
dois exemplares de Setarches guentheri no
sul do Brasil e comparação com outras ocor-
rências no globo.
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Fig. 2 - Morfologia externa de Setarches guentheri ,evidencia~
do o segundo espinho pré-opercular bem desenvolvido ,
quase igualou maior que o primeiro e o terceiro.
(Fonte: Smith,1949 ; Eschmeyer e Collette,1966).



100· to- ••• Y'O. .0- sr 40- ,.,.

,'"

•••

- •••

•••

,.'

9

" ~I' ,-

50m ,,-'
I I'

" 100mI'

" II "I I
I I
I I
I I
\ I
I
I /
I I

I (
I (
/ ,

I' I
I /

I' I
( I
) /

I' I
I J
( "I' I'

r-''r-"''-r-.--.----.-.---.-...,..---,-+ 3 O ' S

26'

PARANA

••• ,,~--
SANTA
CATARINA••• ••

.. ,.

••• BRASIL ,..
t" •••

•••

50'
<

•••

O·

I

•

48'

II

3 - Locais onde foram encontrados exemplares de Setarches
guentheri no Atlântico ocidental (I) e área de ocorrên
cia da espécie no sul brasileiro (11) .

Fig.
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