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Abstract

Four specimens of Phoneutria bahiensis Simó & Brescovit 2001 were identified amongst material of a faunal rescue
carried out in Itapebi county, southern Bahia. This record enhances the geographic distribution of the species, since to date,
the literature restricts the occurrence of P. bahiensis only to the city of Ilhéus and Salvador.
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Resumo

Foram identificados quatro espécimes de P. bahiensis, decorrentes de um resgate de fauna realizado no município de
Itapebi, extremo sul da Bahia. Este registro amplia a distribuição geográfica da espécie, visto que a literatura, até o momento,
restringia a ocorrência da P. bahiensis apenas às cidades de Ilhéus, no sul da Bahia e Salvador.
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1. Introdução
O gênero Phoneutria (Perty 1833) tem ampla

distribuição na região tropical, no Brasil ocorre em todas
as regiões. São consideradas aranhas de importância
médica e recentemente foi descrita uma nova espécie,
Phoneutria bahiensis, endêmica do estado da Bahia
(Simó & Brescovit 2001).

Sua restrita distribuição, associado ao baixo número de
exemplares registrados viabilizou sua inclusão na nova lista
das espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção
(Ministério do Meio Ambiente 2003). Apesar de endêmica sua
ocorrência limitava-se a apenas dois registros, um para a cidade
de Ilhéus e outro para a cidade de Salvador. O objetivo deste
trabalho foi registrar uma nova ocorrência de P. bahiensis
para o estado da Bahia.

2. Material e Métodos
O material examinado constou de dois machos e duas

fêmeas que estão depositados na coleção científica do Centro
de Ecologia e Conservação Animal – ECOA/ICB/UCSal. Para
a identificação utilizou-se a chave de classificação taxonômica
proposta por Simó & Brescovit (2001).

Os animais examinados provieram de um resgate de
fauna realizado na Fazenda Palmeiras (15º 57’ S e 39º37’ W),
trecho representativo de mata que foi atingido com o
enchimento da barragem hidrelétrica Itapebi Geração de
Energia S.A., no extremo sul da Bahia, na região do município
de Itapebi (Figura 1). A região apresenta altitude aproximada
de 177 m, domínio fitogeográfico de Mata Atlântica,
fragmentada por amplas áreas de pastagem.

3. Resultados e Discussão
Foram identificados quatro espécimes de P.

bahiensis, sendo dois machos e duas fêmeas. Este registro
amplia a distribuição geográfica da espécie, visto que a
literatura, até o momento, restringe a ocorrência da P.
bahiensis apenas às cidades de Ilhéus, no sul da Bahia e
Salvador (Simó & Brescovit 2001).

As cidades localizadas na região sul do estado,
distanciam-se uma da outra em 131 km, o que comprova o
aumento do raio de ocorrência da espécie em estudo.

Em Ilhéus o local de ocorrência foi uma formação veg-
etal caracterizada pela plantação de cacau em sistema de
cabruca. No município de Salvador o espécime foi encontrado

Figura 1: Mapa do Estado da Bahia assinalando a distribuição geográfica da Phoneutria bahiensis (Simó & Brescovit 2001) nos municípios
de Ilhéus e Salvador e novo registro na cidade de Itapebi.
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num ambiente de restinga na Área de Proteção Ambiental
Lagoas e Dunas do Abaeté. A região de nova ocorrência, no
município de Itapebi, compreende uma área de floresta
ombrófila densa, demonstrando assim a diversidade de
ambientes com registros para essa espécie.

A associação dessa espécie com a ocorrência de
acidentes de araneísmo no Brasil e seu novo registro,
sugerem que sejam feitas amostragens direcionadas a
captura destes indivíduos, a fim de fornecer dados mais
precisos sobre a sua distribuição geográfica e se realmente
esta espécie corre risco de extinção.
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