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ABSTRACT 

 Skeletal musculature is among the most important anatomical complexes of 

vertebrates, however, this source of information is barely explored in most groups of fishes, 

with knowledge restricted to superficial features in a few species or brief descriptions of 

specific muscles. Such is the case in two of the most important groups of freshwater fishes, 

Gymnotiformes and Siluriformes. Anatomical studies in those orders have followed the usual 

trend in Teleostei, with an inordinate emphasis on osteology. Other relevant anatomical 

systems, such as myology, remain mostly unknown. The present study attempts to fill this gap 

by focusing on the head musculature Gymnotiformes and Siluriformes. Each order is treated 

in a separate chapter, including descriptive, comparative and phylogenetic sections. Chapter 1 

describes and illustrates the facial muscles of 83 gymnotiform species. The descriptions are 

accompanied by a comparative analysis intended to establish relationships of homology. The 

conclusions in that portion of the study are summarized in a nomenclatural list including 15 

muscles and respective valid names, plus 18 synonyms. The comparative anatomical study 

identified 56 discrete myological characters which were analyzed with phylogenetic 

methodology. The resulting tree topology, based exclusively on myological characters, agrees 

with many previously-proposed hypotheses of relationships for Gymnotiformes. In a second 

analysis, characters derived from myology were concatenated with a larger phenotypic matrix 

including characters from several different sources. Results of the concatenated analyzes 

demonstrate that facial myological characters are highly informative for relationships of 

Gymnotiformes, especially for more inclusive groups. Chapter 2 offers the same kind of study 

as Chapter 1, but this time applied to Siluriformes, a much larger and more complex group. A 

comprehensive comparative analysis of the myological components of the dorsolateral head 

muscles of the Siluriformes is offered, with detailed descriptions and illustrations of the facial 

muscles of 124 species in 39 families of the order. Countless homology and nomenclatural 

problems are identified and resolved, with the resulting synonymic list containing 215 names 

for 44 valid muscles. As done for Gymnotiformes, comparative information is organized into 

67 discrete myological characters. Those characters were concatenated with a previously-

available morphological database, and resulted in a set of new synapomorphies within 

Siluriformes and discussions about new evidences for relationships within the order. Results 

presented herein comprise the synthesis of the knowledge of the facial myology of 

Gymnotiformes and Siluriformes through the detailed documentation of the main groups and 

subgroups of these orders. The nomenclatural standardization of muscles, as well as the 

proposition of new characters form the myology, provide the basis for future investigations on 



potential phylogenetic signals from this anatomical complex, in addition to motivating 

contributions directed to the search in sources of information unexplored in Gymnotiformes 

and Siluriformes. 

 

Keywords: Comparative anatomy. Musculature. Phylogenetics. Siluriphysi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

A musculatura esquelética representa um dos principais complexos anatômicos dos 

vertebrados, contudo, esta fonte de informação é escassamente estudada em alguns grupos de 

peixes, com o conhecimento atual limitado em observações de aspectos superficiais da 

musculatura de poucas espécies ou descrições sucintas de componentes miológicos pontuais. 

Este cenário ilustra o conhecimento em dois importantes grupos de Ostariophysi (Teleostei), 

os Gymnotiformes e os Siluriformes. Os estudos anatômicos nestas ordens acompanham a 

tendência dos esforços em outros grupos de Teleostei e apresentam uma ênfase excessiva na 

osteologia. Outros complexos anatômicos relevantes, como os miológicos, permanecem 

amplamente desconhecidos. O presente estudo foi concebido objetivando preencher a lacuna 

no conhecimento da musculatura dorsolateral da cabeça em Gymnotiformes e Siluriformes. 

Cada ordem é tratada em um capítulo separado, incluindo seções descritivas, comparativas e 

filogenéticas. O capítulo 1 descreve e ilustra os músculos faciais de 83 espécies de 

Gymnotiformes. As descrições são acompanhadas por uma análise comparativa destinada a 

estabelecer relações de homologia. As conclusões nessa parte do estudo estão resumidas em 

uma lista nomenclatural, incluindo 15 músculos, e os respectivos nomes válidos, mais 18 

sinônimos. O estudo anatômico comparativo identificou 56 caracteres miológicos discretos 

que foram analisados com metodologia filogenética. A topologia resultante da árvore, baseada 

exclusivamente em caracteres mitológicos, concorda com muitas hipóteses de 

relacionamentos anteriormente propostas para Gymnotiformes. Em uma segunda análise, os 

caracteres derivados da miologia foram concatenados com uma matriz fenotípica maior, que 

inclui caracteres de várias fontes diferentes. Os resultados das análises concatenadas 

demonstram que os caracteres de miologia facial são altamente informativos para os 

relacionamentos em Gymnotiformes, especialmente para grupos mais inclusivos. O Capítulo 

2 oferece o mesmo tipo de estudo que o Capítulo 1, mas desta vez aplicado a Siluriformes, um 

grupo muito maior e mais complexo. Uma análise comparativa abrangente dos músculos 

dorsolaterais da cabeça dos Siluriformes é oferecida, com descrições detalhadas e ilustrações 

dos músculos faciais de 124 espécies em 39 famílias da ordem. Inúmeros problemas de 

homologia e nomenclatura são identificados e resolvidos, com a lista sinônima resultante 

contendo 215 nomes para 44 músculos válidos. Conforme feito para Gymnotiformes, a 

informação comparativa é organizada em 67 caracteres miológicos. Esses caracteres foram 

concatenados com um banco de dados morfológico disponível e resultaram em um conjunto 

de novas sinapomorfias em Siluriformes e discussões sobre novas evidências para os 

relacionamentos na ordem. Os resultados apresentados neste estudo compreendem na síntese 



do conhecimento da miologia facial dos Gymnotiformes e Siluriformes através da 

documentação detalhada dos principais grupos e subgrupos destas ordens. A padronização 

nomenclatural dos componentes musculares, bem como a proposição de novos caracteres 

oriundos da miologia, fornecem base para investigações futuras sobre a detecção de potenciais 

sinais filogenéticos oriundos deste complexo anatômico, além de estimular contribuições 

direcionadas para a busca em fontes de informações ainda inexploradas em Gymnotiformes e 

Siluriformes.  

 

Palavras-chave: Anatomia Comparada. Musculatura. Filogenética. Siluriphysi. 
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RESUMO 

Com uma diversidade estimada em cerca de 250 espécies alocadas em 34 gêneros, os 

peixes da ordem Gymnotiformes (Teleostei; Ostariophysi) têm sido foco de estudos voltados 

às características eletrofisiológicas, comportamentais e ecológicas. Os trabalhos de anatomia 

comparada têm se concentrado em aspectos descritivos de diferentes complexos osteológicos, 

neuroanatômicos ou componentes associados à eletrogênese e eletrorrecepção. Dentro desse 

cenário, informações oriundas das partes moles de Gymnotiformes ainda permanecem, dentro 

de um contexto amplo, inexploradas. O presente estudo oferece uma ampla análise 

comparativa dos componentes miológicos da musculatura dorsolateral da cabeça, resultando 

na descrição detalhada e ilustração dos músculos faciais de 83 espécies, contemplando todos 

os gêneros disponíveis para estudo. A parte descritiva do trabalho fornece a base para a 

confecção de uma lista sinonímica miológica, composta por 33 nomes disponíveis para os 15 

músculos reconhecidos neste trabalho. A variação morfológica oriunda da miologia facial é 

sintetizada na forma de 56 caracteres discretos que são descritos, discutidos e analisados pelo 

método de parcimônia. A hipótese com base nos caracteres miológicos da face é concordante 

com diversas hipóteses prévias, recuperando Gymnotidae como grupo-irmão das demais 

famílias de Gymnotiformes, além do monofiletismo de Rhamphichthyoidea e Sternopygoidea 

e, dentro deste último clado, o monofiletismo de Sternopygidae e Apteronotidae. Os 

caracteres são além disso concatenados em um conjunto de dados fenotípicos mais amplo, 

para inferir a concordância entre as topologias através de um Diagrama de Congruência de 

Partições (DCP) e a influência destes caracteres nos suportes dos clados na análise global 

utilizando o suporte de Bremer particionado (SBP). Com base nas evidências favoráveis para 

o suporte para relacionamentos mais profundos na filogenia de Gymnotiformes em 

combinação com evidências desfavoráveis/neutras para componentes intra- e intergenéricos, 

demonstra-se que os caracteres de miologia facial são mais informativos para os 

relacionamentos mais inclusivos (e.g. relacionamentos interfamiliares) em Gymnotiformes.   
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1. INTRODUÇÃO 

Conhecidos popularmente como “tuvíras”, “sarapós”, “knifefishes” ou “enguias 

elétricas”, os peixes da ordem Gymnotiformes possuem distribuição restrita a ambientes 

fluviais neotropicais, ocorrendo do sul do México ao norte da Argentina (Albert & Campos-

da-Paz, 1998; Albert, 2001; Ferraris et al., 2017), nas vertentes cis- e transandinas, com 

grande diversidade estimada para a super-bacia Amazonas-Orinoco-Guiana (Albert & 

Crampton, 2005a). Estes peixes são importantes componentes da ictiofauna noturna (Albert, 

2001), com apenas uma minoria diurna, ocupando diversos habitats, desde pequenos igarapés 

até grandes rios, incluindo cachoeiras, florestas inundáveis e cavernas (Alves-Gomes et al., 

1995; Albert & Crampton, 2005b). A diversidade atual de Gymnotiformes compreende cerca 

de 250 espécies válidas, alocadas em 34 gêneros (Albert & Fink, 2007; Ferraris et al., 2017), 

distribuídos em cinco famílias (Apteronotidae, Gymnotidae, Hypopomidae, 

Rhamphichthyidae e Sternopygidae; Albert, 2001; Tagliacollo et al., 2016). 

Os Gymnotiformes são facilmente distintos de outros peixes pelo padrão corpóreo 

único, caracterizado pelo corpo extremamente alongado, cilíndrico ou comprimido 

lateralmente, com nadadeira anal estendendo-se por grande parte da margem ventral e 

ausência das nadadeiras dorsal, adiposa e pélvicas. A nadadeira caudal é presente apenas em 

Apteronotidae e em Electrophorus electricus (Linnaeus, 1766) (Gymnotidae) (de Santana et 

al., 2013). Este padrão corpóreo é intimamente relacionado às mais relevantes características 

biológicas ostentadas por este grupo: a eletrorrecepção e eletrogênese (Albert, 2001). Estes 

peixes movem-se por movimentação ondular dos raios da nadadeira anal, permitindo a 

estabilidade corpórea durante o nado, característica fundamental para a uniformidade do 

campo elétrico gerado em torno do peixe, utilizado na detecção de presas, orientação, 

comunicação ou predação (Albert & Campos-da-Paz, 1998; Albert, 2001). As descargas 

provenientes dos órgãos elétricos podem ser do tipo pulso, caracterizadas por descargas 

sequenciais de curta duração geradas em taxas de 1 a 120Hz, com um longo período de pausa 

(Gymnotidae, Hypopomidae e Rhamphichthydae) ou do tipo onda, que não apresentam 

intervalos de “silêncio elétrico” e com longa duração de cada descarga, em taxas de 20 a 2200 

Hz (Sternopygidae e Apteronotidae) (Albert & Crampton, 2006). 

Estudos anatômicos em Gymnotiformes acompanham a tendência dos esforços 

implementados em outros grupos de Teleostei e concentram-se em descrições moderadamente 

detalhadas de diferentes complexos osteológicos (e.g. Chardon & de La Hoz, 1974, 1977; 

Mago-Leccia, 1978; Hilton, 2007; Carvalho & Albert, 2011). Outros conjuntos anatômicos 

contemplados incluem estruturas neuroanatômicas (e.g. Albert et al., 1998) e componentes 
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associados à eletrogênese e eletrorrecepção (e.g. Carr et al., 1982; Lanno et al., 1989, 1990; 

Vischer et al., 1989). Outros trabalhos se ocuparam em descrever estruturas recentemente 

descobertas em Gymnotiformes, como o esqueleto caudal em Electrophorus (de Santana et 

al., 2013) e o pseudotímpano (Dutra et al., 2015). O dimorfismo sexual secundário em 

Gymnotiformes tem sido discutido dentro de um paradigma filogenético (Py-Daniel & Cox-

Fernandes, 2005). De uma maneira geral, estudos de anatomia comparada em Gymnotiformes 

têm sido concebidos em fontes tradicionais de informação (e.g. osteologia e anatomia 

externa), não contemplando complexos anatômicos oriundos de anatomia mole. Isto resulta 

em um desconhecimento quase que total de diversos complexos potencialmente relevantes, 

como dos tecidos miológicos. 

Apesar de representarem um dos principais complexos anatômicos dos vertebrados, a 

musculatura esquelética em Gymnotiformes é escassamente estudada, sendo o conhecimento 

atual limitado a observações da musculatura facial de algumas poucas espécies da ordem ou 

descrições sucintas de componentes miológicos pontuais. O primeiro trabalho a apresentar 

informações sobre musculatura na ordem foi Chardon & de La Hoz (1973), que oferece 

considerações gerais sobre a osteologia, aparato Weberiano e cintura peitoral de Sternopygus 

macrurus (Bloch & Schneider, 1801). Neste trabalho, os autores apresentam descrições 

sucintas e ilustrações dos músculos da face de S. macrurus, além de comparações com outras 

espécies de Ostariophysi. 

Posteriormente, Howes (1983) expõe informações sobre componentes ligamentares de 

algumas espécies de Gymnotiformes em adição às descrições sucintas sobre a inserção das 

subseções do adductor mandibulae em Sternopygus, Eigenmannia Jordan & Evermann, 1896 

(Sternopygidae) e Rhamphichthys Müller & Troschel, 1846 (Rhamphichthyidae). Em seguida, 

como um primeiro trabalho específico sobre músculos estriados esqueléticos em 

Gymnotiformes, de La Hoz & Chardon (1984) apresentam uma detalhada descrição 

anatômica de S. macrurus (Sternopygidae), incluindo elementos osteológicos, miológicos e 

componentes ligamentares. As descrições voltadas à musculatura contemplam detalhes de 

todos os complexos miológicos acompanhadas de ilustrações dos músculos cranianos, cintura 

peitoral, arcos branquiais e da musculatura da superfície ventral da cabeça. 

Apesar dos trabalhos citados compreenderem importantes fontes de informações sobre 

a musculatura dos Gymnotiformes, Aguilera (1986) é o primeiro esforço que contemplou a 

diversidade de musculatura em uma amostragem considerável de táxons. O autor apresenta 

descrições detalhadas dos componentes miológicos faciais em treze espécies da ordem, 

contemplando representantes de todas as famílias, com ênfase em Apteronotidae. Entretanto, 
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desde então não houve esforços substanciais dirigidos à musculatura facial dos 

Gymnotiformes, excetuando algumas menções pontuais sobre o adductor mandibulae (e.g. 

Gosline, 1989). 

Outra importante contribuição sobre a musculatura em Gymnotiformes é Aguilera & 

Machado-Allison (1993), onde os autores descreveram e ilustraram detalhadamente a 

musculatura branquial de Gymnotiformes, além de apresentar discussões sobre potenciais 

sinais filogenéticos na musculatura branquial. Novamente, o conhecimento sobre a 

musculatura na ordem percorreu um longo hiato transpassado por contribuições descritivas 

pontuais (e.g. Diogo & Chardon, 2000; Diogo, 2004) até um extenso estudo sobre o adductor 

mandibulae em Teleostei, no qual Datovo & Vari (2014) apresentaram descrições detalhadas 

do adductor mandibulae de Gymnotus carapo Linnaeus, 1758 (Gymnotidae) e 

Brachyhypopomus pinnicaudatus (Hopkins et al., 1990) (Hypopomidae), bem como uma lista 

sinonímica para este complexo em Gymnotiformes. 

Estudos que abordaram os relacionamentos filogenéticos em Gymnotiformes com base 

em caracteres morfológicos têm priorizado a osteologia e caracteres de anatomia externa. 

Caracteres miológicos permanecem pouco representativos (e.g. Albert & Campos-da-Paz, 

1998; Albert, 2001; Tagliacollo et al., 2016) ou inteiramente ausentes (e.g. Triques, 1993; 

Alves-Gomes et al., 1995; Triques, 2005). Em um extenso trabalho sobre as relações 

filogenéticas em Gymnotiformes, Albert & Campos-da-Paz (1998) foram os primeiros a 

utilizar variações miológicas como potenciais fontes de sinal filogenéticos, e propuseram 

quatro caracteres oriundos da miologia (car. 45, 46, 47 e 48) em uma matriz de 250 caracteres 

(os mesmos caracteres foram posteriormente analisados em Albert, 2001). Em um estudo 

sobre as relações filogenéticas em Gymnotus, Albert et al. (2005) utilizaram dois caracteres 

relacionados ao adductor mandibulae em uma matriz composta por 113 caracteres e, de modo 

similar, de Santana & Vari (2010) apresentaram uma matriz com 88 caracteres, sendo apenas 

um miológico. Recentemente, Tagliacollo et al. (2016) propuseram a primeira hipótese 

filogenética com base em dados fenotípicos concatenados com dados moleculares, onde a 

matriz de dados morfológicos é composta por 223 caracteres, dos quais apenas quatro são 

oriundos da miologia (car. 56, 57, 105, 214). Como resultado, os caracteres oriundos da 

miologia facial representam menos de 0.2% de todo o universo de caracteres morfológicos 

explorados nos estudos cladísticos implementados até o momento em Gymnotiformes. 

A lacuna no conhecimento da miologia em Gymnotiformes resulta do nível mínimo de 

esforço voltado para esta área, resultando não só na escassez de informações deste importante 

complexo anatômico, mas também o caracterizando como uma fonte ainda inexplorada de 
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potenciais caracteres filogeneticamente informativos. Este trabalho visa preencher esta lacuna, 

apresentando como principais objetivos: I) descrever e ilustrar a musculatura dorsolateral da 

cabeça dos principais representantes de Gymnotiformes; II) padronizar toda a nomenclatura 

miológica disponível para a ordem através de uma lista sinonímica exaustiva; II) detectar e 

sintetizar as variações filogeneticamente informativas em forma de caracteres discretos; III) 

analisar filogeneticamente o conjunto de dados oriundos da miologia facial, comparando os 

resultados com hipóteses prévias;  IV) concatenação dos caracteres oriundos da miologia 

facial  com uma matriz de caracteres fenotípicos mais ampla  (Tagliacollo et al., 2016); V) 

comparação e síntese dos resultados em um Diagrama de Congruência de Partições (DCP) 

dos agrupamentos recuperados a partir de análises particionadas (caracteres gerais vs. 

caracteres miológicos); e VI) inferência e mapeamento do suporte fornecido pelos caracteres 

miológicos para os clados recuperados em análises globais (suporte de Bremer particionado; 

Barker & DeSalle, 1997; Lambkin et al., 2002). Como resultado, novas sinapomorfias para os 

principais grupos de Gymnotiformes são apresentados, além de discussões sobre a influência 

da miologia facial em análises filogenéticas fenotípicas, bem como sua relevância para o 

entendimento de relacionamentos filogenéticos na ordem. 

 

2. MATERIAL & MÉTODOS 

2.1. Nomenclatura taxonômica e terminológica 

 A nomenclatura taxonômica segue Albert (2001), com as modificações de Tagliacollo 

et al. (2016), excetuando-se “Sinusoidea”, que não é baseado em um nome genérico 

disponível (ICZN, 2017: Art. 35.3; Ferraris et al. 2017; Betancurt et al., 2017) e, portanto, 

não é válido. Para o táxon correspondente, utiliza-se “Sternopygoidea”. “Navajini”, dos 

mesmos autores é igualmente inválido (Ferraris et al. 2017) e não é utilizado neste trabalho. 

 O status taxonômico de todos os táxons analisados segue Ferraris et al. (2017) e 

Eschemeyer & Fong (2017), excetuando-se a classificação de Hypopygus e Steatogenys. Estes 

gêneros são alocados em Hypopomidae (Mago-Leccia, 1994; Albert, 2001) ou 

Rhamphichthyidae (Maldonado-Ocampo et al., 2013; Tagliacollo et al., 2016) e, mediante 

estas divergências, Hypopygus e Steatogenys são aqui tratados a partir de uma posição 

tradicional, ou seja, como representantes de Hypopomidae (Mago-Leccia, 1994; Albert, 

2001). No texto referente as inferências cladísticas, os termos “basal” e “apical” referem-se 

simplesmente à posição de um terminal relativamente à raíz em uma topologia assimétrica. 
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2.2. Nomenclatura anatômica 

Neste trabalho, os termos “musculatura cefálica”, “miologia facial”, “musculatura 

dorsolateral” referem-se aos elementos miológicos da cabeça com exceção daqueles 

estritamente associados aos arcos branquiais e ao globo ocular. A nomenclatura miológica 

segue Winterbottom (1974a), exceto para o complexo do adductor mandibulae e estruturas 

associadas, que segue Datovo & Vari (2013; 2014). A terminologia osteológica segue Albert 

& Fink (1996), Albert (2001), Hilton et al. (2007) e Peixoto et al. (2015). Para caracteres 

osteológicos gerais, a nomenclatura segue Weitzman (1962), com a versão em português 

baseada em Castro & Castro (1987). 

Em alguns táxons de Gymnotiformes, duas ou mais secções do adductor mandibulae 

podem não ser diferenciadas, apresentando um alto grau de continuidade entre suas fibras, 

principalmente em nas regiões mesiais, resultando em secções compostas. Nestes casos, as 

secções são nomeadas de acordo com a homologia dos seus subcomponentes (e.g. ricto-

malaris e stego-malaris) e seguem Datovo & Vari (2013). Ainda que seja possível inferir a 

correspondência entre os conjuntos de fibras das sub-secções não diferenciadas e secções de 

táxons que apresentam completa diferenciação, no presente estudo optou-se por manter uma 

nomenclatura composta, tendo em vista que em muitos casos é possível observar uma 

diferenciação sutil apenas nas regiões de origem e de inserção, sendo qualquer traço de 

seccionamento imperceptível ao longo do corpo principal do adductor mandibulae. Os termos 

“origem” e “inserção” são utilizados apropriadamente para refletir o local de conexão 

estacionário do músculo (mais estável) e o ponto de conexão que se movimenta a partir da 

contração muscular (região relativamente mais móvel), respectivamente (Winterbottom, 

1974a). 

A nomenclatura do ramo recorrente da porção ântero-ventral do nervo da linha lateral 

[R-Avn; “recurrent ramus of anteroventral part of anterior lateral line nerve”] segue Carr et 

al. (1982) e Vischer et al. (1989). Este ramo origina-se do lobo eletro-sensorial da linha 

lateral e inerva eletrorreceptores do tronco, sendo disposto de modo distinto em relação aos 

músculos operculares em Gymnotiformes. Recentemente, este nervo foi nomeado como 

“nervo da linha lateral” (“lateral line nerve”; Dutra et al., 2015), uma nomenclatura não 

adotada aqui por não refletir adequadamente a localização do ramo. A terminologia dos 

demais nervos cranianos segue Freihofer (1978). 
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2.3. Lista sinonímica 

 A lista sinonímica da nomenclatura aplicada à miologia facial sintetiza o maior 

número possível de nomes disponíveis. Os táxons selecionados para as análises descritivas 

foram escolhidos visando contemplar as mesmas espécies analisadas em estudos prévios ou, 

quando inviável, a categoria taxonômica mais próxima. Em poucos casos não foi possível 

identificar alguns componentes miológicos descritos ou ilustrados em contribuições prévias, 

situação indicada com “?” e seguido de comentários entre colchetes. 

 

2.4. Preparação anatômica e Dissecções 

 As observações da miologia laterodorsal da cabeça foram realizadas com auxílio de 

estereomicroscópio em indivíduos fixados em formol 10% e posteriormente preservados em 

álcool 70%. Para as observações osteológicas e miológicas, os espécimes foram submetidos 

ao protocolo de coloração dos ossos e cartilagens proposto por Taylor & Van Dyke (1985) e 

Springer & Johnson (2000), com as modificações expostas em Datovo & Bockmann (2010). 

O processo de coloração consistiu em sete etapas: (1) conservação inicial em etanol 70%; (2) 

desidratação com etanol 96%, ou absoluto, durante 24-48 horas; (3) coloração das cartilagens 

em uma solução corante composta por 80% de álcool, 20% de ácido acético e concentrada de 

Alcian Blue, durante 12-24 horas; (4) neutralização do ácido acético em uma solução saturada 

de bórax (tetraborato de sódio), ao longo de 24 horas, com ao menos duas trocas parciais 

durante o período; (5) coloração dos elementos osteológicos em uma solução de álcool 75% e 

Alizarina Red-S durante cinco a sete horas; (6) duas a quatro trocas sequencias de solução 

etílica 50-96% para a remoção do excesso de Alizarina Red-S; e (7) conservação final em 

álcool 70-80%. 

 Posteriormente ao processo de coloração, a epiderme e os vasos sanguíneos mais 

superficiais dos espécimes foram removidos, preferencialmente do lado direito. Em seguida, 

acúmulos excessivos de tecido adiposo e o globo ocular foram extraídos, com cuidado de se 

preservar a musculatura extrínseca dos olhos. Com base na configuração da miologia facial de 

Gymnotiformes, as dissecções foram realizadas seguindo: (1) remoção das fibras nos locais 

de origem do dilatator operculi, em concomitância a observação dos locais de origem deste 

músculo e do levator arcus palatini; (2) desarticulação das fibras mais externas de origem e 

de inserção do levator arcus palatini; (3) remoção das fibras de origem das secções e sub-

secções do adductor mandibulae; (4) desarticulação do quadrado e do retroarticular, em 

concomitância a separação do autopalatino e do maxilar, com conservação dos locais de 

inserção do adductor mandibulae na maxila e mandíbula; (5) desarticulação das fibras mais 
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internas de origem e de inserção do levator arcus palatini; (6) separação das fibras de origem 

das secções do levator operculi, com abscisão do nervo R-Avn em uma região próxima ao 

pseudotímpano; (7) desarticulação do hiomandibular do neurocrânio; (8) remoção das fibras 

do adductor arcus palatini do paresfenóide; (9) desarticulação das fibras de origem do 

adductor hyomandibulae; (10) completa remoção com adductor arcus palatini, adductor 

hyomandibulae, levator arcus palatini, dilatator operculi e levator operculi conectados ao 

suspensório. Por fim, maxila e mandíbula em associação ao adductor mandibulae e os 

músculos intrínsecos ao supensório, foram armazenados em frascos (e.g. microtubo 

Eppendorf) de tamanho adequado para cada peça. 

 

2.5. Descrições anatômicas 

 As descrições da miologia cefálica de Gymnotiformes seguem uma ordenação 

anteroposterior e látero-mesial dos músculos. Inicialmente, são apresentados aspectos gerais 

da musculatura da ordem e, posteriormente, de cada família. Devido à grande variabilidade 

morfológica do adductor mandibulae e levator arcus palatini entre os gêneros de cada 

família, tais músculos são apresentados separadamente em descrições detalhadas. O dilatator 

operculi e o levator operculi são apresentados separadamente somente em Gymnotidae, por 

razão da variação composicional destes músculos na família. 

 

2.6. Ilustrações 

 As fotografias foram obtidas com o auxílio de estereomicroscópio Zeiss 

Discovery.V20 acoplado com câmera digital Axiocam 506 color, utilizando procedimento de 

automontagem, implementado por imagens multifocais obtidas separadamente e combinadas 

com o auxílio do Combine ZP (Hadley, 2009) e posteriormente editadas no Adobe Photoshop 

CS4 e Adobe Illustrator CS5. As abreviações das estruturas anatômicas expostas nas pranchas 

da miologia facial de Gymnotiformes é sintetizada na Tabela 1. 

 

2.7. Inferência filogenética 

 2.7.1. Análise particionada- caracteres miológicos 

Hipóteses de relacionamento filogenético aqui propostas são fundamentadas no 

método cladístico originalmente proposto por Hennig (1966), posteriormente aprimorado e 

sintetizado por diversos autores (Eldredge & Cracraft, 1980; Nelson & Platnick, 1981; 

Swofford & Olsen, 1990; Schuh & Brower, 2009; Wiley & Lieberman, 2011; Wheeler, 2012). 

A escolha das hipóteses de relações filogenéticas foi baseada na Parcimônia de Wagner, que 
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quantifica igualmente as reversões e homoplasias (Farris, 1983; Swofford & Maddison, 

1987).  

A obtenção dos caracteres para as análises filogenéticas foi fundamentada no exame 

comparativo detalhado da miologia facial de Gymnotiformes, compilados em uma matriz 

confeccionada no Microsoft Office Excel® 2016 e formatada no Notepad++ 7.5.1 (Don Ho, 

2016). Posteriormente, a matriz foi submetida à análise de parcimônia no programa TNT 1.5 

(“Tree Analysis using New Technology”- Goloboff & Catalano, 2016). Discussões sobre a 

polaridade dos estados dos caracteres são baseadas em comparações com grupos externos 

compostos por representantes de cada ordem de Ostariophysi: Chanos chanos (Forsskål, 

1775) (Gonorynchiformes), Labeo chrysophekadion (Bleeker, 1849) (Cypriniformes), Brycon 

falcatus Müller & Troschel, 1844 (Characiformes) e Diplomystes mesembrinus (Ringuelet, 

1982). O enraizamento da hipótese mais parcimoniosa foi realizado a priori em C. chanos, 

táxon mais basal dentr os representantes de Ostariophysi incluídos na análise (e.g. Fink & 

Fink, 1981, 1996; Dimmick & Larsson, 1996; Saitoh et al., 2003; Ortí & Meyer, 1996, 1997; 

Lavoué et al., 2011; Nakatani et al., 2011; Chen et al., 2013). Com exceção do caráter 13 (ver 

descrição dos caracteres), os caracteres multiestados foram tratados como não-ordenados 

mediante a ausência de evidências sobre derivações sequenciais. 

 Para a obtenção das árvores maximamente parcimoniosas (MPT’s), os grupos externo 

e interno foram analisados conjuntamente, em uma matriz com 87 táxons terminais e 56 

caracteres oriundos da miologia facial (Tabela 2). A matriz foi submetida a análises de busca 

heurística tradicional com 1000 replicações de RAS+TBR (“random addition sequences”; 

“tree- bisection reconnection”; Swofford, 1990), salvando 90 árvores por replicação e 

objetivando atingir o melhor score (hit) pelo menos 50 vezes (Datovo, in prep.). Esta 

estratégia é a que melhor se adequa ao conjunto de dados compilados, e é satisfatória para a 

detecção de todos os ótimos globais em conjunto de dados de porte médio (Giribet, 2007; 

Goloboff et al. 2008). 

Em caso de distribuições ambíguas, as hipóteses de homologias primárias foram 

priorizadas seguindo a otimização ACCTRAN (Accelerated Transformation Optimization), 

conforme proposto por de Pinna (1991). Todas as hipóteses de relacionamento, bem como 

inferências evolutivas, foram baseadas no cladograma de consenso estrito calculado no TNT 

(ne*). Em todas as análises implementadas, apenas as sinapomorfias comuns em todas as 

árvores são apresentadas e discutidas. Índices de consistência (IC) e retenção (IR) foram 

utilizados como medidas de “fit” entre os caracteres e cladograma (Farris, 1969; 1989) e 

calculados com script disponível para o TNT ("wstats.run"). O intervalo dos IC e IR são 



13 

apresentados para os caracteres com otimizações variáveis entre as diferentes MPT’s 

recuperadas. IC e IR para caracteres que apresentam um determinado estado em um único 

terminal e outro estado nos demais terminais são matematicamente indeterminados e 

indicados como "AUT" (de Pinna et al., 2007). 

O suporte de Bremer relativo (Goloboff & Farris, 2001) foi calculado utilizando-se 10 

passos adicionais. Esta medida corrige a distorção do valor absoluto de suporte (suporte de 

Bremer; Bremer, 1994), uma vez que é expresso como uma proporção da quantidade de 

evidência favorável e contrária para a manutenção de um determinado clado (Goloboff & 

Farris, 2001). Adicionalmente, Bootstrap (Felsenstein, 1985) e Jackknnife foram calculados e 

expressos em GC (“group present/contradicted”; Goloboff et al., 2003). Ramos equivalentes 

ao comprimento zero foram colapsados (“rule 3”). 

 

2.7.2. Análises de dados miológicos concatenados com os caracteres de Tagliacollo 

et al. (2016) 

Os caracteres oriundos da miologia facial de Gymnotiformes foram concatenadas com 

os caracteres morfológicos apresentados em Tagliacollo et al. (2016). Contudo, a mera adição 

dos caracteres oriundos da miologia na matriz exposta naquele trabalho não seria suficiente, já 

que exames preliminares revelaram a necessidade de uma reavaliação criteriosa de cada um 

dos caracteres apresentados. As reinterpretações dos caracteres fenotípicos são detalhadas no 

tópico “A influência dos dados miológicos da face de Gymnotiformes em outros conjuntos de 

dados”. As modificações dos caracteres discretos são sintetizadas na matriz apresentada na 

Tabela 3. Adicionalmente, os táxons com identidades incertas (“cf.”), ou sem identificação a 

nível específico (“.sp”), foram removidos das análises. 

 

2.7.3. Análise de dados quantitativos 

Em Tagliacollo et al. (2016), os caracteres quantitativos foram analisados em um 

procedimento denominado “discretização de caracteres quantitativos” (Farris, 1990; Goloboff 

et al., 2006). A discretização de caracteres quantitativos pode resultar em diferentes 

interpretações dependendo da concepção de cada autor/método, uma vez que é possível 

delimitar múltiplos intervalos distintos em um único caráter (Goloboff et al., 2006). Como 

resultado, potenciais sinais filogenéticos são ignorados, uma vez que algumas diferenças são 

detectadas como informativas e outras não. Este procedimento também é desrecomendado por 

resultar em diferentes estados de caracteres para terminais que não são significativamente 
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distintos ou em um mesmo estado para táxons com condições significativamente distintas 

(Farris, 1990; Rae, 1998).  

Portanto, os caracteres quantitativos foram analisados como contínuos, sem a 

delimitação de estados (Goloboff et al., 2006; Catalano et al., 2010; Golobof & Catalano, 

2010; Goloboff & Catalano, 2016) e normalizados em uma amplitude de “0-1” (Tabela 4). 

Este procedimento evita o peso excessivo atribuído para transformações com amplas 

variações entre os táxons, resultando em um peso equivalente entre as transformações de 

qualquer caráter quantitativo e os caracteres discretos (Ferrer et al., 2014; Koch et al., 2014). 

As obtenções das variações dos caracteres quantitativos foram preferencialmente obtidas 

através de análises realizadas diretamente em espécimes e, quando necessário, compiladas da 

literatura específica (Tabela 5; Mago-Leccia, 1994; Triques, 1996; Albert et al., 1997; Albert 

& Crampton, 2003; Crampton & Albert, 2003; Crampton et al., 2003; Maldonado-Ocampo & 

Albert, 2004; Hulen et al., 2005; Crampton et al., 2005; Fernandes et al., 2005; Maxime & 

Albert, 2009; Richer-de-Forges et al., 2009; de Santana & Vari, 2009; Ramos, 2010; de 

Santana & Vari, 2010; Dutra et al., 2014; Crampton et al., 2016). 

 

2.7.4. Diagrama de congruência de partições (DCP) e suporte de Bremer 

particionado (SBP) 

Um diagrama de congruência de partições (DCP) foi utilizado para expressar a 

concordância entre os agrupamentos recuperados nas análises com base em caracteres 

miológicos e os expostos em Tagliacollo et al. (2016) dentro de um contexto de análise global 

de dados. Para a inferência da congruência entre as partições dos caracteres gerais de 

Tagliacollo et al. (2016)  e os oriundos de miologia, três matrizes foram analisadas: 1) com os 

terminais e os caracteres fenotípicos modificados de Tagliacollo et al. (2016) concatenados 

com os caracteres de miologia facial [116 terminais e 275 caracteres]; 2) restrita aos terminais 

e aos caracteres fenotípicos modificados de Tagliacollo et al. (2016) [116 terminais e 219 

caracteres] e 3) com os caracteres oriundos da miologia facial codificados para os terminais 

de Tagliacollo et al. (2016) [116 terminais e 56 caracteres]. Todas as matrizes foram 

submetidas a análises de parcimônia no TNT sob pesagem igualitária, utilizando novas 

tecnologias (20 iterações de fuse, drift, ratchet e sectorial search), atingindo o melhor score 

50 vezes (hit= 50), com todas as árvores fundamentais submetidas a análises adicionais de 

TBR objetivando a detecção do maior número de MPT’s possível. Posteriormente, a 

frequência de ocorrência de todos os clados presentes nas MPT’s das partições 2 e 3 foram 

comparadas com o consenso da matriz 1 através do comando “rfreq” do TNT e os resultados 
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sintetizados no DCP com o auxílio de editores de imagens (Adobe Photoshop CS4; Adobe 

Illustrator CS5). 

Apesar de viabilizar a frequência de ocorrência dos clados nas análises particionadas 

em um cenário de análises concatenadas, o DCP expõe apenas as concordâncias e 

discordâncias topológicas, portanto, não evidenciando a contribuição de cada partição para a 

manutenção dos agrupamentos recuperado pelas analises globais. Deste modo, para inferir a 

influência dos caracteres oriundos da miologia facial dentro de um contexto de análises 

concatenadas, o suporte de Bremer particionado (SBP; Baker & DeSalle, 1997) foi calculado 

utilizando o script “pbsup.run” disponível para o TNT (Penã, 2006). O cálculo do SBP dá-se 

da maneira similar ao cálculo do Suporte de Bremer, contudo, apenas uma partição é utilizada 

para a inferência do suporte dos ramos do cladograma resultante da análise global. Deste 

modo, uma determinada partição é otimizada nas MPT’s da análise global e seu comprimento 

é calculado. Posteriormente, a mesma partição é otimizada nas MPT’s da análise global sem o 

clado em questão em uma árvore sub-ótima e o comprimento é calculado. O suporte deste 

clado fornecido pela partição é dado pela diferença entre o segundo valor e o primeiro (Baker 

& DeSalle, 1997; Lambkin et al., 2002; Lambkin, 2004).  

Como resultado, valores positivos (SBP+) indicam que, dentro de um contexto de 

análise global, uma determinada partição fornece evidências favoráveis para a manutenção de 

um clado; valores negativos (SBP-) indicam que uma determinada partição fornece evidências 

desfavoráveis para a manutenção do agrupamento; e valores neutros (SBP= 0) indicam que 

uma determinada partição fornece equitativamente evidências favoráveis e desfavoráveis para 

um clado. Com base nestes índices, a soma dos SBP para um determinado ramo corresponde 

ao suporte de Bremer absoluto (Barker & DeSalle, 1997; Lambkin et al., 2002; Peña et al., 

2006).  

 

2.8. Material examinado 

 Acrônimos dos museus seguiem Sabaj (2016). O tamanho dos espécimes analisados é 

expresso em Comprimento Padrão (CP; medido da ponta do focinho até a inserção dos raios 

medianos da nadadeira caudal), Comprimento Total (CT; medido da ponta do focinho até a 

margem mais posterior do corpo) ou Comprimento ao Fim da Nadadeira Anal (CFA; medido 

da ponta do focinho até a inserção do último raio da nadadeira caudal). Os intervalos de 

comprimento compreendem somente aos espécimes analisados. Todos os espécimes foram 

preparados para dissecções miológicas, exceto os indicados por asterisco (*). Espécimes 
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diafanizados são indicados por “c&s” e esqueletos secos por “esq.”. A lista de material 

analisado é exposta a seguir:  

 

Clupeiformes: Denticipitidae: Denticeps clupeoides: MZUSP 84776, 2 de 386, 31.7-40.1 

mm SL, Iguidi River, Plateau, Benin. Gonorynchiformes: Chanidae: Chanos chanos: 

USNM 173572, 1 de 5, 167.3 mm CP, Billabong, Australia. Cypriniformes: Cyprinidae: 

Carassius carassius*: MZUSP 91472, 3, 74.1-129.4 mm CP, Lake Badengurg, Munich, 

Alemanha. Labeo chrysophekadion: USNM 271352, 1 de 35, 81.2 mm CP, Thailand. 

Characiformes: Bryconidae: Brycon falcatus: MZUSP 18089, 1 de 5, 102. 83 mm CP, Rio 

Tocantins, Pará, Brasil. Curimatidae: Cyphocharax festivus*: MZUSP 103174, 5, 38.2-50.1 

mm CP, Jápurá, Amazonas, Brasil. Cyphocharax leucostictus: MZUSP 21156, 1 c&s, não 

mensurado, Rio Jauaperi, Roraima, Brasil. Erythrinidae: Erythrinus erythrinus*: MZUSP 

34352, 13, 66.1-134.6 mm CP, Cachoeira Bem-Querer, Rio Branco, Brasil; MZUSP 34350, 2 

c&s, 67.1-72.1 mm CP, Rio Tarauaca, Acre, Brasil. Serrasalmidae: Serrasalmus rhombeus*: 

MZUSP 94907, 9, 84.8-89.7 mm CP, Rio Culuene. Mato Grosso, Brasil; MZUSP 95862, 1 

esqu., não medido, Rio Teles Pires, Mato Grosso, Brasil; MZUSP 94082, 1 esqu., não 

medido, Rio Culuene, Mato Grosso, Brasil. Siluriformes: Callichthyidae: Dianema 

longibarbis*, MZUSP 26413, 6, 51.5-84.9 mm CP, Río Ucayali, Peru. Dianema sp.: MZUSP 

30862, 2 c&s, não medido, Rio Tarauaca, Acre, Brasil. Diplomystidae: Diplomystes 

mesembrinus, MZUSP 62595, 2 de 21, 81.2-105.8 mm CP, Rio Chubut, Los Altares, 

Argentina. Loricariidae: Pterygoplichthys sp.*: MZUSP, 92363, 2, mm CP, Rio Tiquié, 

Amazonas, Brasil; MZUSP 117325, 1 esq., não medido, Rio Xingu, Mato Grosso, Brasil. 

Trichomycteridae: Pseudostegophilus nemurus*: MZUSP 57717, 5, 62.6-78.5 mm CP, Rio 

Amazonas, Pará, Brasil. Gymnotiformes: Apteronotidae: Adontosternarchus balaenops: 

MZUSP 83219, 2 de 45, 165.2-175.3 mm CFA, Rio Amazonas, Pará, Brasil. 

Adontosternarchus clarkae: MZUSP 30072, 1 de 61, 79.3 mm CFA, Rio Amazonas, 

Amazonas, Brasil. Adontosternarchus sachsi: MPEG 2435, 1 de 88, 116.5 mm CFA, Rio 

Goiapi, Rio Amazonas, Pará, Brasil. Apteronotus albifrons: MZUSP 89044, 1 de 3, 75.8 mm 

CFA, Rio Araguaia, Goiás, Brasil; MZUSP 22251, 1 de 28, 150.1 mm CFA, Rio Capim, 

Belém, Pará, Brasil. Apteronotus bonapartii: MPEG 3038, 2 de 7, 204.6-217.5 mm CFA, Rio 

Amazonas, Pará, Brasil. Apteronotus camposdapazi: MZUSP 114249, 1 de 3, 120. 7 mm CT 

[regenerado], Rio Tocantins, Tocantins, Brasil. Apteronotus rostrarus: USNM 317229, 1 de 

3, 142.3 mm CFA, Rio Salado, near Teresita, Colombia. Compsaraia compsa: MZUSP 

56206, 1 de 8, 95.4-123.4 mm CFA, Rio Negro, Amazonas, Brasil. Orthosternarchus 
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tamandua: MZUSP 55955, 1 de 2, 286.3 mm CFA, Rio Amazonas, Amazonas, Brasil; 

MZUSP 56541*, 1, 112.1 mm CFA, Rio Negro, Amazonas, Brasil. Parapteronotus hasemani: 

MPEG 1161, 1 de 3, 191.5 mm CFA, Rio Goiapi, Bacia do Rio Amazonas, Pará, Brasil. 

Platyurosternarchus macrostomus: MZUSP 105584, 1, 194.2 mm CFA, Rio Tapirapé, Pará, 

Brasil; MZUSP 57686, 1 de 6, 189.5 mm CFA, Rio Purus, Amazonas, Brasil. 

Pariosternarchus amazonensis: MZUSP 58258, 1, 109.4 mm CFA, Rio Negro, Amazonas, 

Brasil; MZUSP 57061*, 1, 129.1 mm CFA, Rio Amazonas, Amazonas, Brasil. Porotergus 

gimbeli: MZUSP 83300, 1 de 10, 148.8 mm CFA, Rio Amazonas, Amazonas, Brasil. MZUSP 

57426, 2 de 13, 127.7-154.3 mm CFA, Rio Jari, Pará, Brasil. Sternarchogiton preto: MPEG 

22758, 2 de 5, 248.2-268.5 mm CFA, Rio Caripetuba, Rio Amazonas, Pará, Brasil. 

Sternarchogiton porcinum: MZUSP 56319, 1 de 2, 202.2 mm CFA, Rio Negro, Amazonas, 

Brasil. Sternarchella duccius: MZUSP 57370, 1 de 2, 146.9 mm CFA, Rio Amazonas, 

Amazonas, Brasil. Sternarchella raptor: USNM 374014, 1 de 5, 71.9 mm CFA, Rio 

Amazonas, Amazonas, Brasil. Sternarchella schotti: MZUSP 58187, 1 de 36, 141. 9 mm 

CFA, Rio Amazonas, Pará, Brasil. Sternarchella terminalis: MPEG 3481, 2 de 5, 154.05-

155.3 mm CT [regenerado], Estuário Amazônico, Ilha do Marajó, Pará, Brasil; MPEG 7989, 

1, 185.6 mm CFA, Ilha do Marajó, Pará, Brasil. Sternarchorhynchus goeldii: MPEG 1193, 1 

de 4, 148.3 mm CFA, Rio Negro, Amazonas, Brasil. Sternarchorhynchus oxyrhynchus: 

MZUSP 55851, 1 de 15, 227.0 mm CFA, Rio Juapiris, Amazonas, Brasil. 

Sternarchorhamphus mulleri: MPEG 3712, 2 de 7, 335.1-335.4* mm CFA, Rio Goiapi, Rio 

Amazonas, Pará, Brasil; USNM 373030, 1 de 5, 222.2 mm CFA, Rio Negro, Amazonas, 

Brasil. Gymnotidae: Electrophorus electricus: MZUSP 103699, 1, 530.12 mm CFA, Rio 

Negro, Amazonas, Brasil; MZUSP 85509, 1 de 2, 488.2 mm CFA, Rio Negro, Amazonas, 

Brasil. Gymnotus coatesi: MPEG 27120, 1 de 4, 115.7 mm CFA, Rio Solimões, Bacia do Rio 

Negro, Amazonas, Brasil. Gymnotus coropinae: MPEG 21510, 1 de 6, 112.5 mm CFA, Rio 

Araticum, Pará, Brasil; MZUSP 80142, 1 de 32, 137.0 mm CFA, Rio Tiquié, Amazonas, 

Brasil. Gymnotus gr. carapo: MPEG 3012, 1 de 4, 232.2 mm CFA, Rio Turiaçu, Maranhão, 

Brasil; MZUSP 90618, 1 de 4, 177.8 mm CFA, Córrego do Campo Bonito, São Paulo, Brasil. 

Gymnotus maculosus: USNM 114539, 1 de 22, 189.4 mm CFA, Rio Gramal, Guatemala. 

Gymnotus gr. pantherinus: MZUSP 113616, 1 de 4, 151.3 mm CFA, Rio Cubatão, São Paulo, 

Brasil. Gymnotus cylindricus: USNM 134701, 1 de 23, 178.5 mm CFA, Río Hondo, Río 

Motagua basin, Guatemala. Hypopomidae: Brachyhypopomus sp.: MPEG 12067, 1 de 14, 

70.5 mm CFA, Bacia do Rio Anapu, Rio Amazonas, Pará, Brasil. Brachyhypopomus 

bombilla: MZUSP 59441, 1 de 33, 66.2 mm CFA, Rio Vermelho, Mato Grosso do Sul, Brasil. 
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Brachyhypopomus beebei: MZUSP 103275, 1 de 9, 74.6 mm CFA, Rio Jari, Amapá, Brasil. 

Brachyhypopomus brevirostris: MPEG 2397, 2 de 8, 65.9-71.2 mm CFA, Rio Apeú, Bacia do 

Rio Amazonas, Pará, Brasil; MPEG 7295, 2 de 6, 50.0-61.3 mm CFA, Igarapé Paraquequara, 

Bacia do Rio Capim, Pará, Brasil. MZUSP 30047, 1 de 12, 144.2 mm CFA, Rio Tefé, 

Amazonas, Brasil. Brachyhypopomus draco: UFRS 8887, 1 de 5, 140.4 mm CFA, Lagoa 

Verde, Rio Grande do Sul, Brasil. Brachyhypopomus gaudeiro: MZUSP 25165, 1 de 3, 79.1 

mm CFA, Rio Jacuí, Rio Grande do Sul, Brasil. Brachyhypopomus hendersoni: MZUSP 

113218, 1 de 2, 77.8 mm CFA, Igarapé Caicubi, Roraima, Brasil; MZUSP 30050, 1, 67.5 mm 

CFA, Rio Tefé, Amazonas, Brasil. Brachyhypopomus janeiroensis: MZUSP 22702, 1 de 10, 

80.9 mm CFA, Rio Paraíba, Rio de Janeiro, Brasil. Brachyhypopomus pinnicaudatus: 

MZUSP 23216, 1 de 20, 87.8 mm CFA, Lago Ururiá, Pará, Brasil. Brachyhypopomus regani: 

MZUSP 110609, 1 de 4, 107. 3 mm CFA, Rio Tocantins, Pará, Brasil. Brachyhypopomus 

sullivani: MZUSP 105803, 1 de 3, 72.7 mm CFA, Rio Moju, Pará, Brasil. Hypopomus artedi: 

USNM 408442, 1 de 2, 202. 7 mm CFA, Paloemeu River, Suriname. Microsternarchus aff. 

bilineatus: MPEG 12757, 1 de 3, 69.5 mm CFA, Rio Tapajós, Bacia do Rio Amazonas, Pará, 

Brasil; MZUSP 102314, 1 de 17, 71.19 mm CFA, Rio Jari, Amapá, Brasil. Microsternarchus 

cf. bilineatus: MBUCV-V 7298, 1 de 10, 59.2 mm CFA, Laguna de Titi, São Francisco de 

Atabapo, Venezuela. Hypopygus lepturus: MPEG 10169, 1 de 9, 61.0 mm CFA, Rio 

Amazonas, Pará, Brasil. MZUSP 102317, 1 de 8, 45.8 mm CFA, Rio Jari, Amapá, Brasil. 

MZUSP 91426, 3 de 53, 55.4 mm CFA, Río Ucayali, Loreto, Peru. Steatogenys duidae: 

MPEG 14670, 1 de 2, Rio Tapajós, Bacia do Rio Amazonas, Pará, Brasil. Steatogenys 

elegans: MZUSP 83331, 1 de 11, 120.5 mm CFA, Rio Amazonas, Amazonas, Brasil. 

Rhamphichthyidae: Gymnorhamphichthys rosemariae: MZUSP 56317, 1 de 2, 116.3 mm 

CFA, Bacia do Rio Negro, Amazonas, Brasil. Gymnorhamphichthys rondoni: MPEG 14681, 

1 de 8, 107.1 mm CFA, Rio Arapiuns, Bacia do Rio Tapajós, Pará, Brasil; MZUSP 85130, 1 

de 3, 159.8 mm CFA, Rio Tiquié, Bacia do Rio Negro, Amazonas, Brasil. Rhamphichthys 

depranium: MZUSP 36144, 1 de 2, 282.3 mm CT [regenerado], Lago Amanã, Rio Japurá, 

Amazonas, Brasil. Rhamphichthys hahni: MZUSP 24736, 1, 479.5 mm CT [regenerado], Rio 

Caxipó da Ponte, Mato Grosso, Brasil; MZUSP 52514*, 1, 280 mm CFA, Rio Piquiri, Mato 

Grosso, Brasil. Rhamphichthys lineatus*: MZUSP 44823, 1, 417.2 CFA, Rio Negro, 

Amazonas, Brasil. Rhamphichthys marmoratus: MPEG 8833, 1, 65.8 mm HL [somente 

cabeça], Rio Amazonas, Bacia do Rio Amazonas, Pará, Brasil; MZUSP 44574*, 1, 258 mm 

CFA, Lago Amanã, Amazonas, Brasil; MZUSP 36016*, 1, 290 mm CFA, Rio Fresco, Rio 

Xingu, Pará, Brasil. Rhamphichthys rostratus*: MZUSP 32233, 1, 643.6 mm CFA, Rio 
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Negro, Amazonas, Brasil. Sternopygidae: Archolaemus blax: MZUSP 89304, 1, 101.5 mm 

CFA, Rio Tiquié, Bacia do Rio Negro, Amazonas, Brasil. Archolaemus ferreirai: INPA-ICT 

6496, 1 de 11, 128.5, Rio Mucajaí, Roraima, Brasil. Archolaemus janeae: MZUSP 97383, 1 

de 10, 171.0 mm CFA, Rio Jamaxim, Bacia do Rio Tapajós, Pará, Brasil. Archolaemus 

luciae: MPEG 23607, 1, 220.5 mm CFA, Rio Jamaxim, Bacia do Rio Tapajós, Pará, Brasil. 

Archolaemus orientalis: MPEG 21509, 1, parátipo, 110 mm CFA, Rio São Francisco, Minas 

Gerais, Brasil. Archolaemus santosi: LIRP 13010, 1 de 4, 171.5 mm CFA, Cachoeira de São 

Félix, Machadinho d’Oeste, Rondônia, Brasil. Distocyclus conirostris: MZUSP 23316, 1 de 3, 

242.2 mm CFA, Rio Solimões, Bacia do Rio Solimões, Amazonas, Brasil; MPEG 20022, 1 de 

2, 152.3 mm CFA, Lago Arari, Ilha do Marajó, Pará, Brasil; MCP 26287, 1 de 44, 133.0 mm 

CFA, Rio Negro, Bacia do Amazonas, Brasil. Eigenmannia sp. “ventuari”: ANSP 190768, 1 

de 6, parátipo, 101.4 mm CFA, Rio Ventuari, Amazonas, Venezuala. Eigenmannia antonioi: 

MPEG 29487, 1 de 11, 80.0 mm CFA, Rio Anapu, Rio Amazonas, Pará, Brasil. Eigenmannia 

besouro: MZUSP 98748, 1 de 2, parátipo, 89.2 mm CFA, Rio São Francisco, Bahia, Brasil. 

Eigenmannia desantanai: MZUSP 38169, 1 de 4, 133.5 mm CFA, Rio Paraguai, Bacia do Rio 

Paraguai, Mato Grosso, Brasil. Eigenmannia guairaca: LBP 9911, 1 de 3, 107.4 mm CT 

[regenerado], Rio Paraná, São Paulo, Brasil. Eigenmannia humboldtii: FIELD 56812, 1 de 7, 

186.2 mm CFA, Puerto del Rico, Colombia. Eigenmannia limbata: MZUSP 75569, 160.0 mm 

CFA, 1 de 2, Lago da Terra Preta, Bacia do Rio Negro, Amazonas, Brasil. Eigenmannia 

macrops: USNM 405266, 1 de 16, 103.2 mm CFA, Cuyuni River, Guyana. Eigenmannia cf. 

macrops: MZUSP 102072, 1 de 4, 269.4 mm CFA, Rio Solimões, Bacia do Rio Solimões, 

Amazonas, Brasil. Eigenmannia matintaperera: MZUSP 29979, 1, 113.0 mm CFA, Rio 

Negro, Amazonas, Brasil. Eigenmannia meeki: MZUSP 119018, 1 de 2, parátipo, 160.2 mm 

CFA, Río Pucuro, Panamá. Eigenmannia microstoma: MCP 45216, 1 de 6, 80.0 mm CFA, 

Rio Pandeiros, Rio São Francisco, Minas Gerais, Brasil. Eigenmannia muirapinima: MZUSP 

97577, 1 de 48, 117.0 mm CFA, Rio Jamaxim, Pará, Brazil. Eigenmannia nigra: MPEG 2430, 

1 de 8, 154.1 mm CFA, Rio Goiapi, Ilha do Marajó, Pará, Brasil. MPEG 27121, 2 de 5, 170.6-

180.1 mm CFA, Rio Japurá, Bacia do Rio Solimões, Amazonas, Brasil. Eigenmannia 

pavulagem: MPEG 7308, 1 de 6, 90.9 mm CFA, Rio Capim, Rio Guamá, Pará, Brasil. 

Eigenmannia sayona: MPEG 33926, 1, parátipo, 103.7 mm CFA, Rio Parguaza, Cedeño, 

Venezuela. Eigenmannia trilineata: MZUSP 111146, 1, 305.0 mm CFA, Rio de La Plata, 

Argentina. Eigenmannia vicentespelaea: MZUSP 83467, 1 de 3, 115.9 mm CFA, Caverna 

São Vicente 2, Bacia do Rio Tocantins, Goiás, Brasil. Eigenmannia virescens: MZUSP 6319, 

1 de 2, 155.4 mm CFA, Rio Paraná, Paraná, Brasil. Eigenmannia waiwai: MZUSP 15882, 1, 
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99.1 mm CFA, Rio Trombetas, Pará, Brasil. Japigny kirschbaum: FIELD 50185, 1 de 16, 

137.2 mm CFA, Itabu Creek, New River Drainage, Guyana. Rhabdolichops caviceps: INPA 

20157, 1 de 10, 103.9 mm CFA, Rio Solimões, Amazonas, Brasil. Rhabdolichops eastwardi: 

MZUSP 81178, 1, 188.3 mm CFA, Rio Tiquié, Bacia do Rio Negro, Amazonas, Brasil; 

MPEG 8148, 1 de 5, 113.7 mm CFA, Rio Capim, Bacia do Rio Guamá Capim, Paragominas, 

Pará, Brasil. Rhabdolichops electrogrammus: INPA 28863, 1 de 10, 80.6 mm CFA, Rio 

Negro, Amazonas, Brasil. Rhabdolichops lundbergi: INPA 11406, 1 de 10, 110.2 mm CFA, 

Rio Coari, Bacia do Rio Solimões, Amazonas, Brasil. Rhabdolichops nigrimans: INPA 

28862, 1 de 13, 98.1 mm CFA, Rio Negro, Amazonas, Brasil. Rhabdolichops troscheli: 

MZUSP 57704, 2 de 79, 122.2-140.2 mm CFA, Rio Negro, Bacia do Rio Negro, Amazonas, 

Brasil. Rhabdolichops zareti: CAS 57444, 1 de 37, 88.9 mm CFA, Río Orinoco, La 

Providencia, Venezuela. Sternopygus astrabes: MZUSP 88795, 1 de 2, 151. 0 mm CFA, Rio 

Preto da Eva, Bacia do Rio Negro, Amazonas, Brasil. Sternopygus macrurus: MZUSP 32215, 

1 de 13, 212.6 mm CFA, Rio Amapá, Bacia do Rio Araguari, Amapá, Brasil. MPEG 22756, 2 

de 5, 240.4-245.8 mm CFA, Rio Japurá, Bacia do Rio Solimões, Amazonas, Brasil. 

Sternopygus xingu: MPEG 8657, 1, 230. 5 mm CFA, Rio Amazonas, Pará, Brasil. 

 

3. RESULTADOS 

 A parte descritiva do presente estudo fundamentou-se em todas as famílias atualmente 

válidas de Gymnotiformes e compreende na análise descritiva de 83 espécies, contemplando 

todos os gêneros disponíveis para estudos miológicos. As descrições objetivam reportar a 

diversidade morfológica dos músculos dorsolaterais da região cefálica dos Gymnotiformes, 

em adição aos aspectos descritivos específicos de cada táxon analisado. Para tanto, as 

descrições são apresentadas em dois tópicos principais. Inicialmente, no tópico “Aspectos 

gerais da musculatura dorsolateral da cabeça de Gymnotiformes” são apresentadas as 

condições generalizadas dos músculos faciais da ordem, com comentários sobre as principais 

características da miologia facial dos Gymnotiformes, como a presença de ossos 

intermusculares e o seccionamento do levator operculi. Subsequentemente, são apresentadas 

características gerais da musculatura cefálica para cada família de Gymnotiformes, com 

discussões sobre a homologia dos componentes miológicos quando necessárias, seguidas de 

descrições detalhadas da musculatura facial de cada gênero. 

As análises descritivas implementadas foram utilizadas como base para a padronização 

da nomenclatura miológica, resultando no tópico “Sinonímia da musculatura dorsolateral da 

cabeça de Gymnotiformes”. Como produto das descrições, e da padronização nomenclatural, 
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foi possível discretizar as variações filogeneticamente informativas da miologia, que foram 

transformados em caracteres discretos e analisados isoladamente, resultando em uma hipótese 

de relacionamento filogenético que foi utilizada como base para as discussões comparativas 

em relação à outras hipóteses filogenéticas previamente propostas com base em outros 

conjuntos de dados. Por fim, os caracteres da miologia facial foram concatenados com a 

matriz fenotípica de Tagliacollo et al. (2016) e discussões sobre a influência dos caracteres de 

miologia em uma matriz mais ampla, bem como a concordância entre as partições de 

miologia e caracteres gerais, são apresentadas no tópico “Análise dos caracteres de miologia 

concatenados com a matriz fenotípica de Tagliacollo et al. (2016)”. 

 

3.1. Aspectos gerais da musculatura dorsolateral da cabeça de Gymnotiformes 

 

MEMBRANA BUCOPALATAL 

A membrana bucopalatal compõe as delimitações laterais da porção ântero-dorsal da 

cavidade oral, ventralmente delimitada pela mandíbula, anteriormente pela maxila e 

posteromesialmente pela margem ântero-dorsal do suspensório. O grau de diferenciação em 

Teleostei é extremamente variável, podendo ser conspícua em diversos grupos ou fracamente 

diferenciada dos demais tecidos conjuntivos (Datovo & Vari, 2013; Datovo & Vari, 2014). 

Em Gymnotiformes, esta membrana é comumente pouco diferenciada, excetuando em 

representantes de Gymnotidae (Figs. 1, 2, 3), que apresentam a membrana bucopalatal espessa 

e completamente bem diferenciada. Comumente, algumas poucas fibras do malaris e do 

rictalis apresentam uma fraca associação com a membrana bucopalatal, porém, não sendo 

reconhecida como um ponto adicional de inserção destas sub-secções. 

O padrão generalizado para a ordem compreende na diferenciação pontual de 

componentes ligamentares da membrana bucopalatal. Em Gymnotidae não é possível 

identificar ligamentos associados à esta membrana, contudo, os ligamentos endomaxilar e 

ectomaxilar são comumente diferenciados. O ligamento endomaxilar é presente em todos os 

representantes de Hypopomidae (Fig. 4), Rhamphichthyidae (Fig. 5), Sternopygidae e 

Apteronotidae. Nestes grupos, este ligamento recebe as fibras anteriores do malaris e insere-

se no maxilar ou em um tecido conjuntivo entre a margem anterior do pré-maxilar e o lábio 

superior (em representantes de Apteronotidae; Fig. 6A). Apenas em Apteronotidae ocorre a 

diferenciação de um ligamento ectomaxilar bem diferenciado, que recebe as fibras ântero-

ventrais do malaris e insere-se no maxilar (Fig. 6B). 
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Em Sternopygidae é possível visualizar um ligamento bem diferenciado, localizado 

transversalmente na porção posterior da mandíbula e associado à margem ventro-mesial do 

infra-orbital 1+2 e póstero-dorsal do ângulo-articular (Fig. 7). Este ligamento foi 

tentativamente identificado como ligamento transverso (Datovo & Vari, 2013), o qual 

apresenta um grau conspícuo de diferenciação, exclusivo daquela família. Adicionalmente, na 

vasta maioria dos representantes de Apteronotidae, a membrana bucopalatal apresenta dois 

ligamentos com o grau de diferenciação aparentemente únicos na ordem, ambos similares aos 

ligamentos posto-angular e pré-angular (Fig. 8). Contudo, de maneira contrária aos 

ligamentos supracitados, ambos surgem do retroarticular e são aqui nomeados como pré-

retroarticular e posto-retroarticular. O ligamento pré-retroarticular diverge anteriormente na 

membrana bucopalatal em direção ao maxilar e o posto-retroarticular diverge anteriormente 

na mesma membrana, contudo, em direção aos pontos de inserção do ricto-stegalis. 

Datovo & Vari (2014) ilustram e descrevem a ocorrência de um ligamento pré-angular 

em Brachyhypopomus pinnicaudatus, contudo, na maioria das espécies analisadas, não foi 

possível identificar com um grau de acuidade razoável a diferenciação deste ligamento, e, 

portanto, esta estrutura não foi incluída nas descrições. 

 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae de Gymnotiformes apresenta diferentes configurações e graus 

de diferenciação entre os seus componentes (Tabela 5), sendo normalmente composto pelo 

segmentum facialis e um segmentum mandibularis. Tais segmentos são conectado por uma 

aponeurose inter-segmental, na qual dorsalmente ocorre a diferenciação de um tendão 

mandibular e ventralmente em um tendão meckeliano. Estes tendões são confluentes ao longo 

de suas extensões, contudo, sendo possível discerni-los através dos padrões morfológicos 

apresentados, onde o tendão mandibular é disposto dorsalmente, comumente mais robusto e, 

eventualmente, pouco diferenciado da porção anterior do segmentum facialis e posterior do 

segmentum mandibularis; e o tendão meckeliano é caracterizado como um componente 

ventral, conspicuamente achatado e invariavelmente inserido no osso coronomeckeliano. 

Quando presente, o segmentum mandibularis não apresenta sub-secções e surge do tendão 

mandibular e insere-se mesialmente na mandíbula, sendo invariavelmente localizado 

dorsalmente à cartilagem de Meckel (Figs. 4 e 5). O segmentum mandibularis é ausente em 

Gymnotidae (Fig. 3), Rhamphichthyidae (Fig. 10), na maioria das espécies de Archolaemus 

(Sternopygidae) (Fig. 9) e em alguns representantes de Apteronotidae. 
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 O segmentum facialis é majoritariamente disposto lateralmente à superfície lateral do 

suspensório, sendo composto basicamente por três sub-secções identificáveis em todos os 

Gymnotiformes: o pars malaris, pars rictalis e pars stegalis. O grau de diferenciação entre 

estes componentes é variável, podendo ser caracterizado como um componente único, não 

diferenciado em sub-secções, até um segmento completamente seccionado. A condição 

generalizada na ordem consiste na completa diferenciação das três sub-secções, contudo, 

podem ocorrer sub-secções compostas, como um stego-malaris (em Gymnotidae) ou um 

ricto-stegalis (em Rhamphichthyidae e vários Apteronotidae). 

 O malaris é comumente localizado imediatamente ventral à órbita, usualmente 

disposto laterodorsalmente à porção dorsal do rictalis e látero-ventralmente à porção médio-

ventral do stegalis (exceto em alguns apteronotídeos, ver comentários em “O malaris látero-

ventral em Apteronotidae”; Fig. 8). Esta subsecção, ou as fibras presumivelmente 

correspondentes, surge majoritariamente a partir dos elementos osteológicos do suspensório, 

podendo incluir alguns componentes do neurocrânio (e.g. frontal, esfenótico ou paresfenóide). 

Os pontos de inserções são extremamente variáveis ao longo da ordem, podendo ocorrer no 

tendão mandibular ou até em um tecido conjuntivo entre a margem anterior do pré-maxilar e o 

lábio superior. O padrão generalizado para o grupo compreende em uma inserção no maxilar, 

onde usualmente pode envolver elementos da série infra-orbital (e.g. antorbital em 

Rhamphichthyidae e Hypopomidae; e infra-orbital 1+2 em Sternopygidae; Figs. 4, 10A; e 

11), a mandíbula (em Gymnotidae e Adontosternarchus) ou até mesmo o mesetmóide (em 

Sternarchella; Fig. 12). Comumente, esta secção consiste em um componente único, não 

seccionado, porém pontualmente diferenciando-se em uma subsecção dorsal e outra ventral 

(ver comentários em “O malaris seccionado em promalaris e retromalaris). 

 O rictalis é localizado médio-ventralmente em relação às outras sub-secções do 

adductor mandibulae, surgindo estritamente dos elementos osteológicos do suspensório, 

mesmo quando não diferenciado do stegalis. Os pontos de inserções comumente incluem o 

processo coronóide, podendo ocorrer a conexão de algumas fibras na margem posterolateral 

do ângulo-articular ou na aponeurose inter-segmental. O stegalis compõe a subsecção mais 

mesial do segmentum facialis, surgindo a partir de elementos do suspensório, porém, 

comumente incluindo componentes do neurocrânio. Anteriormente, o stegalis diferencia-se 

em uma aponeurose inter-segmental, onde dorsalmente insere-se no tendão mandibular, que 

serve como ponto de origem do segmentum mandibularis, e, ventralmente, no tendão 

meckeliano, que por sua vez insere-se no osso coronomeckeliano. O percurso do nervo ramus 

mandibularis trigeminus é variável ao longo da ordem (Tabela 6). Este nervo é 
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invariavelmente mesial ao malaris e lateral ao stegalis, podendo ser mesial ou lateral ao 

rictalis, eventualmente, transpassando-o. Pontualmente, o ramus mandibularis trigeminus 

pode ser localizado internamente em relação a todo o adductor mandibulae. 

 Um aspecto interessante na musculatura de Gymnotiformes é a presença de ossos 

intermusculares no adductor mandibulae. Na condição generalizada na ordem, a composição 

do segmentum facialis caracteriza-se pela ausência de ossos intermusculares, sendo 

essencialmente fibroso. Entretanto, em Gymnotus gr. carapo, e espécies de Rhamphichthys, 

Iracema e Orthosternarchus, as sub-secções apresentam ossificações de alguns tendões, 

resultando em filamentos ósseos associados às fibras ou ligamentos deste segmento, 

nomeados como ossos intermusculares (Fig. 10A) (pers. obs.; Aguilera, 1986; Albert & 

Campos-da-Paz, 1998; Albert, 2001, Hilton et al., 2007; Carvalho & Albert, 2011; Datovo & 

Vari, 2014). 

 Com base na presença dos ossos intermusculares no adductor mandibulae em 

Orthosternarchus e nas espécies de Rhamphichthys, Hilton et al. (2007) associaram o 

alongamento pronunciado do focinho com o surgimento dessas estruturas. De fato, táxons em 

que os ossos intermusculares são reportados apresentam o focinho alongado quando 

comparado aos demais membros da ordem, como as espécies de Rhamphichthys (compr. 

focinho 46-64% CC- Carvalho, 2013), Iracema (53.8-55.4% CC- Carvalho & Albert, 2011) e 

Orthosternarchus (52-60% CC). Porém, outras espécies que apresentam o focinho 

similarmente alongado (e.g. 34.5-68.6% CC em Gymnorhamphichthys spp.- Carvalho, 2013; 

44-71.2% CC em Sternarchorhynchus spp.- de Santana & Vari, 2010; 46.4-63.7% CC em 

Apteronotus acidops- Triques, 2011), não apresentam sinais de ossificação dos tendões das 

secções do adductor mandibulae. Adicionalmente, tais ossos ocorrem em Gymnotus gr. 

carapo, espécie de focinho relativamente curto (aprox. 32-39.4% CC). Mediante o exposto, a 

ocorrência dos ossos intermusculares no adductor mandibulae não apresenta, aparentemente, 

correlação necessária com o comprimento do focinho. 

 Recentemente, Datovo & Vari (2014) reportam processos de ossificações dos tendões 

internos do adductor mandibulae como potencial fonte de origem dos ossos intermusculares. 

A disposição comumente mesial e a composição dos ossos intermusculares, com porções 

anteriores e posteriores tendinosas, gradualmente ossificadas na porção mediana, fornecem 

base para corroborar essa hipótese. Apesar de tais considerações, a correlação entre a presença 

destes elementos com outros aspectos morfofuncionais em Gymnotiformes, bem como sua 

origem, ainda permanece incerto. 
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LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini encontra-se localizado posteriormente à órbita, apresentando 

um padrão relativamente variável desde de uma forma aproximada de um paralelogramo, 

trapeizodal até a de um triângulo invertido. O padrão generalizado para Gymnotiformes é 

caracterizado pelo não seccionamento deste músculo, que se apresenta como um componente 

miológico único. Contudo, em Electrophorus ocorre um seccionamento parcial, sendo 

possível reconhecer duas secções (Fig. 13A e B). 

A extensão de origem quando comparada com a da inserção também apresenta uma 

certa variação, podendo apresentar extensões equivalentes, origem mais larga que a inserção 

ou, mais raramente, uma inserção mais larga que a origem. Este músculo apresenta como 

ponto de origem comum a face mesial da porção ventral do esfenótico, comumente incluindo 

o frontal e, eventualmente, o pteroesfenóide. A inserção invariavelmente inclui o 

hiomandibular e, pontualmente, o pré-opérculo. 

 O levator arcus palatini comumente apresenta apenas a sua porção mais póstero-

dorsal disposta mesialmente em relação ao dilatator operculi. Contudo, em alguns 

representantes de Apteronotidae, Gymnotus e Steatogenys, este músculo apresenta uma 

disposição mesial, onde a margem anterior do dilatator operculi ultrapassa a porção mediana 

do levator arcus palatini. Outro atributo variável é relacionado ao direcionamento das fibras 

mais anteriores, que podem apresentar um padrão anteriormente oblíquo em relação ao eixo 

longitudinal da cabeça, com aproximadamente 45° (Fig. 1), ou vertical em relação a este eixo 

(Figs. 2 e 13). 

 No ponto de inserção no hiomandibular, o levator arcus palatini apresenta uma 

disposição variável, sendo possível reconhecer quatro subconjuntos de fibras (anterolateral, 

posterolateral, anteromesial e posteromesial) de acordo com a disposição em relação ao 

malaris ou rictalis (em representantes de Apteronotidae). Durante as análises foram 

detectados oito tipos de disposições em relação as sub-secções do adductor mandibulae, onde 

o padrão mais comum compreende em uma disposição completamente lateralizada do levator 

arcus palatini em relação ao segmentum facialis. Como resultado das configurações 

apresentadas, o levator arcus palatini tende a seccionar o malaris das demais sub-secções, 

bem como o rictalis do stegalis em seus respectivos pontos de origem, mesmo quando estes 

últimos não são conspicuamente diferenciados. O padrão generalizado consiste em uma 

composição estritamente fibrosa do levator arcus palatini, contudo, alguns tendões mais 

mesiais ossificam-se em Rhamphichthys, resultando na ocorrência de ossos intermusculares 

(Fig. 10).  
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DILATATOR OPERCULI 

O dilatator operculi é localizado posteriormente ao levator arcus palatini, onde o 

padrão generalizado para a ordem é a condição como um componente único, sem sub-secções, 

exceto em Electrophorus, que apresenta seccionamento em um componente dorsal e outro 

ventral (Fig. 13). Os pontos de origem comuns incluem o esfenótico e o hiomandibular, 

podendo incluir o frontal e o pterótico, raramente o pré-opérculo, orbito-esfenóide e o 

pteroesfenóide. A inserção ocorre invariavelmente no processo dorsal do opérculo. 

O padrão generalizado para a ordem consiste em uma composição estritamente fibrosa 

do dilatator operculi. Hilton et al. (2007) reportam e ilustram a presença de ossos 

intermusculares no dilatator operculi, bem como no levator operculi, de Orthosternarchus. 

Entretanto, nos espécimes analisados, não foi confirmada a ocorrência de tais estruturas (que 

foram registradas apenas no adductor mandibulae). 

 

LEVATOR OPERCULI 

O levator operculi é um músculo de aspecto laminar e completamente superficial, 

localizado imediatamente posterior ao dilatator operculi e lateralmente ao adductor operculi. 

A condição generalizada para Teleostei consiste em um levator operculi sem sub-secções, 

surgindo dos elementos látero-dorsais da porção posterior do neurocrânio e inserindo-se no 

opérculo (Winterbottom, 1974a). Entretanto, a configuração em Gymnotiformes é 

relativamente distinta deste padrão generalizado. 

O levator operculi em Gymnotiformes é caracterizado pela presença de duas secções, 

aqui designadas como levator operculi anterior e levator operculi posterior (Figs. 1, 2, 7 e 8), 

e que foram reportadas em contribuições prévias (de la Hoz & Chardon, 1984; Aguilera, 

1986). Contudo, apesar do reconhecimento destas secções, tais estudos não apresentam 

justificativas para sua identificação. 

 O reconhecimento destas secções é possível mediante a análise dos pontos de origem, 

inserção e, principalmente, pela disposição do R-Avn. O levator operculi anterior surge a 

partir da face lateral da porção médio-ventral do pterótico, raramente incluindo o 

hiomandibular (em Eigenmanniinae e Steatogenys) ou o exoccipital (em Electrophorus). A 

inserção desta subsecção ocorre invariavelmente em uma crista na porção laterodorsal do 

opérculo, com as fibras ultrapassando a margem dorsal deste osso. Adicionalmente, o nervo 

R-Avn é disposto lateralmente em relação à secção anterior na vasta maioria das espécies de 

Gymnotiformes, excetuando membros de Eigenmanniinae (Sternopygidae), Rhamphichthys 
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(Rhamphichthyidae), Platyurosternarchus e algumas espécies de Sternarchella 

(Apteronotidae). 

Alternativamente, o levator operculi posterior surge majoritariamente do canal do 

supracleitro, pontualmente incluindo a margem mais posterior do pterótico em Gymnotus 

(Gymnotidae), Sternopygus, R. lundbergi, R. nigrimans (Sternopygidae), Adontosternarchus, 

Platyurosternarchus e Sternarchella (Apteronotidae). O local de inserção compreende a face 

lateral da porção posterior do opérculo, onde as fibras na região de inserção apresentam um 

descolamento ventral quando comparadas à da secção anterior. Eventualmente, esta secção 

insere-se na porção posterior da crista dorsal do opérculo (e.g. Sternarchella duccius e S. 

raptor). Por fim, o nervo R-Avn é disposto mesialmente em relação à secção posterior em 

todas as espécies de Gymnotiformes. Em suma, o levator operculi anterior pode ser 

diferenciado do levator operculi posterior pelos seguintes atributos: (1) origem ocorrendo no 

pterótico (vs. canal do supracleitro); (2) disposição mesial em relação ao nervo R-Avn (vs. 

lateral); (3) inserção majoritariamente em uma crista na porção dorsal do opérculo (vs. na face 

posterolateral do osso). 

Contrapondo o padrão de seccionamento do levator operculi de Gymnotiformes, 

Hypopygus (Hypopomidae) é o único gênero que não apresenta o levator operculi posterior, 

sendo o músculo restrito à sua secção anterior (Fig. 14). Neste gênero, o levator operculi 

surge apenas do pterótico, sendo localizado mesialmente ao R-Avn e inserido somente na 

crista dorsal do opérculo, sendo, portanto, homólogo ao levator operculi anterior dos demais 

Gymnotiformes. 

As condições supramencionadas são similares às relatadas em Winterbottom (1974a, 

b), onde o autor descreve o levator operculi como seccionado em Microgadus (Gadidae; 

Gadiformes) e Stephanolepis (Monacanthidae; Tetraodontiformes), que, de modo similar, 

apresentam a secção anterior surgindo do pterótico e a secção posterior surgindo dos 

elementos da cintura peitoral. Hipoteticamente, tais seccionamentos são resultados de 

convergências entre Gymnotiformes e aqueles táxons, tendo em vista a distância filogenética 

entre estes táxons. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

O adductor arcus palatini é o músculo mais mesial da face, apresentando um aspecto 

laminar e afilado, localizado dorsalmente aos elementos osteológicos dorsais do suspensório e 

ventrais aos do neurocrânio. Este músculo surge majoritariamente do paresfenóide, podendo 

incluir o pró-ótico (em diversos grupos) e o órbito-esfenóide (apenas em Japigny). A inserção 
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ocorre majoritariamente na face lateral do suspensório, invariavelmente no endopterigóide, 

metapterigóide e hiomandibular, podendo incluir o simplético em alguns representantes de 

Hypopomidae. Algumas fibras póstero-dorsais do adductor arcus palatini são conectadas 

com as fibras ântero-dorsais do adductor hyomandibulae, porém, a diferenciação entre a 

porção posterior do adductor arcus palatini e a porção anterior do adductor hyomandibulae é 

perceptível, justificando seu reconhecimento como músculos distintos (Fig. 15). 

O padrão generalizado da ordem consiste em um adductor arcus palatini totalmente 

sobreposto pelo adductor mandibulae, sendo possível sua visualização somente após a 

remoção do segmentum facialis. Em alguns representantes de Sternopygidae e Apteronotidae 

apenas a porção mais posterior é sobreposta pelo segmentum facialis (Fig. 7). A condição 

extrema é presente na vasta maioria das espécies de Archolaemus, que não apresentam 

sobreposição entre estes músculos (Fig. 16). 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

O adductor hyomandibulae é, assim como o adductor arcus palatini, derivado do 

constrictor hyoideus dorsalis (Winterbottom, 1974a; Miyake, 1992). Aparentemente, este 

músculo diferencia-se secundariamente a partir da porção posterior do adductor arcus 

palatini ou dos conjuntos de fibras anteriores do adductor operculi e, presumivelmente, sua 

origem ontogenética é variável em Teleostei (Winterbottom, 1974a; Diogo & Vandewalle, 

2003). Ilustrando as possíveis variações do surgimento do adductor hyomandibulae em um 

extenso trabalho sobre a ontogenia em Corydoras (Callichthyidae; Siluriformes), Huysentruyt 

et al. (2009) demostraram que o adductor hyomandibulae diferencia-se em estágios que 

antecedem o surgimento do adductor operculi e, portanto, seria mais plausível admitir que o 

adductor hyomandibulae deriva da porção posterior do adductor arcus palatini. No mesmo 

estudo, os autores mostram que em Ancistrus cf. triradiatus (Loricariidae; Siluriformes), o 

adductor hyomandibulae origina-se em estágio posterior ao surgimento do adductor arcus 

palatini e adductor operculi. Adicionalmente, o adductor hyomandibulae é localizado 

topograficamente mais próximo ao conjunto de fibras anteriores do adductor operculi, fato 

que leva os autores à fomentarem as elucubrações expostas em Winterbottom (1974a) e 

Diogo & Vandewalle (2003), que propuseram o surgimento deste músculo como uma 

diferenciação secundária a partir da porção anterior do adductor operculi.  

Como resultado, Huysentruyt et al. (2009) sugeriram que o adductor hyomandibulae 

de Ancistrus não seria homólogo ao músculo de mesmo nome em Corydoras e em Amia calva 

(Amiidae: Amiiformes). Deste modo, é possível inferir que o adductor hyomandibulae é 
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resultado de diferentes processos de diferenciação ao longo de Teleostei, sendo necessário 

uma reavaliação nomenclatural dos diversos subgrupos ao longo desta infraclasse. Contudo, 

tal reavaliação foge do escopo do presente trabalho e segue-se aqui a recomendação da 

aplicabilidade do então adductor hyomandibulae exposta em Huysentruyt et al. (2009), com 

base em sua funcionalidade, origem e inserção relativamente estáveis. 

Alternativamente, poder-se-ia propor uma nova nomenclatura com base em inferências 

de desenvolvimento ontogenético, as quais possivelmente resultariam em um sistema 

nomenclatural que expresse a origem deste músculo, como um “adductor arcus palatini, pars 

anterior” (para o aqui nomeado adductor arcus palatini) e “adductor arcus palatini, pars 

posterior” (para o então nomeado como adductor hyomandibulae) ou “adductor operculi 

anterior” (para adductor hyomandibulae) e “adductor operculi posterior” (para o aqui 

designado como adductor operculi). Infelizmente, até o presente momento não há estudos 

ontogenéticos sobre a miologia de Gymnotiformes. Em adição à equidistância entre a porção 

posterior do adductor arcus palatini e anterior do adductor operculi (Fig. 15), não é possível 

inferir a origem ontogenética do adductor hyomandibulae. Como resultado, a posição adotada 

aqui é conservadora e utiliza-se do termo tradicionalmente empregado para a designação do 

componente miológico localizado posteriormente ao adductor arcus palatini e anteriormente 

ao adductor operculi. 

Em Gymnotiformes, o adductor hyomandibulae apresenta um aspecto laminar, o qual 

é perceptível somente em vista mesial do suspensório. Este músculo surge majoritariamente 

da face lateral do pró-ótico, podendo incluir o pterótico e, mais raramente, o paresfenóide e o 

esfenótico. A inserção ocorre invariavelmente na face mesial da porção póstero-dorsal do 

hiomandibular. Algumas fibras anteriores são parcialmente contínuas com o adductor arcus 

palatini e posteriores parcialmente contínuas com o adductor operculi, porém músculos 

completamente distinguíveis entre si. Pouca variação foi detectada neste músculo ao longo da 

ordem. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é um músculo de aspecto laminar, disposto completamente mesial 

ao levator operculi, sendo, portanto, lateralmente sobreposto totalmente por este último. Os 

pontos de origens comuns incluem o exoccipital, pterótico e o pró-ótico, pontualmente 

podendo incluir o basioccipital e o epoccipital. A inserção ocorre invariavelmente na face 

mesial do opérculo (Fig. 15). Algumas fibras ântero-dorsais são associadas à porção médio-

posterior do adductor hyomandibulae. O nervo O R-Avn é invariavelmente disposto 
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lateralmente ao adductor operculi. Pouca variação foi detectada neste músculo ao longo da 

ordem. 

 

3.2. Aspectos gerais da musculatura dorsolateral da cabeça de Gymnotidae 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae de Gymnotidae é restrito ao segmentum facialis, o qual é 

composto por duas sub-secções primariamente identificáveis em todas as espécies analisadas: 

o adductor mandibulae, pars stego-malaris e pars rictalis. Estas sub-secções apresentam 

algumas fibras convergentes ao longo de suas extensões, contudo, mediante os pontos 

distintos de origem e inserção é possível identificar um rictalis bem diferenciado dos demais 

componentes do adductor mandibulae (Figs. 1, 2, 3). 

O stego-malaris é disposto laterodorsalmente em relação ao rictalis, originando-se a 

partir dos elementos ósseos do suspensório e neurocrânio. Em direção à inserção, estas sub-

secções tornam-se gradualmente diferenciadas, onde as fibras látero-dorsais, presumivelmente 

correspondentes ao malaris, convergem majoritariamente em um espesso tendão mandibular, 

o qual insere-se na face mesial do processo coronóide; e como ponto adicional de inserção, 

em Electrophorus tais fibras convergem na face lateral do mesmo ponto. As fibras mais 

dorso-mesias, correspondentes ao stegalis, convergem em um espesso tendão meckeliano e 

inserem-se na margem dorsal do osso corono-meckeliano. Invariavelmente, o stego-malaris 

apresenta algumas fibras laterais convergindo diretamente na membrana bucopalatal.  

O rictalis origina-se em elementos ósseos da porção médio-ventral do suspensório e se 

insere majoritariamente no processo coronóide, porém com algumas fibras mais laterais 

associadas à membrana bucopalatal. Na região de origem, as fibras posterolaterais 

ultrapassam a margem anterior da fossa do pré-opérculo, podendo atingir a posterior do osso 

ou sendo restritas à porção mediana do mesmo. O padrão generalizado para Gymnotidae 

caracteriza-se pela ausência de ossificação de tendões no segmentum facialis, porém, em 

Gymnotus gr. carapo os tendões mais laterais deste segmento apresentam ossificações, 

resultando na ocorrência dos ossos intermusculares. O percurso do nervo ramus mandibularis 

trigeminus é variável ao longo da família, podendo ser disposto mesialmente em relação ao 

rictalis e lateralmente ao stegomalaris, transpassando o rictalis e lateralizado ao stego-

malaris ou mesial em relação à todas as secções do adductor mandibulae. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 
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 Invariavelmente, o levator arcus palatini encontra-se posteriormente à órbita e exibe 

uma forma aproximadamente triangular em Gymnotus (Fig.1) ou trapeizodal em 

Electrophorus (Fig. 2). Este padrão morfológico presente nos gêneros da família resulta em 

uma relação variável das extensões de origem e inserção, onde em Electrophorus a origem do 

levator arcus palatine é mais estreita que sua inserção; e, em Gymntous, a origem é 

equivalente à duas vezes da extensão de largura da inserção. As fibras mais anteriores deste 

músculo apresentam uma disposição reta em relação ao eixo da cabeça em Electrophorus ou 

anteroposteriormente oblíqua em Gymnotus. 

Como uma condição única em Gymnotiformes, Electrophorus apresenta este músculo 

seccionado em um levator arcus palatini anterior e levator arcus palatini posterior (Fig. 13), 

distinto de Gymnotus, o qual apresenta este músculo como um componente único. Os pontos 

de origem do levator arcus palatini incluem o esfenótico, eventualmente a porção látero-

ventral do frontal, inserindo-se majoritariamente apenas na porção dorsal do hiomandibular e, 

quando seccionado, no pré-opérculo. No ponto de inserção, as fibras deste músculo 

seccionam parcialmente o malaris do stegalis em seus respectivos pontos de origem, sendo 

dispostas de modos distintos em relação ao adductor mandibulae, onde os subconjuntos de 

fibras anterolaterais, posterolaterais e póstero-mesiais são dispostas lateralmente em relação 

ao presumível malaris e as fibras anteromesiais são dispostas mesialmente em relação a 

porção póstero-dorsal deste músculo. 

Este músculo apresenta uma disposição variável em relação ao dilatator operculi, 

podendo ser disposto mesialmente, com a margem anterior do dilatator operculi 

ultrapassando a porção mediana do levator arcus palatini em Gymnotus (Fig. 1), ou apenas 

com as fibras mais póstero-dorsais dispostas mesialmente em Electrophorus. A composição 

do levator arcus palatini é restrita a fibras, sem ossificação de tendões (Fig. 2).  

 

DILATATOR OPERCULI 

O dilatator operculi apresenta uma forma aproximadamente retangular ou cônica, 

sendo localizado imediatamente póstero-dorsalmente ao levator arcus palatini. Assim como o 

levator arcus palatini, o dilatator operculi de Electrophorus apresenta uma configuração 

única, sendo composto por dois subconjuntos de músculos nomeados como dilatator operculi 

ventralis e dilatator operculi dorsalis (Fig. 13). Aparentemente, o dilatator operculi ventralis 

diferencia-se como consequência de um deslocamento ventral do opérculo em relação pré-

opérculo, o qual apresenta migração de sua origem para o pré-opérculo na porção ântero-

dorsal desta subsecção. Portanto, o dilatator operculi dorsalis é potencialmente homólogo ao 
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dilatator operculi de Gymnotus e dos demais Gymnotiformes. Os pontos de origem deste 

músculo incluem elementos osteológicos da porção posterolateral do neurocrânio, 

hiomandibular e, quando seccionado, o pré-opérculo, sendo invariavelmente inserido apenas o 

processo dorsal do opérculo. 

 

LEVATOR OPERCULI 

O levator operculi é um músculo superficial, localizado imediatamente posterior ao 

dilatator operculi, sendo invariavelmente seccionado em uma secção anterior e outra 

posterior. A origem do levator operculi anterior envolve o pterótico, podendo incluir o 

exoccipital em Electrophorus. O levator operculi posterior surge primariamente do canal do 

supracleitro, podendo apresentar a origem de algumas fibras mais ântero-dorsais no pterótico 

em Gymnotus. O nervo R-Avn encontra-se invariavelmente lateral ao levator operculi 

anterior e mesial ao levator operculi posterior. A inserção ocorre invariavelmente no 

opérculo. 

Um aspecto interessante deste músculo diz respeito ao posicionamento da secção 

anterior em Electrophorus. Comumente, tanto o levator operculi anterior, quanto o levator 

operculi posterior, são facilmente perceptíveis em vista lateral na vasta maioria das espécies 

em Gymnotiformes (Figs. 1, 7, 8, 16). Entretanto, em Electrophorus a secção anterior é 

deslocada mais mesialmente, sendo quase imperceptível em vista lateral, sendo necessário um 

deslocamento da secção posterior para visualizar o levator operculi anterior (Fig. 2). 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

Este músculo surge invariavelmente do paresfenóide e pró-ótico. Anteriormente, a 

inserção ocorre no endopterigóide e metapterigóide, no qual, em direção posterior, a inserção 

torna-se mesial e posteriormente ocorre na face mesial do hiomandibular. Sua visualização é 

possível somente após a dissecção do adductor mandibulae, o qual sobrepõe totalmente ao 

adductor arcus palatini.  

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

Este músculo surge a partir da região ventral do pró-ótico, esfenótico e pterótico, 

inserindo-se na margem posteromesial do hiomandibular. Pouca ou nenhuma variação neste 

músculo foi encontrada ao longo da família. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 
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A origem do adductor operculi inclui comumente o exoccipital, podendo incluir o 

outros elementos póstero-ventrais do neurocrânio, como o basioccipital em Electrophorus; ou 

o pterótico e epoccipital em Gymnotus. Anteriormente, a inserção ocorre na margem dorsal de 

uma crista dorso-mesial do opérculo, e, na porção posterior, o músculo insere-se mesialmente 

no osso. 

 

3.2.1. Descrição detalhada da musculatura dorsolateral da cabeça dos gêneros de 

Gymnotidae 

ELECTROPHORUS 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 As sub-secções do adductor mandibulae, pars malaris e stegalis são contínuas e 

compõe um elemento único, o stego-malaris. O adductor mandibulae, pars rictalis é 

completamente diferenciado do stego-malaris, excetuando algumas fibras dorso-medias, as 

quais são associadas às fibras látero-ventrais do stego-malaris. 

O stego-malaris origina-se no hiomandibular, metapterigóide, endopterigóide, 

quadrado, paresfenóide, frontal e esfenótico. Em direção à inserção, suas sub-secções tornam-

se gradualmente diferenciadas, onde as fibras dorsolaterais, presumivelmente correspondentes 

ao malaris, convergem majoritariamente no processo coronóide, formado pelo ângulo-

articular e o dentário; fibras dorsomesiais convergem em um espesso tendão mandibular, o 

qual insere-se na face mesial do processo coronóide. As fibras mais medias, presumivelmente 

correspondentes ao stegalis, divergem em um espesso tendão meckeliano e inserem-se na 

margem dorsal do osso corono-meckeliano (Fig. 3). Algumas fibras laterais próximas ao local 

de inserção do stego-malaris convergem em uma espessa membrana bucopalatal. A 

composição do stego-malaris é fibrosa, sem ossificação de tendões. As fibras mais 

dorsomesiais, presumivelmente correspondentes ao stegalis, dispõe-se lateralmente em 

relação apenas à região posterolateral da porção basal do endopterigóide, não o sobrepondo 

completamente, sendo disposta lateralmente em relação ao adductor arcus palatini, 

sobrepondo-o totalmente (Fig. 2). 

 O rictalis origina-se no pré-opérculo, quadrado e hiomandibular, com fibras mais 

laterais ultrapassando a margem anterior da fossa do pré-opérculo, porém não atingindo a 

margem posterior do osso, sendo restritas à sua porção mediana. Esta subsecção insere-se 

majoritariamente no processo coronóide, porém com algumas poucas fibras mais laterais 

inserindo-se na membrana bucopalatal. A porção dorsal do rictalis é disposta mesialmente ao 

stego-malaris ao longo da extensão; com fibras anteriores próximas à inserção completamente 
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diferenciadas do stego-malaris. A composição do rictalis é restrita à fibras, sem ossificação. 

O nervo ramus mandibularis trigeminus é disposto mesialmente em relação ao rictalis e 

lateralmente ao stegomalaris (n=1) ou mesialmente em relação à todas as secções do adductor 

mandibulae (n=1). O segmentum mandibularis é ausente. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini apresenta uma forma aproximadamente trapeizodal, o qual é 

seccionado em duas sub-secções, uma anterior e outra posterior. O levator arcus palatini 

anterior origina-se na margem ântero-ventral do esfenótico e insere-se no hiomandibular. O 

levator arcus palatini posterior origina-se na margem póstero-ventral do esfenótico; e insere-

se no hiomandibular e no pré-opérculo. Na região de origem, as duas secções são 

parcialmente contínuas entre si, sendo seccionadas pelo nervo truncus hyomandibularis, o 

qual é disposto lateralmente em relação à secção anterior e mesialmente à secção posterior 

(Fig. 13). Todos os conjuntos de fibras do levator arcus palatini anterior na região de 

inserção são dispostas mesialmente em relação ao malaris; e os conjuntos de fibras do levator 

arcus palatini posterior na região de inserção são dispostas lateralmente em relação ao 

malaris e póstero-dorsalmente em relação ao rictalis. A origem do levator arcus palatine é 

mais estreita que sua inserção e apenas as fibras póstero-dorsais são dispostas mesialmente 

em relação ao dilatator operculi. 

 

DILATATOR OPERCULI 

 O dilatator operculi apresenta duas secções, uma dorsal e outra ventral. O dilatator 

operculi ventralis possui uma forma aproximadamente retangular, surgindo da margem 

posterior do pré-opérculo e inserindo-se na porção ântero-dorsal do processo dorsal do 

opérculo. O dilatator operculi dorsalis apresenta uma forma aproximadamente cônica e 

origina-se na margem ventral do pterótico, esfenótico e porção dorsal do hiomandibular. As 

fibras de ambas secções são parcialmente contínuas em direção à inserção na região ântero-

dorsal e dorsal do processo dorsal do opérculo (Fig. 13). 

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi é diferenciado em duas secções, uma anterior e outra posterior. A 

origem do levator operculi anterior ocorre na margem póstero-ventral do pterótico e 

exoccipital; e insere-se em uma crista na margem dorsal do opérculo, posteriormente ao 

processo ântero-dorsal do osso. A origem do levator operculi posterior ocorre apenas no 
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canal do supracletiro e insere-se ao longo de uma crista na margem posterolateral do opérculo, 

com fibras ultrapassando a margem dorsal do osso. O R-Avn é disposto lateralmente ao 

levator operculi anterior e mesialmente ao levator operculi posterior (Fig. 2). 

 

GYMNOTUS 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 As sub-secções adductor mandibulae, pars malaris e stegalis são contínuas entre si e 

compõe um elemento único, o pars stego-malaris. O adductor mandibulae, pars rictalis é 

diferenciado do stego-malaris, excetuando algumas fibras dorso-medias, as quais são 

associadas às fibras látero-ventrais do stego-malaris. O stego-malaris origina-se no 

hiomandibular, metapterigóide, quadrado, paresfenóide, frontal e esfenótico. Em direção a 

inserção, as sub-secções tornam-se gradualmente diferenciadas entre si, onde as fibras látero-

dorsais, correspondentes ao presumível malaris, convergem majoritariamente em um espesso 

tendão mandibular, o qual insere-se na face mesial do processo coronóide, formado pelo 

ângulo-articular e o dentário; e as fibras mais medias, presumivelmente correspondentes ao 

stegalis, divergem no tendão meckeliano e insere-se na margem dorsal do osso corono-

meckeliano. Algumas fibras laterais próximas ao local de inserção do stego-malaris inserem-

se na membrana bucopalatal, que por sua vez é associada à margem posterior do maxilar.  

O stego-malaris é majoritariamente composto por fibras. Contudo, em Gymnotus gr. 

carapo as fibras mais laterais desta subsecção, correspondentes ao presumível malaris, 

apresentam ossificações dos tendões, resultando na ocorrência dos ossos intermusculares. As 

fibras mais mesiais, que correspondem ao presumível stegalis, dispõe-se lateralmente em 

relação apenas à região posterolateral da porção basal do endopterigóide, não o sobrepondo 

completamente e são dispostas lateralmente em relação ao adductor arcus palatini, 

sobrepondo-o totalmente. 

 O rictalis origina-se no pré-opérculo, quadrado e hiomandibular, com fibras laterais 

ultrapassando a margem anterior da fossa do pré-opérculo e atingindo a margem posterior do 

osso. Esta subsecção se insere majoritariamente no processo coronóide, porém com algumas 

fibras mais laterais associadas à membrana bucopalatal. Comumente, o rictalis é composto 

somente por fibras, exceto em Gymnotus gr. carapo, o qual apresenta ossificação de alguns 

tendões e resulta na ocorrência dos ossos intermusculares. O nervo ramus mandibularis 

trigeminus é disposto mesialmente a todas as sub-secções do adductor mandibulae (em um 

espécime de G. coropinae, o nervo transpassa o rictalis). O segmentum mandibularis é 

ausente. 
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LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini é um músculo com um formato aproximado de um triângulo 

invertido; com a origem equivalente à duas vezes da extensão de largura da inserção. Este 

músculo surge da margem ventral do frontal e esfenótico; e insere-se apenas no 

hiomandibular. O levator arcus palatini é caracterizado por um músculo não seccionado, 

exceto no ponto de inserção, onde é possível gradualmente distinguir quatro subconjuntos de 

fibras, que se dispõe de modos distintos em relação ao malaris: as fibras anterolaterais, 

posterolaterais e póstero-mesiais dispõe-se lateralmente em relação ao malaris e dorsalmente 

ao rictalis e as fibras anteromesiais são dispostas mesialmente em relação ao malaris. Este 

músculo é parcialmente mesial ao dilatator operculi, com a margem anterior deste músculo 

ultrapassando a porção mediana do levator arcus palatini (Fig. 1). 

 

DILATATOR OPERCULI 

 O dilatator operculi apresenta uma forma aproximadamente cônica, sem sub-secções e 

nem ossificação de tendões, surgindo da margem posterior do esfenótico, pterótico, frontal e 

porção dorsal do hiomandibular; e inserindo-se na porção dorsal e anterodorsal do processo 

dorsal do opérculo. Em Gymnotus cylindricus, a inserção do músculo inclui a porção póstero-

dorsal do processo dorsal do opercular. O dilatator operculi é disposto lateralmente ao levator 

arcus palatini, sobrepondo-o aproximadamente 2/3 da extensão médio-posterior do levator 

arcus palatini. 

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi é diferenciado em duas secções, uma anterior e outra posterior. A 

origem do levator operculi anterior ocorre na margem ventral do pterótico e insere-se em 

uma crista na margem dorsal do opérculo, posteriormente ao processo ântero-dorsal do 

opérculo. O levator operculi posterior surge do canal do supracletiro e na margem póstero-

ventral do pterótico; inserindo-se ao longo de uma crista na margem posterolateral do 

opérculo, com fibras ultrapassando a margem dorsal do osso. O R-Avn encontra-se disposto 

lateralmente ao levator operculi anterior e mesialmente ao levator operculi posterior. 

 

3.3. Aspectos gerais da musculatura dorsolateral da cabeça de Hypopomidae 

ADDUCTOR MANDIBULAE 
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O adductor mandibulae em Hypopomidae é composto pelo segmentum facialis, o qual 

é conectado ao segmentum mandibularis através de uma aponeurose inter-segmental 

relativamente bem diferenciada em dois componentes. O componente dorsal diferencia-se em 

um tendão mandibular, que serve como ponto de origem do segmentum mandibularis, e o 

componente ventral diferencia-se no tendão meckeliano, o qual é cooptado pelo stegalis para 

uma inserção no osso corono-meckeliano (Fig. 4). O segmentum facialis é composto por três 

sub-secções primariamente identificáveis em todas as espécies analisadas: o adductor 

mandibulae, pars malaris; pars stegalis e pars rictalis. Estas sub-secções apresentam algumas 

fibras convergentes ao longo de suas extensões, contudo, mediante os pontos distintos de 

origem e inserção é possível identificar todas as sub-secções como componentes distintos.  

O malaris é disposto laterodorsalmente à porção dorsal do rictalis e látero-ventral do 

stegalis. Esta subsecção apresenta como ponto de origem comum a porção médio-dorsal do 

hiomandibular e o pré-opérculo, excetuado as espécies de Brachyhypopomus, que apresentam 

a origem restrita ao hiomandibular. Invariavelmente, a inserção ocorre no antorbital, onde as 

fibras mais mesiais diferenciam-se em um ligamento endomaxilar diminuto e inserem-se na 

margem posteromesial do maxilar (Fig. 4). Em alguns espécimes analisados de 

Brachyhypopomus e Hypopygus, o ligamento endomaxilar é de difícil visualização (Fig. 17), 

necessitando a remoção completa da membrana bucopalatal e, somente após este 

procedimento, a identificação desta estrutura torna-se possível.  

Excetuando Steatogenys, Hypopygus e algumas poucas espécies de Brachyhypopomus, 

o malaris apresenta uma concavidade em sua margem dorsal (Fig. 17) para a alocação do 

globo ocular. Esta concavidade aparentemente é presente apenas nos representantes de 

Hypopomidae e pode representar um caráter filogeneticamente informativo. Entretanto, a 

delimitação dos diferentes graus de depressão da concavidade torna a quantificação pouco 

precisa, e, portanto, é utilizada apenas para aspectos descritivos. 

O rictalis origina-se em elementos ósseos da porção médio-ventral do suspensório e se 

insere majoritariamente no processo coronóide, podendo incluir associação de algumas fibras 

na margem póstero-dorsal do ângulo-articular em algumas espécies de Brachyhypopomus, 

Microsternarchus e Steatogenys. Na região de origem, as fibras posterolaterais ultrapassam a 

margem anterior da fossa do pré-opérculo, podendo atingir a margem posterior do osso (Fig. 

14), ou ser restritas à porção mediana do mesmo. Comumente, a origem do stegalis inclui 

somente elementos ósseos do suspensório, na qual as fibras desta subsecção convergem em 

uma aponeurose inter-segmental, que ventralmente diferencia-se no tendão meckeliano com 

inserção no osso coronomeckeliano; e dorsalmente diferencia-se no tendão mandibular, que 
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serve como origem para o segmentum mandibularis (Fig. 4). A composição do adductor 

mandibulae é estritamente fibrosa, sem ossificação de tendões. 

O segmentum mandibularis é caracterizado como uma secção única, sem subdivisões, 

a qual surge do tendão mandibular e insere-se na face mesial da mandíbula, comumente 

envolvendo o dentário e o ângulo-articular, ou podendo ser restrita ao último em Steatogenys 

e Microsternarchus. Invariavelmente, este segmente é restrito à porção dorsal da cartilagem 

de Meckel, podendo apresentar associação direta com a margem dorsal da cartilagem de 

Meckel ou ser restrita à porção dorsal do osso corono-meckeliano. Comumente, este 

segmento não ultrapassa 50% da margem dorsal da cartilagem de Meckel, exceto em B. 

sullivani, o qual apresenta a extensão ocorrendo por cerca de 80% da cartilagem. O percurso 

do nervo ramus mandibularis trigeminus é variável ao longo da família, podendo ser mesial à 

todas as subseções do segmentum facialis, lateral ao stegalis e mesial ao rictalis e malaris, ou 

lateral ao rictalis e ao stegalis e mesial malaris.  

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

Invariavelmente, o levator arcus palatini encontra-se posteriormente à órbita e exibe 

uma forma aproximada de um paralelogramo. A relação entre a extensão de origem e de 

inserção é variável, sendo comum a origem equivaler à aproximadamente uma vez e meia da 

extensão da inserção, podendo ser equivalentes em algumas espécies de Brachyhypopomus 

(Fig. 18) ou com a origem levemente mais estreita que a inserção em Hypopygus (Fig. 14). As 

fibras mais anteriores deste músculo apresentam uma disposição anteroposteriormente 

oblíqua em relação ao eixo da cabeça em todos os táxons analisados (Figs. 14, 15 e 18). 

A origem invariavelmente ocorre no frontal e esfenótico e insere-se no hiomandibular. 

No ponto de inserção, o padrão geral para a família consiste em uma disposição lateral das 

fibras anterolaterais e posterolaterais em relação ao malaris; e as fibras anteromesiais e 

póstero-mesiais dispõe-se mesialmente em relação ao malaris. Em Steatogenys e 

Microsternarchus, somente as fibras póstero-mesiais são dispostas mesialmente em relação ao 

malaris. Na maioria das espécies analisadas, as fibras póstero-dorsais do levator arcus 

palatini são dispostas paralelamente em relação ao dilatator operculi, não ocorrendo 

sobreposição entre estes músculos (Fig. 14, 18). Eventualmente, algumas espécies apresentam 

apenas a porção mais póstero-dorsal disposta mesialmente ao dilatator operculi. O levator 

arcus palatini é disposto mesialmente apenas em Steatogenys, onde a margem anterior do 

dilatator operculi ultrapassa a sua porção mediana do levator arcus palatini. A composição 

do levator arcus palatini é restrita a fibras, sem ossificação de tendões. 
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DILATATOR OPERCULI 

O dilatator operculi apresenta um padrão morfológico comumente cônico, 

eventualmente losangular em Steatogenys, e invariavelmente localizado posterior ao levator 

arcus palatini. Os pontos de origem incluem o esfenótico, pterótico e hiomandibular. 

Excetuando Hypopygus, o frontal também é incluindo como ponto de origem deste músculo. 

Apenas em Microsternarchus e em algumas espécies de Brachyhypopomus, as fibras mais 

ântero-ventrais do dilatator operculi apresentam uma origem deslocada ântero-ventralmente e 

surgem a partir do pré-opérculo (Fig. 19). Este músculo invariavelmente é inserido apenas o 

processo dorsal do opérculo. 

 

LEVATOR OPERCULI 

O levator operculi é um músculo superficial, localizado imediatamente posterior ao 

dilatator operculi, invariavelmente seccionado em uma secção anterior e outra posterior (Fig. 

18 e 19). Em Hypopygus, apenas a secção anterior é presente (Fig. 14). A origem do levator 

operculi anterior envolve apenas o pterótico, podendo incluir o hiomandibular em 

Steatogenys. O levator operculi posterior origina-se apenas no canal do supracleitro, com 

ambas as secções se inserindo no opérculo. O R-Avn encontra-se disposto lateralmente ao 

levator operculi anterior e, quando presente, mesialmente ao levator operculi posterior. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 Comumente, este músculo origina-se a partir do paresfenóide e pró-ótico, exceto em 

Hypopomus e Microsternarchus, onde a origem é restrita ao paresfenóide. Anteriormente, a 

inserção ocorre no endopterigóide e metapterigóide, no qual em direção posterior, a inserção 

torna-se mesial no suspensório e ocorre na face mesial do hiomandibular. Em 

Microsternarchus e B. beebei, a inserção apresenta um deslocamento mais ventral e inclui o 

simplético. Sua visualização é possível somente após a dissecção do adductor mandibulae, o 

qual é sobreposto totalmente ao adductor arcus palatini. 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

Este músculo apresenta como ponto comum de origem o pro-ótico, podendo incluir o 

pterótico em Microsternarchus, ou a região mais posterior do paresfenóide em 

Brachyhypopomus e Hypopomus. A inserção ocorre na margem posteromesial do 
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hiomandibular (Fig. 15). Pouca ou nenhuma variação neste músculo foi encontrada ao longo 

da família. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 

A origem do adductor operculi ocorre invariavelmente no pterótico, exoccipital e pró-

ótico. A inserção ocorre apenas na face mesial da porção dorsal do opérculo em Steatogenys, 

Hypopygus e na maioria das espécies de Brachyhypopomus. Nos demais gêneros e em B. 

brevirostris, B. regani, B. gaudeiro e B. bombilla, a inserção ocorre na margem dorsal de uma 

crista dorso-mesial no opérculo e, na porção posterior, o músculo insere-se mesialmente no 

osso (Fig. 15). 

 

3.3.1. Descrição detalhada da musculatura dorsolateral da cabeça dos gêneros de 

Hypopomidae 

BRACHYHYPOPOMUS 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

Todas as subseções do adductor mandibulae, segmentum facialis são completamente 

diferenciadas entre si, excetuando algumas fibras mediais do malaris e do rictalis, as quais 

são associadas às fibras látero-ventrais do stegalis. O malaris é restrito à um único conjunto 

de fibras, originando-se na porção médio-dorsal do hiomandibular. A inserção ocorre 

diretamente através de fibras na porção posteromesial do antorbital, onde as fibras mais 

mesiais da porção ântero-dorsal diferenciam-se em um ligamento endomaxilar diminuto, 

menor que um terço da porção fibrosa do malaris, e inserem-se na margem posteromesial do 

maxilar (Fig. 17). Esta secção é disposta lateralmente à região dorsal ao rictalis e látero-

ventralmente ao stegalis (Fig. 18). Excentuando B. sullivani e B. regani, a margem dorsal do 

malaris apresenta uma concavidade abrupta em sua porção mediana. A composição do 

malaris é estritamente fibrosa, sem ossificação de tendões. 

Na maioria das espécies analisadas, o rictalis surge do quadrado, pré-opérculo e 

hiomandibular, ou com origem restrita nos dois últimos em B. pinnicaudatus, B. hendersoni e 

B. regani. Na região de origem do rictalis, as fibras látero-ventrais ultrapassam a margem 

anterior da fossa do pré-opérculo e atingem a porção mediana do osso, sendo esta condição 

intensificada em B. bombilla, B. pinnicaudatus e B. hendersoni, onde as fibras póstero-

ventrais do rictalis estendem-se até a porção posterior do pré-opérculo, quase atingindo a 

margem posterior do osso. Comumente, a inserção ocorre majoritariamente apenas no 

processo coronóide, porém em B. bombilla, B. sullivani e B. gaudeiro a inserção é 
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relativamente mais ampla, e inclui a margem póstero-dorsal do ângulo-articular. A 

composição do rictalis é estritamente fibrosa, sem ossificação de tendões. 

O stegalis surge a partir da margem anterior do hiomandibular, esfenótico, 

pteroesfenóide, paresfenóide, simplético e metapterigóide. Em direção a inserção, as fibras do 

stegalis convergem anteriormente em uma aponeurose inter-segmental, na qual sua porção 

ventral diferencia-se em um tendão meckeliano que se insere no osso coronomeckeliano; e a 

sua porção dorsal diferencia-se no tendão mandibular, que serve como origem para o 

segmentum mandibularis. A composição do stegalis é estritamente fibrosa, sem ossificação de 

tendões. 

Na região próxima à inserção, algumas poucas fibras látero-dorsais do rictalis são 

completamente diferenciadas do stegalis e associadas à membrana bucopalatal, a qual é pouco 

diferenciada dos demais tecidos conjuntivos. O stegalis dispõe-se lateralmente em relação à 

região basal do endopterigóide, sobrepondo-o completamente; exceto em B. pinnicaudatus, 

no qual o stegalis sobrepõe apenas a porção póstero-basal do osso. Comumente, esta 

subsecção é disposta lateralmente em relação ao adductor arcus palatini, sobrepondo-o 

totalmente; exceto em B. pinnicaudatus, B. brevirostris, B. hendersoni, B. regani, nos quais o 

stegalis sobrepõe apenas a porção médio-posterior do adductor arcus palatini.  

O segmentum mandibularis é caracterizado como uma secção única, sem subdivisões, 

a qual surge do tendão mandibular e insere-se na face mesial do ângulo-articular e dentário. A 

associação deste segmento com a cartilagem de Meckel é variável dentro do gênero, onde o 

segmentum mandibularis normalmente entra em contato com a margem dorsal da cartilagem 

de Meckel, excetuando em B. sullivani, B. beebei, B. gaudeiro e B. draco, que apresentam 

este segmento restrito à margem dorsal do osso coronomeckeliano, sem associação com a 

cartilagem. De modo similar, a extensão deste segmento em relação a margem dorsal da 

cartilagem também é variável, onde a extensão compreende em torno de 30-50% da margem 

dorsal da cartilagem de Meckel; exceto em B. sullivani, o qual apresenta a extensão deste 

segmento percorrendo por cerca de 80% da cartilagem. O nervo ramus mandibularis 

trigeminus é disposto lateralmente ao stegalis e mesialmente ao rictalis e malaris.  

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

O levator arcus palatini possui uma forma aproximada de um paralelogramo, 

originando-se na margem ventral do frontal e esfenótico; inserindo-se no hiomandibular. A 

relação entre a extensão de origem e de inserção é variável, sendo comum a origem apresentar 
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uma extensão suavemente mais larga que a inserção; apenas em B. draco e B. hendersoni, a 

extensão de origem é equivalente à de inserção (Fig. 18). 

Este músculo não é seccionado, contudo, no ponto de inserção é possível 

gradualmente distinguir quatro subconjuntos de fibras, as quais dispõe-se de modos distintos 

em relação ao malaris: as fibras anterolaterais e posterolaterais dispõe-se lateralmente em 

relação ao malaris e dorsalmente ao rictalis; e as fibras anteromesiais e póstero-mesiais são 

dispostas mesialmente em relação ao malaris. Na maioria das espécies analisadas, as fibras 

póstero-dorsais do levator arcus palatini são dispostas paralelamente em relação ao dilatator 

operculi, sem sobreposição; exceto em B. regani, onde as fibras póstero-dorsais são mesiais 

ao dilatator operculi, porém não atingindo a porção mediana do primeiro. 

 

HYPOPOMUS 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

Todas as subseções do adductor mandibulae, segmentum facialis são parcialmente 

diferenciadas entre si, excetuando algumas fibras mesiais do stegalis e do rictalis, as quais são 

parcialmente contínuas, sendo possível reconhece-las como secções distintas através do 

direcionamento de fibras e locais de inserção. Adicionalmente, na região de origem, as duas 

secções são parcialmente distinguíveis pela extensão de suas origens, onde as fibras do 

stegalis são mais curtas posteriormente e dispostas dorso-mesialmente; e as fibras do rictalis 

são mais alongadas e lateralizadas. 

O malaris é restrito à um único conjunto de fibras, sem subseções, originando-se na 

porção médio-dorsal do hiomandibular e do pré-opérculo. A inserção ocorre diretamente 

através de fibras na porção posteromesial do antorbital, com as fibras mais mesiais da porção 

ântero-dorsal convergindo em um ligamento endomaxilar diminuto, menor que um terço da 

porção fibrosa do malaris, que se insere na margem posteromesial do maxilar (Fig. 4). Esta 

secção é disposta lateralmente à região dorsal do conjunto de fibras correspondentes ao 

rictalis e látero-ventralmente ao stegalis. A composição do malaris é estritamente fibrosa, 

sem ossificação de tendões. 

O rictalis surge do quadrado, pré-opérculo, simplético e hiomandibular. Na região de 

origem do rictalis, as fibras látero-ventrais ultrapassam a margem anterior da fossa do pré-

opérculo e atingem a porção mediana do osso; e as fibras póstero-dorsais do rictalis 

estendem-se até a porção posterior do pré-opérculo, quase atingindo a margem posterior do 

osso. A inserção ocorre apenas no processo coronóide, formado pelo ângulo-articular e 

dentário. A composição do rictalis é estritamente fibrosa, sem ossificação de tendões. 
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O stegalis surge a partir do esfenótico, pteroesfenóide, metapterigóide e margem 

anterior do hiomandibular. Em direção a inserção, as fibras do stegalis convergem 

anteriormente em uma aponeurose inter-segmental pouco diferenciada, na qual sua porção 

ventral diferencia-se em um tendão meckeliano que se insere no osso coronomeckeliano; e a 

sua porção dorsal diferencia-se no tendão mandibular, que serve como origem para o 

segmentum mandibularis (Fig. 4). A composição do stegalis é estritamente fibrosa, sem 

ossificação de tendões. Este músculo dispõe-se lateralmente em relação à região basal do 

endopterigóide, sobrepondo-o completamente; e disposto lateralmente em relação ao adductor 

arcus palatini, sobrepondo-o totalmente. 

O segmentum mandibularis é caracterizado como uma secção única, sem subdivisões, 

a qual surge do tendão mandibular e insere-se na face mesial do ângulo-articular e dentário. 

Esta secção é restrita à porção dorsal do osso coronomeckeliano, sem associação direta com a 

porção dorsal da cartilagem de Meckel, estendendo-se por cerca de 30% da cartilagem. O 

nervo ramus mandibularis trigeminus é disposto lateralmente ao rictalis e stegalis; e 

mesialmente ao malaris. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

O levator arcus palatini possui uma forma aproximada de um paralelogramo, 

originando-se na margem ventral do frontal e esfenótico; inserindo-se no hiomandibular. Sua 

extensão de origem é equivalente à uma vez e meia da extensão de sua inserção (Fig. 20). Este 

músculo não é seccionado, contudo, no ponto de inserção é possível gradualmente distinguir 

quatro subconjuntos de fibras, as quais dispõe-se de modos distintos em relação ao malaris: as 

fibras anterolaterais e posterolaterais dispõe-se lateralmente em relação ao malaris e 

dorsalmente ao rictalis; e as fibras anteromesiais e póstero-mesiais são dispostas mesialmente 

em relação ao malaris. Apenas as fibras póstero-dorsais do levator arcus palatini são 

dispostas mesialmente em relação ao dilatator operculi. 

 

HYPOPYGUS 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

Todas as subseções do adductor mandibulae, segmentum facialis são completamente 

diferenciadas entre si, excetuando algumas fibras mediais do malaris e do rictalis, as quais 

são associadas às fibras látero-ventrais do stegalis. O malaris é restrito à um único conjunto 

de fibras sem subseções, originando-se na porção médio-dorsal do hiomandibular e pré-

opérculo. A inserção ocorre diretamente através de fibras na porção posteromesial do 
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antorbital, com as fibras mesiais da porção ântero-dorsal diferenciando em um ligamento 

endomaxilar diminuto, menor que um terço da porção fibrosa do malaris, que insere-se na 

margem posteromesial do maxilar. Esta secção é disposta lateralmente à região dorsal ao 

rictalis e látero-ventral do stegalis. A composição do malaris é estritamente fibrosa, sem 

ossificação de tendões. 

O rictalis surge do quadrado, pré-opérculo e hiomandibular. Na região de origem do 

rictalis, as fibras látero-ventrais ultrapassam a margem anterior da fossa do pré-opérculo e 

atingem a porção mediana do osso; e as fibras póstero-dorsais estendem-se até a porção 

posterior do pré-opérculo, quase atingindo a margem posterior do osso (Fig. 14). A inserção 

ocorre apenas no processo coronóide, formado pelo ângulo-articular e dentário. A composição 

do rictalis é estritamente fibrosa, sem ossificação de tendões. 

O stegalis surge a partir da margem anterior do hiomandibular, esfenótico, 

pteroesfenóide, paresfenóide, simplético e metapterigóide. Em direção a inserção, as fibras do 

stegalis convergem anteriormente em uma aponeurose inter-segmental pouco diferenciada, na 

qual sua porção ventral diferencia-se em um tendão meckeliano que se insere no osso 

coronomeckeliano; e a sua porção dorsal diferencia-se no tendão mandibular, que serve como 

origem para o segmentum mandibularis. A composição do stegalis é estritamente fibrosa, sem 

ossificação de tendões. 

Na região próxima à inserção, algumas poucas fibras látero-dorsais do stegalis são 

completamente diferenciadas do rictalis e associadas à membrana bucopalatal, a qual é pouco 

diferenciada dos demais tecidos conjuntivos. O stegalis dispõe-se lateralmente em relação à 

região basal do endopterigóide, sobrepondo-o completamente; e disposta lateralmente em 

relação ao adductor arcus palatini, sobrepondo-o totalmente.  

O segmentum mandibularis é caracterizado como um componente único, sem 

subdivisões, a qual surge do tendão mandibular e insere-se na face mesial do ângulo-articular 

e dentário. Esta secção é majoritariamente restrita à porção dorsal do osso coronomeckeliano, 

sem associação direta com a porção dorsal da cartilagem de Meckel (n=1) ou com uma 

diminuta porção da região mais anterior em associação à cartilagem de Meckel (n=3); 

estendendo-se por cerca de 20% da cartilagem. O nervo ramus mandibularis trigeminus é 

disposto mesialmente à todas as subseções do segmentum facialis.  

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

O levator arcus palatini possui uma forma aproximadamente cônica, originando-se na 

margem ventral do frontal e esfenótico; e inserindo-se no hiomandibular. Sua origem é mais 
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estreita que sua inserção, aproximadamente equivalente à metade da região de inserção (Fig. 

14). Este músculo não é seccionado, contudo, no local de inserção é possível gradualmente 

distinguir quatro subconjuntos de fibras, as quais dispõe-se de modos distintos em relação ao 

malaris: as fibras anterolaterais e posterolaterais dispõe-se lateralmente em relação ao malaris 

e dorsalmente ao rictalis; e as fibras anteromesiais e póstero-mesiais são dispostas 

mesialmente em relação ao malaris. Somente as fibras póstero-dorsais do levator arcus 

palatini são dispostas mesialmente ao dilatator operculi. 

 

MICROSTERNARCHUS 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

Todas as subseções do adductor mandibulae, segmentum facialis são completamente 

diferenciadas entre si, excetuando algumas fibras mesiais do malaris e do rictalis, as quais são 

associadas às fibras látero-ventrais do stegalis. O malaris caracteriza-se como um músculo 

restrito à um conjunto de fibras não diferenciadas, sem subseções, originando-se na porção 

médio-dorsal do hiomandibular e pré-opérculo. A inserção ocorre diretamente através de 

fibras na porção mesial do antorbital, com as fibras mesiais da porção ântero-dorsal 

diferenciando em um ligamento endomaxilar diminuto, menor que um terço da porção fibrosa 

do malaris, que se insere na margem posteromesial do maxilar. Esta secção é disposta 

lateralmente à região dorsal do rictalis e látero-ventral do stegalis. A composição do malaris 

é estritamente fibrosa, sem ossificação de tendões. 

O rictalis origina-se no quadrado, pré-opérculo e hiomandibular; com fibras 

posterolaterais ultrapassando a margem anterior da fossa do pré-opérculo e atingindo a porção 

mediana do osso. Esta secção insere-se majoritariamente no processo coronóide, com algumas 

poucas fibras látero-dorsais completamente distintas em relação ao stegalis e associadas ao 

longo da margem posterior do ângulo-articular e na membrana bucopalatal. A composição do 

rictalis é restrita à componentes fibrosos, sem ossificação. 

O stegalis origina-se na margem anterior do hiomandibular, esfenótico, 

pteroesfenóide, paresfenóide, simplético e metapterigóide. Esta secção converge 

anteriormente em uma aponeurose inter-segmental, na qual sua porção ventral diferencia-se 

em um tendão meckeliano que se insere no osso coronomeckeliano; e sua porção dorsal 

diferencia-se no tendão mandibular, que serve como origem para o segmentum mandibularis. 

As fibras mais mediais dispõem-se lateralmente em relação à região basal do endopterigóide, 

sobrepondo-o completamente; e dispostas lateralmente em relação ao adductor arcus palatini, 

sobrepondo-o totalmente. 
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O segmentum mandibularis é caracterizado como uma secção única, sem subdivisões, 

a qual surge do tendão mandibular e insere-se apenas na face mesial do ângulo-articular. Esta 

secção é restrita à porção dorsal da cartilagem de Meckel, com extensão equivalente a um 

pouco mais da metade da porção dorsal desta cartilagem. O nervo ramus mandibularis 

trigeminus é disposto mesialmente a todas as subseções do segmentum facialis. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

O levator arcus palatini possui uma forma aproximada de um paralelogramo, 

originando-se na margem ventral do frontal e esfenótico; e inserindo-se no hiomandibular. 

Sua extensão de origem é equivalente à uma vez e meia da extensão de sua inserção (Fig. 19). 

Este músculo não é seccionado, contudo, na inserção é possível distinguir quatro 

subconjuntos de fibras, as quais dispõe-se de modos distintos em relação ao malaris: as fibras 

anterolaterais, posterolaterais e anteromesiais dispõe-se lateralmente em relação ao malaris e 

dorsalmente ao rictalis; e as fibras póstero-mesiais são dispostas mesialmente em relação ao 

malaris. As fibras póstero-dorsais do levator arcus palatini são dispostas paralelamente em 

relação ao dilatator operculi, sem sobreposição. O nervo truncus hyomandibularis transpassa 

os conjuntos de fibras laterais e mesiais do levator arcus palatini. 

 

STEATOGENYS 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

Todas as subseções do adductor mandibulae, segmentum facialis são completamente 

diferenciadas entre si, excetuando algumas fibras mesiais do malaris e do rictalis, as quais são 

associadas às fibras látero-ventrais do stegalis. O malaris caracteriza-se como um músculo 

restrito à um conjunto de fibras não diferenciadas, sem subseções, originando-se na porção 

médio-dorsal do hiomandibular e pré-opérculo. A inserção ocorre diretamente através de 

fibras na porção mesial do antorbital, com as fibras mesiais da porção ântero-dorsal 

diferenciando em um ligamento endomaxilar diminuto, menor que um terço da porção fibrosa 

do malaris, que insere-se na margem posteromesial do maxilar. Esta secção é disposta 

lateralmente à região dorsal do rictalis e látero-ventralmente ao stegalis. A composição do 

malaris é estritamente fibrosa, sem ossificação de tendões. 

O rictalis origina-se no quadrado, simplético, pré-opérculo e hiomandibular; com 

fibras posterolaterais ultrapassando a margem anterior da fossa do pré-opérculo, quase 

atingindo a margem posterior do osso. Esta secção insere-se majoritariamente no processo 

coronóide, com algumas poucas fibras látero-dorsais completamente distintas em relação ao 
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stegalis e associadas ao longo da margem póstero-dorsal do ângulo-articular e na membrana 

bucopalatal. A composição do rictalis é restrita à componentes fibrosos, sem ossificação. 

O stegalis origina-se na margem anterior do hiomandibular, esfenótico, 

pteroesfenóide, paresfenóide e metapterigóide. Esta secção converge anteriormente em uma 

aponeurose inter-segmental, na qual sua porção ventral diferencia-se em um tendão 

meckeliano que se insere no osso coronomeckeliano; e sua porção dorsal diferencia-se no 

tendão mandibular, que serve como origem para o segmentum mandibularis. As fibras mais 

mediais dispõem-se lateralmente em relação à região basal do endopterigóide, sobrepondo-o 

completamente; e são dispostas lateralmente em relação ao adductor arcus palatini, 

sobrepondo-o totalmente. 

O segmentum mandibularis é caracterizado como uma secção única, sem subdivisões, 

a qual surge do tendão mandibular e insere-se apenas na face mesial do ângulo-articular. Este 

segmente é restrito à porção dorsal da cartilagem de Meckel, com extensão equivalente à 

metade da porção dorsal desta cartilagem e sem associação direta com esta estrutura. O nervo 

ramus mandibularis trigeminus é disposto mesialmente a todas as subseções do segmentum 

facialis. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

O levator arcus palatini possui uma forma aproximada de um paralelogramo, 

originando-se na margem ventral do frontal e esfenótico; inserindo-se no hiomandibular. Sua 

extensão de origem é equivalente aproximadamente a uma vez e meia da extensão de sua 

inserção. Este músculo não é seccionado, contudo, na inserção é possível gradualmente 

distinguir quatro subconjuntos de fibras, as quais dispõe-se de modos distintos em relação ao 

malaris: as fibras anterolaterais, posterolaterais e anteromesiais dispõe-se lateralmente em 

relação ao malaris e dorsalmente ao rictalis; e as fibras póstero-mesiais são dispostas 

mesialmente em relação ao malaris. As fibras póstero-dorsais do levator arcus palatini são 

dispostas mesialmente em relação ao dilatator operculi, onde a margem anterior deste 

músculo ultrapassa a porção mediana do levator arcus palatini. 

 

3.4. Aspectos gerais da musculatura dorsolateral da cabeça de Rhamphichthyidae 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

O adductor mandibulae de Rhamphichthydae é restrito ao segmentum facialis, o qual 

é composto por duas sub-secções em todas as espécies analisadas: o adductor mandibulae, 

pars ricto-stegalis e pars malaris (Figs. 5 e 10). Estas sub-secções apresentam algumas fibras 
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convergentes ao longo de suas extensões, contudo, mediante os pontos distintos de origem e 

inserção é possível identificar um malaris completamente diferenciado dos demais 

componentes do adductor mandibulae. 

O malaris é disposto laterodorsalmente em relação as fibras correspondentes ao 

rictalis e látero-ventralmente ao presumível stegalis. O ponto de origem comum do desta 

subsecção é o hiomandibular, podendo incluir o pré-opérculo nas espécies de 

Gymnorhamphichthys. Invariavelmente, o malaris diferencia-se anteriormente em um 

ligamento endomaxilar de tamanho relativamente amplo, equivalente à porção fibrosa da 

subsecção, o qual se insere na face mesial do antorbital e do maxilar (Fig. 5). Em 

Rhamphichthys, o malaris apresenta diferenciação das fibras mais ventrais, as quais 

convergem em um longo ligamento nomeado como endomaxilar acessório. Este ligamento é 

composto por ossos intermusculares e se insere apenas na face posteromesial do antorbital. A 

composição do malaris é majoritariamente fibrosa. Apenas em Rhamphichthys, algumas 

fibras apresentam ossificações conspícuas e caracterizam a ocorrência dos ossos 

intermusculares, resultando em um padrão de continuidade com os ligamentos cooptados para 

os pontos de inserções (Fig. 10). 

O ricto-stegalis é disposto mesialmente em relação ao malaris, originando-se a partir 

dos elementos ósseos do suspensório e neurocrânio. Em direção à inserção, as duas sub-

secções diferenciam-se gradualmente, onde as fibras do rictalis inserem-se no processo 

coronóide, podendo apresentar algumas fibras inseridas em toda a margem posterior do 

ângulo-articular. De modo similar, o presumível stegalis diferenciam-se no tendão 

meckeliano, o qual se insere na margem póstero-dorsal do osso corono-meckeliano. Na região 

próxima à inserção, algumas fibras látero-dorsais do rictalis são completamente fusionadas ao 

stegalis e inseridas ao longo da margem posterior do ângulo-articular e na membrana 

bucopalatal. Comumente, esta subsecção é restrita a fibras, contudo, nas espécies de 

Rhamphichthys os tendões de inserção ossificam-se intensamente em direção aos pontos de 

conexão. Em todos os espécimes analisados, o nervo ramus mandibularis trigeminus 

transpassa o ricto-stegalis, sendo disposto mesialmente ao presumível rictalis e ao malaris, e 

disposto lateralmente às fibras correspondentes ao stegalis. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

Invariavelmente, o levator arcus palatini encontra-se posteriormente à órbita e exibe 

uma forma aproximadamente trapeizodal (Fig. 21 e 22). A relação entre a extensão de origem 

e de inserção é variável, sendo comum a origem equivaler à inserção em Rhamphichthys ou 
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com a origem equivalendo pouco mais da metade da extensão de sua inserção em 

Gymnorhamphichthys. As fibras mais anteriores deste músculo apresentam uma disposição 

paralela em relação ao eixo da cabeça em todos os táxons analisados. 

A origem invariavelmente ocorre no frontal e esfenótico, inserindo-se comumente no 

hiomandibular, incluindo o pré-opérculo apenas em Gymnorhamphichthys. Este músculo não 

apresenta subconjuntos no ponto de inserção, sendo completamente lateral ao adductor 

mandibulae. O levator arcus palatini apresenta apenas as fibras mais póstero-dorsais 

dispostas mesialmente em relação ao dilatator operculi. A composição do levator arcus 

palatini é majoritariamente fibrosa, porém, alguns tendões mais anteromesiais ossificam em 

Rhamphichthys e resultam na presença dos ossos intermusculares (Fig. 10). 

 

DILATATOR OPERCULI 

O dilatator operculi apresenta um padrão morfológico cônico, localizado 

posteriormente ao levator arcus palatini. Invariavelmente, este músculo surge a partir do 

pterótico, frontal, esfenótico e porção dorsal do hiomandibular, inserindo-se na porção ântero-

dorsal e dorsal do processo dorsal do opérculo. Excetuando a ocorrência da inserção em uma 

região mais ventral no processo dorsal do opérculo em Rhamphichthys, nenhuma variação 

morfológica mais relevante foi detectada nos rhamphichtídeos analisados. 

 

LEVATOR OPERCULI 

O levator operculi é um músculo superficial, localizado imediatamente posterior ao 

dilatator operculi, sendo invariavelmente seccionado em uma secção anterior e outra 

posterior. Em todas as espécies analisadas, a origem do levator operculi anterior ocorre 

apenas na margem látero-ventral do pterótico e insere-se em uma crista na margem dorsal do 

opérculo, posteriormente ao processo ântero-dorsal do osso. Similarmente, o levator operculi 

posterior surge a partir do canal do supracletiro e insere-se na margem posterolateral do 

opérculo, com fibras ultrapassando a margem dorsal dete osso. A única variação significativa 

deste músculo compreende na disposição do R-Avn em relação ao levator operculi anterior, 

onde em Gymnorhamphichthys este nervo encontra-se lateral apenas ao levator operculi 

anterior (Fig. 21) e, em Rhamphichthys, este nervo é completamente mesial em relação a todo 

o levator operculi (Fig. 22). 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 



50 

Invariavelmente, o adductor arcus palatini origina-se na região médio-posterior do 

paresfenóide e insere-se na margem laterodorsal do endopterigóide e metapterigóide, no qual 

em direção posterior a inserção torna-se mesial no osso e posteriormente ocorre na face 

mesial do hiomandibular. Sua visualização é possível somente após a dissecção do adductor 

mandibulae, o qual é sobreposto totalmente ao adductor arcus palatini.  

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

O adductor hyomandibulae origina-se invariavelmente na região ventral do pró-ótico e 

paresfenóide e insere-se na margem posteromesial do hiomandibular. Pouca ou nenhuma 

variação neste músculo foi encontrada ao longo da família. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 

A origem do adductor operculi envolve a porção externa e inferior do pterótico, 

exoccipital e pró-ótico, com a inserção ocorrendo na face mesial da porção póstero-dorsal 

opérculo. Na porção anterior do osso, algumas fibras apresentam inserção em uma crista 

dorso-mesial e, na porção posterior, o músculo insere-se mesialmente no opérculo. 

 

3.4.1. Descrição detalhada da musculatura dorsolateral da cabeça dos gêneros de 

Rhamphichthyidae 

GYMNORHAMPHICHTHYS 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

As sub-secções adductor mandibulae, pars rictalis e pars stegalis são contínuas entre 

si, as quais compõe um elemento único, o ricto-stegalis. O adductor mandibulae, pars 

malaris é completamente diferenciado do ricto-stegalis, excetuando algumas fibras mesias, as 

quais são associadas às fibras laterais do ricto-stegalis. O malaris caracteriza-se como um 

músculo de aspecto pectinado e restrito à um conjunto de fibras sem sub-secções, originando-

se na porção médio-dorsal do hiomandibular e do pré-opérculo. Este músculo diferencia-se 

anteriormente no ligamento endomaxilar, o qual corresponde aproximadamente ao dobro da 

porção fibrosa do malaris, e insere-se na margem posteromesial do antorbital e do maxilar 

(Fig. 5); com algumas fibras laterais inseridas na membrana bucopalatal. Esta secção é 

disposta lateralmente à região dorsal do conjunto de fibras presumivelmente correspondentes 

ao rictalis e látero-ventralmente ao stegalis. A composição do malaris é estritamente fibrosa, 

sem ossificação de tendões. 
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O ricto-stegalis origina-se no paresfenóide, pteroesfenóide, metapterigóide, pré-

opérculo, quadrado, simplético e margem anterior do hiomandibular; com fibras 

posterolaterais restritas à margem anterior do pré-opérculo. Em direção à inserção, as duas 

sub-secções tornam-se gradualmente distintas, onde as fibras presumivelmente 

correspondentes ao rictalis inserem-se majoritariamente no processo coronóide. Na região 

anterior, as fibras correspondentes ao presumível stegalis diferenciam-se no tendão 

meckeliano, o qual se insere na margem póstero-dorsal do osso corono-meckeliano. Na região 

próxima à inserção, algumas fibras látero-dorsais do rictalis são completamente fusionadas ao 

stegalis e inseridas ao longo da margem posterior do ângulo-articular e na membrana 

bucopalatal, a qual é pouco diferenciada dos demais tecidos conjuntivos. As fibras mais 

mediais, presumivelmente correspondentes ao stegalis, dispõe-se lateralmente ao 

endopterigóide, sobrepondo-o completamente; sendo dispostas lateralmente em relação ao 

adductor arcus palatini, sobrepondo-o totalmente. A composição do ricto-stegalis é fibrosa, 

sem ossificação de tendões. 

 O nervo ramus mandibularis trigeminus transpassa o ricto-stegalis, sendo disposto 

lateralmente em relação as fibras correspondentes ao stegalis e mesialmente ao rictalis e 

malaris. O segmentum mandibularis é ausente. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

O levator arcus palatini possui forma aproximadamente trapeizodal, originando-se na 

margem ventral do frontal e esfenótico, inserindo-se majoritariamente no hiomandibular, com 

algumas fibras mais laterais inseridas no pré-opérculo. A extensão de origem é equivalente à 

pouco mais da metade da extensão de sua inserção, sem sub-secções, no qual todas as fibras 

na região próxima à inserção são dispostas lateralmente em relação ao malaris e dorsalmente 

ao rictalis. Apenas as fibras mais posteriores e póstero-dorsais do levator arcus palatini são 

dispostas mesialmente em relação ao dilatator operculi (Fig. 21). 

 

RHAMPHICHTHYS 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

As sub-secções adductor mandibulae, pars rictalis e stegalis são contínuas entre si, as 

quais compõe um elemento único, o ricto-stegalis. O adductor mandibulae, pars malaris é 

completamente diferenciado do ricto-stegalis, excetuando algumas fibras póstero-medias, as 

quais são associadas às fibras látero-ventrais do ricto-stegalis. 
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O malaris caracteriza-se como um músculo restrito à um conjunto de fibras não 

diferenciadas, sem sub-secções, originando-se na porção médio-dorsal do hiomandibular. Em 

direção à inserção, o músculo apresenta uma diferenciação parcial em dois conjuntos de 

ligamentos compostos por ossos intermusculares, os quais são parcialmente associados 

através de tecidos conjuntivos. As fibras mais dorsais inserem-se em um ligamento 

endomaxilar, o qual corresponde em tamanho à porção fibrosa do malaris, e insere-se na 

margem posteromesial do antorbital e do maxilar; com algumas fibras laterais associadas à 

membrana bucopalatal. As fibras mais ventrais diferenciam-se em um longo ligamento 

composto por ossos intermusculares, o qual insere-se na face mesial da porção posterior do 

antorbital. Esta secção é disposta lateralmente à região dorsal do conjunto de fibras 

presumivelmente correspondentes ao rictalis e látero-ventralmente ao stegalis. A composição 

do malaris é majoritariamente fibrosa, contudo, alguns tendões apresentam ossificações e 

resultam na presença dos ossos intermusculares contínuos com os ligamentos cooptados para 

os pontos de inserções (Fig. 10A). 

 O ricto-stegalis origina-se no paresfenóide, pteroesfenóide, metapterigóide, pré-

opérculo, quadrado, simplético e margem anterior do hiomandibular; com fibras 

posterolaterais restritas à margem anterior do pré-opérculo. Na região de origem, as duas 

secções são parcialmente distinguíveis pelo direcionamento de suas origens, onde as fibras do 

presumível stegalis são mais alongadas posteriormente e dorso-mediais; e as fibras do 

presumível rictalis são mais curtas e lateralizadas. Na porção mediana do ricto-stegalis as 

secções são contínuas entre si e em direção à inserção tornam-se gradualmente distintas. As 

fibras correspondentes ao presumível rictalis diferenciam-se em longos tendões que 

ossificam-se intensamente em direção a inserção no processo coronóide; e as fibras 

correspondentes ao stegalis diferenciam-se em um longo tendão meckeliano composto por 

ossos intermusculares, os quais inserem-se na margem póstero-dorsal do osso corono-

meckeliano. Na região próxima à inserção, algumas poucas fibras látero-dorsais do rictalis 

são completamente fusionadas ao stegalis e associadas ao longo da margem posterior do 

ângulo-articular e membrana bucopalatal. As fibras mais mediais, presumivelmente 

correspondentes ao stegalis, dispõe-se lateralmente em relação à região basal do 

endopterigóide, sobrepondo-o completamente; e dispostas lateralmente em relação ao 

adductor arcus palatini, sobrepondo-o totalmente (Fig. 10B). 

 O nervo ramus mandibularis trigeminus transpassa o ricto-stegalis, sendo disposto 

mesialmente ao presumível rictalis e ao malaris; e lateralmente às fibras correspondentes ao 

stegalis. O segmentum mandibularis é ausente. 
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LEVATOR ARCUS PALATINI 

O levator arcus palatini apresenta uma forma aproximadamente trapeizodal, 

originando-se na margem ventral do frontal e esfenótico, com inserção no hiomandibular. A 

extensão de origem é equivalente à de inserção. Este músculo é caracterizado como um 

componente único, sem sub-secções, no qual todas as fibras na região de inserção são 

dispostas lateralmente em relação ao malaris e dorsalmente ao rictalis. Apenas as fibras 

póstero-dorsais do levator arcus palatini são dispostas mesialmente em relação ao dilatator 

operculi. A composição do levator arcus palatini é majoritariamente fibrosa, porém, alguns 

tendões mais anteromesiais ossificam e resultam na presença dos ossos intermusculares (Fig. 

10C). 

 

3.5. Aspectos gerais da musculatura dorsolateral da cabeça de Sternopygidae 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

O adductor mandibulae de Sternopygidae é comumente composto pelo segmentum 

facialis, o qual é conectado ao segmentum mandibularis através de uma aponeurose inter-

segmental relativamente bem diferenciada em dois componentes. O componente dorsal 

diferencia-se em um tendão mandibular, que serve como ponto de origem do segmentum 

mandibularis, e o componente ventral diferencia-se no tendão meckeliano, o qual é cooptado 

pelo stegalis para uma inserção no osso corono-meckeliano (Fig. 23). O segmentum facialis é 

composto por três sub-secções primariamente identificáveis em todas as espécies analisadas: 

o adductor mandibulae, pars malaris; pars stegalis e pars rictalis. Estas sub-secções 

apresentam algumas fibras convergentes ao longo de suas extensões, contudo, mediante os 

pontos de origem e inserção é possível identificar todas as sub-secções como componentes 

completamente distintos.  

 O malaris é disposto laterodorsalmente à porção dorsal do rictalis e látero-

ventralmente ao stegalis. Esta subsecção apresenta como ponto de origem comum a porção 

médio-dorsal do hiomandibular, podendo incluir o pré-opérculo nas espécies de Eigenmannia 

e Archolaemus. Invariavelmente, o malaris insere-se primariamente através de fibras na 

expansão posterolateral do infra-orbital 1+2, onde as fibras mesiais convergem no ligamento 

endomaxilar, o qual conecta-se na margem posteromesial do maxilar (Fig. 11). O padrão 

generalizado para Sternopygidae consiste em uma sobreposição parcial do malaris em relação 

ao stegalis, resultando em uma disposição lateral do malaris nos pontos de origem e inserção 

do stegalis (Fig. 7). Contudo, na maioria das espécies de Archolaemus, esta subsecção é 
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completamente mesial ao malaris, não sendo possível sua visualização em vista lateral (Figs. 

9 e 16).  

O rictalis origina-se em elementos ósseos da porção médio-ventral do suspensório e se 

insere majoritariamente no processo coronóide, podendo incluir associação de algumas fibras 

na margem póstero-dorsal do ângulo-articular em algumas espécies de Rhabdolichops. Na 

região de origem, as fibras posterolaterais nunca ultrapassam a margem anterior da fossa do 

pré-opérculo, sendo restritas à sua porção anterior, sem associação com a face médio-lateral 

do pré-opérculo. No local de inserção, as fibras mais laterais são pontualmente associadas à 

membrana bucopalatal, onde algumas fibras inserem-se no ligamento transverso, o qual 

recebe as fibras látero-ventrais do malaris. Comumente, este ligamento é bem diferenciado e é 

inserido na margem ventro-mesial do infra-orbital 1+2 e na margem póstero-dorsal do ângulo-

articular (Fig. 7). 

Comumente, a origem do stegalis inclui somente elementos ósseos do suspensório, 

contudo, em Sternoygus e Japigny a origem inclui alguns elementos do neurocrânio. 

Invariavelmente, o stegalis converge em uma aponeurose inter-segmental, de diferentes graus 

de diferenciação, que ventralmente converge no tendão meckeliano, que insere-se no osso 

coronomeckeliano; e dorsalmente diferencia-se no tendão mandibular, que serve como origem 

para o segmentum mandibularis. A composição do adductor mandibulae é estritamente 

fibrosa, sem ossificação de tendões. 

O padrão generalizado para a família consiste na presença do segmentum 

mandibularis, porém, na vasta maioria das espécies de Archolaemus este segmento é ausente 

(Fig. 9). O segmentum mandibularis é caracterizado como uma secção única, sem 

subdivisões, a qual surge do tendão mandibular e insere-se na face mesial da mandíbula, 

comumente envolvendo o dentário e o ângulo-articular. Invariavelmente, este segmente é 

restrito à porção dorsal da cartilagem de Meckel, apresentando associação direta com a porção 

dorsal desta cartilagem. A extensão deste segmento ao longo da margem dorsal da cartilagem 

é variável, podendo ocorrer por aproximadamente 40% em A. luciae ou por praticamente toda 

a extensão da cartilagem de Meckel na vasta maioria das espécies de Rhabdolichops (Fig. 24). 

O percurso do nervo ramus mandibularis trigeminus é comumente disposto lateral ao stegalis 

e mesial às demais sub-secções do segmentum facialis. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

Invariavelmente, o levator arcus palatini encontra-se posteriormente à órbita e exibe 

uma forma aproximada de um paralelogramo ou de um triângulo invertido. A relação entre a 
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extensão de origem e inserção é variável, podendo ser equivalente à metade de sua inserção 

ou a origem apresentando uma extensão equivalente à inserção. Comumente, as fibras mais 

anteriores deste músculo apresentam uma disposição paralela, com uma angulação de 

aproximadamente 90° em relação ao eixo da cabeça (Figs. 7 e 16). Divergindo deste padrão, 

Japigny, R. estwardi e Sternopygus apresentam as fibras mais anteriores oblíquas, com 

angulação de aproximadamente 45° em relação ao eixo da cabeça (Figs. 25 e 26). 

O ponto comum de origem é o hiomandibular, podendo incluir o frontal em algumas 

espécies de Eigenmannia e Japigny, ou o pteroesfenóide em Archolaemus, Sternopygus e em 

algumas espécies de Eigenmannia e Rhabdolichops. A inserção comumente ocorre no 

hiomandibular, com algumas fibras póstero-ventrais inseridas no pré-opérculo em 

Eigenmannia e Rhabdolichops. No ponto de inserção, o padrão geral para a família consiste 

em uma disposição lateral das fibras anterolaterais, anteromesiais e posterolaterais em relação 

ao malaris, onde as fibras póstero-mesiais são dispostas mesialmente em relação ao malaris. 

Contudo, existe uma variação considerável das disposições destes subconjuntos, podendo 

apresentar um padrão completamente lateralizado do levator arcus palatini em relação ao 

adductor mandibulae em Sternopygus e Japigny. Na maioria das espécies analisadas, as fibras 

póstero-dorsais do levator arcus palatini são dispostas paralelamente em relação ao dilatator 

operculi, não ocorrendo sobreposição entre estes músculos. Eventualmente, algumas espécies 

apresentam apenas a porção mais póstero-dorsal disposta mesialmente ao dilatator operculi, 

porém, com a margem anterior do dilatator operculi nunca atingindo a porção mediana do 

levator arcus palatini. Comumente, a composição do levator arcus palatini é restrita a fibras, 

sem ossificação de tendões, excetuando S. xingu, o qual apresenta ossificação de alguns 

tendões anteromesiais do músculo, resultando na ocorrência dos ossos intermusculares. 

 

DILATATOR OPERCULI 

Comumente, o dilatator operculi apresenta um padrão morfológico cônico, sendo 

localizado posteriormente ao levator arcus palatini. Os pontos de origem deste músculo 

incluem o esfenótico, pterótico e hiomandibular, podendo incluir o frontal em E. limbata e 

Sternopygus; sendo invariavelmente inserido apenas no processo dorsal do opérculo. Esta 

secção é caracterizada como um componente único, sem sub-secções. Em algumas espécies 

de Archolaemus (A. ferreirai e A. santosi), o dilatator operculi apresenta uma extensão 

anteromesial afilada, que transpassa o espinho esfenótico e origina-se na face anteromesial do 

osso. Apesar da ocorrência deste diminuto prolongamento, este não foi considerado como 

uma subsecção. 
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LEVATOR OPERCULI 

O levator operculi é um músculo superficial, localizado posteriormente ao dilatator 

operculi, sendo invariavelmente seccionado em uma secção anterior e outra posterior bem 

diferenciadas. A origem do levator operculi anterior ocorre no pterótico e no hiomandibular, 

podendo ser restrita ao pterótico em Sternopygus, R. lundbergi e R. nigrimans. Comumente, o 

levator operculi posterior surge do canal do supracleitro, podendo incluir o pterótico em 

Sternopygus, R. lundbergi e R. nigrimans, com ambas as secções apresentando a inserção no 

opérculo. O padrão generalizado para a família consiste em uma disposição mesial do R-Avn 

em relação à todas as sub-secções do levator operculi (Fig. 16, 25 e 27). Um espécime juvenil 

de E. microstoma, e maduros de R. lundbergi, R. nigrimans e Sternopygus apresentaram este 

nervo disposto lateralmente ao levator operculi anterior e mesialmente ao levator operculi 

posterior (Fig. 26). 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

O adductor arcus palatini surge do paresfenóide e pró-ótico, podendo incluir o órbito-

esfenóide em Japigny (Fig. 28). Na porção anterior, a inserção ocorre no endopterigóide e 

metapterigóide, no qual em direção posterior, a inserção torna-se mesial e posteriormente 

ocorre na face mesial do hiomandibular. Em A. luciae, a inserção do adductor arcus palatini 

inclui toda a margem posterior do processo ascendente do endopterigóide, condição esta 

similar em Japigny, porém, sem inserção na região mais apical próxima à conexão com o 

neurocrânio. Nas demais espécies da família, este músculo insere-se apenas na porção basal 

do processo ascendente do endopterigóide. Sua visualização é possível mesmo sem a remoção 

do adductor mandibulae, uma vez que o segmentum facialis é disposto lateralmente apenas na 

porção mais posterior do adductor arcus palatini, excetuando a maioria das espécies de 

Sternopygus, as quais apresentam o adductor mandibulae sobrepondo completamente este 

músculo. 

  

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

O adductor hyomandibulae é caracterizado como um músculo relativamente bem 

diferenciado da porção posterior do adductor arcus palatini, originando-se no pró-ótico e 

pterótico, inserindo-se na margem posteromesial do hiomandibular. Pouca ou nenhuma 

variação neste músculo foi encontrada ao longo da família. 
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ADDUCTOR OPERCULI 

 A origem do adductor operculi ocorre comumente na porção externa e inferior do 

pterótico, pró-ótico e exoccipital. Nas espécies de Archolaemus, a origem não inclui o pró-

ótico. A inserção ocorre na face mesial do opérculo, onde na porção anterior do osso, a 

inserção dá-se em uma crista dorso-mesial e, na porção posterior, o músculo insere-se na face 

mesial no osso. 

 

3.5.1. Descrição detalhada da musculatura dorsolateral da cabeça dos gêneros de 

Sternopygidae 

ARCHOLAEMUS 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 Todas as sub-secções do adductor mandibulae, segmentum facialis são completamente 

diferenciadas entre si, excetuando algumas fibras mesiais do malaris e do rictalis, as quais são 

associadas às fibras látero-ventrais do stegalis. O malaris caracteriza-se como um músculo 

restrito a um conjunto de fibras não diferenciados, sem subseções, originando-se na porção 

médio-dorsal do hiomandibular e pré-opérculo; inserindo-se primariamente através de fibras 

na expansão posterolateral do infra-orbital 1+2. Na região de inserção, as fibras mais mesiais 

convergem no ligamento endomaxilar, o qual conecta-se na margem posteromesial do 

maxilar; algumas fibras látero-ventrais são associadas ao ligamento transverso. Esta secção é 

disposta lateralmente à região dorsal do rictalis e totalmente ao stegalis (Fig. 16); exceto em 

A. orientalis, no qual o malaris é disposto lateralmente ao stegalis apenas na região próximo a 

origem e inserção. A composição do malaris é restrita à componentes fibrosos, sem 

ossificação. 

 O rictalis origina-se no quadrado, simplético, pré-opérculo e hiomandibular; com 

fibras posterolaterais restritas à margem anterior da fossa do pré-opérculo. Esta secção insere-

se majoritariamente no processo coronóide, porém com algumas fibras anterolaterais 

associadas à membrana bucopalatal. As fibras anterolaterais do rictalis são inseridas no 

ligamento transverso, o qual recebe como ponto de inserção algumas fibras ventrais do 

malaris. O ligamento transverso apresenta conexão com a margem ventral do infra-orbital 

1+2 e com a margem póstero-dorsal do ângulo-articular. A composição do rictalis é restrita à 

componentes fibrosos, sem ossificação. 

 O stegalis origina-se na margem anterior do hiomandibular, pteroesfenóide, 

metapterigóide e quadrado; e converge anteriormente no tendão meckeliano, o qual insere-se 

na margem póstero-dorsal do osso coronomeckeliano. O stegalis é disposto lateralmente em 
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relação à região posterolateral da porção basal do endopterigóide, não o sobrepondo 

completamente. Esta secção é disposta lateralmente apenas ao longo da região de inserção do 

adductor arcus palatini, sem sobreposição; exceto em A. orientalis, no qual esta secção é 

disposta lateralmente à toda porção médio-posterior do adductor arcus palatini. A 

composição do stegalis é restrita à componentes fibrosos, sem ossificação. 

 O nervo ramus mandibularis trigeminus é disposto lateralmente ao stegalis e 

mesialmente às demais secções adductor mandibulae. O segmentum mandibularis é presente 

apenas em A. luciae, sendo caracterizado como um componente miológico único, não 

diferenciado em subseções, o qual surge do tendão mandibular e insere-se na face mesial do 

dentário e ângulo-articular. Este segmento é restrito à porção dorsal da cartilagem de Meckel, 

estendendo-se por cerca de 40% da margem dorsal da cartilagem. Nas demais espécies 

analisadas, o segmentum mandibularis é ausente (Fig. 9). 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini apresenta uma forma aproximadamente triangular, 

originando-se a partir da margem ventral do esfenótico e pteroesfenóide, com inserção apenas 

na margem ântero-dorsal do hiomandibular. Sua origem é mais estreita que o ponto de 

inserção, com extensão equivalente à metade da inserção. Este músculo não é seccionado, 

contudo em direção a inserção é possível gradualmente distinguir quatro subconjuntos de 

fibras, as quais dispõe-se de modos distintos em relação ao malaris: as fibras anterolaterais, 

posterolaterais e póstero-mesiais dispõe-se lateralmente em relação ao malaris e dorsalmente 

ao rictalis; e as fibras anteromesiais são dispostas mesialmente em relação ao malaris. As 

fibras póstero-dorsais do levator arcus palatini são dispostas paralelamente em relação ao 

dilatator operculi, sem sobreposição. 

 

DISTOCYCLUS 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 Todas as subseções do adductor mandibulae, segmentum facialis são completamente 

diferenciadas entre si, excetuando algumas fibras mesiais do malaris e do rictalis, as quais são 

associadas às fibras látero-ventrais do stegalis. O malaris caracteriza-se como um músculo 

restrito à um conjunto de fibras não diferenciadas, sem subseções, originando-se na porção 

médio-dorsal do hiomandibular e inserindo-se primariamente através de fibras na expansão 

posterolateral do infra-orbital 1+2. Na região de inserção, as fibras mais mesiais convergem 

no ligamento endomaxilar, o qual conecta-se na margem póstero-mediana do maxilar; 
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algumas fibras látero-ventrais são associadas ao ligamento transverso. Esta secção é disposta 

lateralmente à região dorsal do rictalis e látero-ventral ao stegalis. A composição do malaris é 

restrita à componentes fibrosos, sem ossificação. 

 O rictalis origina-se no quadrado, simplético, pré-opérculo e hiomandibular; com 

fibras posterolaterais restritas à margem anterior da fossa do pré-opérculo. Esta secção insere-

se majoritariamente no processo coronóide, porém com algumas fibras anterolaterais 

associadas à membrana bucopalatal. As fibras anterolaterais do rictalis são inseridas no 

ligamento transverso, o qual recebe como ponto de inserção algumas fibras ventrais do 

malaris. O ligamento transverso é inserido na margem ventral do infra-orbital 1+2 e na 

margem póstero-dorsal do ângulo-articular. A composição do rictalis é restrita à componentes 

fibrosos, sem ossificação. 

 O stegalis origina-se na margem anterior do hiomandibular, metapterigóide e 

quadrado; diferenciando-se anteriormente no tendão meckeliano, o qual insere-se na margem 

póstero-dorsal do osso coronomeckeliano. Algumas fibras ântero-dorsais inserem-se no 

tendão mandibular. Este músculo é disposto mesialmente ao malaris somente na região de 

origem e inserção, resultando em uma sobreposição parcial; e disposto lateralmente em 

relação apenas à região posterolateral da porção basal do endopterigóide, não o sobrepondo 

completamente. Esta secção é disposta lateralmente apenas ao longo da região de inserção do 

adductor arcus palatini, sem sobreposição. A composição do stegalis é restrita à componentes 

fibrosos, sem ossificação. 

 O nervo ramus mandibularis trigeminus é disposto lateralmente ao stegalis e 

mesialmente às demais secções adductor mandibulae. O segmentum mandibularis é presente 

como um componente miológico único, não diferenciado em subseções, o qual surge do 

tendão mandibular e insere-se mesialmente no dentário e ângulo-articular, sendo restrito à 

porção dorsal da cartilagem de Meckel, estendendo-se por cerca de 40% da margem dorsal da 

cartilagem. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini apresenta uma forma aproximadamente triangular, 

originando-se a partir da margem ventral do esfenótico, com inserção na margem ântero-

dorsal do hiomandibular (Fig. 29). Sua origem é mais estreita que o ponto de inserção, com 

extensão equivalente à metade da inserção. Este músculo não é seccionado, contudo em 

direção a inserção é possível gradualmente distinguir quatro conjuntos de fibras, as quais 

dispõe-se de modos distintos em relação ao malaris: as fibras anterolaterais, posterolaterais e 
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póstero-mesiais dispõe-se lateralmente em relação ao malaris e dorsalmente ao rictalis; e as 

fibras anteromesiais são dispostas mesialmente em relação ao malaris. As fibras póstero-

dorsais do levator arcus palatini são dispostas paralelamente em relação ao dilatator operculi, 

sem sobreposição. 

 

EIGENMANNIA 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 Todas as subseções do adductor mandibulae, segmentum facialis são completamente 

diferenciadas entre si, excetuando algumas fibras mesias do malaris e do rictalis, as quais são 

associadas às fibras látero-ventrais do stegalis. O malaris caracteriza-se como um músculo 

restrito à um conjunto de fibras não diferenciadas, sem subseções, originando-se na porção 

médio-dorsal do hiomandibular e pré-opérculo, inserindo-se primariamente através de fibras 

na expansão posterolateral do infra-orbital 1+2. Na região de inserção, as fibras mais mediais 

convergem no ligamento endomaxilar, o qual conecta-se na margem póstero-mediana do 

maxilar, com algumas fibras látero-ventrais associadas ao ligamento transverso. Esta secção é 

disposta lateralmente à região dorsal do rictalis e látero-ventral do stegalis. A composição do 

malaris é restrita à componentes fibrosos, sem ossificação. 

 O rictalis origina-se no quadrado, simplético, pré-opérculo e hiomandibular; com 

fibras posterolaterais restritas à margem anterior da fossa do pré-opérculo. Esta secção insere-

se majoritariamente no processo coronóide, porém com algumas poucas fibras laterais 

associadas à membrana bucopalatal e a margem posterior do ângulo-articular. As fibras 

anterolaterais do rictalis são inseridas no ligamento transverso, o qual recebe como ponto de 

inserção algumas fibras ventrais do malaris. O ligamento transverso é inserido na margem 

ventral do infra-orbital 1+2 e na margem póstero-dorsal do ângulo-articular. A composição do 

rictalis é restrita à componentes fibrosos, sem ossificação. 

 O stegalis origina-se na margem anterior do hiomandibular, metapterigóide e 

quadrado; e converge anteriormente no tendão meckeliano, o qual insere-se na margem 

póstero-dorsal do osso coronomeckeliano; com algumas fibras ântero-dorsais associadas ao 

tendão mandibular (Fig. 23). Este músculo é disposto mesialmente ao malaris somente na 

região de origem e inserção, resultando em uma sobreposição parcial. Em E. humboldtii, E. 

meeki, E. macrops, E. sayona, E. trilineata, E. besouro, E. matintaperera, E. waiwai, E. 

nigra, E. oradens, o stegalis é disposto lateralmente em relação apenas à região posterolateral 

da porção basal do endopterigóide, não sobrepondo-o completamente; em E. microstoma, E. 

pavulagem, E. antonioi, E. virescens, E. guairaca, E. desantanai, E. muirapinima, E. limbata, 
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E. vicentespelaea, o stegalis é disposto lateralmente em relação à toda a porção basal do 

endopterigóide, sobrepondo-o completamente. Esta secção é disposta lateralmente apenas à 

porção médio-posterior do adductor arcus palatini, sobrepondo-o parcialmente. A 

composição do stegalis é restrita à componentes fibrosos, sem ossificação. 

 O nervo ramus mandibularis trigeminus é disposto lateralmente ao stegalis e 

mesialmente ao malaris e rictalis. Em E. meeki e E. macrops um ramo não identificado do 

ramus mandibularis trigeminus transpassa mesialmente os conjuntos de fibras médio-

posteriores do rictalis, porém, o ramo principal é disposto majoritariamente lateral ao 

músculo. O segmentum mandibularis é presente como um componente miológico único, não 

diferenciado em subseções, o qual surge do tendão mandibular e insere-se mesialmente ao 

dentário e ao ângulo-articular; excetuando em E. humboldtii, na qual este segmento insere-se 

somente no ângulo-articular. O segmentum mandibularis é restrito à porção dorsal da 

cartilagem de Meckel, estendendo-se por cerca de 50-60% da margem dorsal da cartilagem. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini apresenta uma forma aproximadamente triangular. Em E. 

humboldtii, E. pavulagem, E. nigra, E. oradens, e E. limbata, o levator arcus palatini origina-

se na margem ventral do frontal e esfenótico; em E. muirapinima e E. vicestespelaea, a 

origem inclui o pteroesfenóide; e nas demais espécies, a origem do levator arcus palatini é 

restrita ao esfenótico. Comumente, este músculo insere-se apenas na margem ântero-dorsal do 

hiomandibular, contudo, algumas poucas fibras ventrais inserem-se no pré-opérculo em E. 

muirapinima e E. vicestespelaea. Sua origem é mais estreita que sua extensão no ponto de 

inserção, com extensão equivalente à metade da inserção. Este músculo não é seccionado, 

contudo, em direção a inserção é comumente possível distinguir quatro conjuntos de fibras, as 

quais dispõe-se de modos distintos em relação ao malaris: as fibras anterolaterais, 

posterolaterais e póstero-mesiais dispõe-se lateralmente em relação ao malaris e dorsalmente 

ao rictalis; e as fibras anteromesiais são dispostas mesialmente em relação ao malaris. Em E. 

limbata, as fibras posterolaterais e póstero-mesiais do levator arcus palatini são dispostas 

lateralmente ao malaris; e as fibras anterolaterais e anteromesiais são dispostas mesialmente 

ao malaris. 

 Em E. humboldtii, E. limbata e E. vicentespeleae, as fibras póstero-dorsais do levator 

arcus palatini são dispostas mesialmente em relação ao dilatator operculi. Em E. pavulagem, 

E. antonioi, E. besouro e E. guairaca, as fibras póstero-dorsais do levator arcus palatini são 

dispostas lateralmente em relação ao dilatator operculi. Nas demais espécies, as fibras 
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posterolaterais do músculo são dispostas paralelamente em relação ao dilatator operculi, sem 

sobreposição. Em nenhuma condição a margem anterior do dilatator operculi ultrapassa a 

porção mediana do levator arcus palatini. 

 

JAPIGNY 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 Todas as sub-secções do adductor mandibulae, segmentum facialis são completamente 

diferenciadas entre si, excetuando algumas fibras mesias do malaris e do rictalis, as quais são 

associadas às fibras látero-ventrais do stegalis. O malaris caracteriza-se como um músculo 

restrito à um conjunto de fibras não diferenciadas, sem sub-secções, originando-se na porção 

médio-dorsal do hiomandibular e inserindo-se primariamente através de fibras na expansão 

posterolateral do infra-orbital 1+2. Na região de inserção, as fibras mais mesiais convergem 

no ligamento endomaxilar, o qual conecta-se na margem póstero-mediana do maxilar; com 

algumas fibras látero-ventrais associadas ao ligamento transverso. Esta secção é disposta 

lateralmente à região dorsal do rictalis e látero-ventralmente ao stegalis. A composição do 

malaris é restrita à componentes fibrosos, sem ossificação. 

 O rictalis origina-se no simplético, pré-opérculo e hiomandibular; com fibras 

posterolaterais restritas à margem anterior da fossa do pré-opérculo. Esta secção insere-se 

majoritariamente no processo coronóide, com algumas fibras mais laterais associadas à 

membrana bucopalatal. As fibras anterolaterais do rictalis são inseridas no ligamento 

transverso, o qual recebe algumas fibras ventrais do malaris. O ligamento transverso é 

inserido na margem ventral do infra-orbital 1+2 e na margem póstero-dorsal do ângulo-

articular. A composição do rictalis é restrita à componentes fibrosos, sem ossificação. 

 O stegalis origina-se na margem anterior do hiomandibular, pteroesfenóide, 

paresfenóide, metapterigóide e simplético, convergindo anteriormente no tendão meckeliano, 

o qual insere-se na margem póstero-dorsal do osso corono-meckeliano. Algumas fibras 

ântero-dorsais inserem-se no tendão mandibular. O stegalis é disposto mesialmente ao 

malaris somente na região de origem e inserção, resultando em uma sobreposição parcial. 

Esta secção é disposta lateralmente em relação apenas à região posterolateral da porção basal 

do endopterigóide, não o sobrepondo completamente e disposto lateralmente apenas à porção 

médio-posterior do adductor arcus palatini, sobrepondo-o parcialmente. A composição do 

stegalis é restrita à componentes fibrosos, sem ossificação. O nervo ramus mandibularis 

trigeminus é disposto lateralmente ao stegalis e mesialmente ao malaris e rictalis.  
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O segmentum mandibularis é presente como um componente miológico único, não 

diferenciado em subseções, o qual surge do tendão mandibular e insere-se mesialmente ao 

ângulo-articular, sendo restrito à porção dorsal da cartilagem de Meckel, estendendo-se por 

aproximadamente 60% da margem dorsal da cartilagem. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

O levator arcus palatini apresenta uma forma aproximada de um paralelogramo, 

originando-se na margem ventral do frontal e esfenótico, com inserção apenas na margem 

ântero-dorsal do hiomandibular. Sua origem apresenta extensão levemente mais estreita que 

sua inserção (Fig. 25). Este músculo é caracterizado como um componente único, sem 

subseções, e todas as fibras na região de inserção são dispostas lateralmente em relação ao 

malaris e dorsalmente ao rictalis, excetuando algumas poucas fibras póstero-ventrais, 

presumivelmente correspondentes à secção posteromesial, as quais são dispostas mesialmente 

ao malaris. As fibras póstero-dorsais do levator arcus palatini são dispostas mesialmente em 

relação ao dilatator operculi, porém, a margem anterior deste músculo não ultrapassa a 

porção mediana do levator arcus palatini. 

 

RHABDOLICHOPS 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 Todas as sub-secções do adductor mandibulae, segmentum facialis são completamente 

diferenciadas entre si, excetuando algumas fibras medias do malaris e do rictalis, as quais são 

associadas às fibras látero-ventrais do stegalis. O malaris caracteriza-se como um músculo 

restrito à um conjunto de fibras não diferenciadas, sem subseções, originando-se na porção 

médio-dorsal do hiomandibular e inserindo-se primariamente através de fibras na expansão 

posterolateral do infra-orbital 1+2. Na região de inserção, as fibras mais mesiais convergem 

no ligamento endomaxilar, o qual insere-se na margem póstero-mediana do maxilar, com 

algumas fibras látero-ventrais associadas ao ligamento transverso. Esta secção é disposta 

lateralmente à região dorsal do rictalis e látero-ventralmente ao stegalis. A composição do 

malaris é restrita à componentes fibrosos, sem ossificação. 

 O rictalis origina-se no quadrado, simplético, pré-opérculo e hiomandibular; com as 

fibras posterolaterais restritas à margem anterior da fossa do pré-opérculo. Esta secção insere-

se no processo coronóide e em toda a margem posterior do ângulo-articular, porém com 

algumas fibras laterais associadas à membrana bucopalatal. Algumas fibras anterolaterais do 

rictalis são conectadas ao ligamento transverso, o qual recebe como ponto de inserção 
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algumas fibras ventrais do malaris. O ligamento transverso é inserido na margem ventral do 

infra-orbital 1+2 e na margem póstero-dorsal do ângulo-articular. A composição do rictalis é 

restrita à componentes fibrosos, sem ossificação. 

 O stegalis origina-se na margem anterior do hiomandibular, metapterigóide e 

quadrado; e converge anteriormente no tendão meckeliano, o qual insere-se na margem 

póstero-dorsal do osso corono-meckeliano. Algumas fibras ântero-dorsais inserem-se no 

tendão mandibular. Este músculo é disposto mesialmente ao malaris somente na região de 

origem e inserção, resultando em uma sobreposição parcial. Em Rhabdolichops zareti, 

Rhabdolichops lundbergi e Rhabdolichops nigrimans, o stegalis é disposto lateralmente em 

relação apenas à região posterolateral da porção basal do endopterigóide, não o sobrepondo 

completamente; nas demais espécies analisadas do gênero, o stegalis é disposto lateralmente 

em relação à toda a porção basal do endopterigóide, sobrepondo-o completamente. Esta 

secção é disposta lateralmente apenas à porção médio-posterior do adductor arcus palatini, 

sobrepondo-o parcialmente. A composição do stegalis é restrita à componentes fibrosos, sem 

ossificação. 

 O nervo ramus mandibularis trigeminus é disposto lateralmente ao stegalis e rictalis, 

sendo disposto mesialmente ao malaris. O segmentum mandibularis é presente como um 

componente miológico único, não diferenciado em subseções, o qual surge do tendão 

mandibular e insere-se mesialmente ao dentário e ao ângulo-articular, sendo restrito à porção 

dorsal da cartilagem de Meckel. O segmentum mandibularis apresenta extensão por 

aproximadamente toda a margem dorsal da cartilagem de Meckel para todas as espécies do 

gênero (Fig. 24), exceto em R. lundbergi e R. nigrimans, as quais apresentam a extensão deste 

segmento por aproximadamente 70% da margem dorsal da cartilagem. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini apresenta uma forma aproximada de um paralelogramo. Em 

R. lundbergi e R. nigrimans, o levator arcus palatini origina-se apenas na margem ventral do 

esfenótico; nas demais espécies, a origem inclui a margem ventral do pteroesfenóide e 

somente em R. troscheli a origem inclui o frontal. A inserção ocorre apenas na margem 

ântero-dorsal do hiomandibular, excetuando R. zareti, na qual algumas fibras ventrais são 

inseridas no pré-opérculo. A extensão de sua origem é equivalente à metade da inserção em R. 

zareti, R. lundbergi e R. nigrimans; ou equivalente a inserção nas demais espécies analisadas. 

Este músculo não é seccionado, contudo em direção a inserção é possível gradualmente 

distinguir quatro conjuntos de fibras, as quais dispõe-se de modos distintos em relação ao 
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malaris: as fibras anterolaterais, posterolaterais e póstero-mesiais dispõe-se lateralmente em 

relação ao malaris e dorsalmente ao rictalis; e as fibras anteromesiais são dispostas 

mesialmente em relação ao malaris em todas as espécies analisadas, exceto em R. zareti, a 

qual apresenta as fibras anteromesiais dispostas lateralmente em relação ao malaris. As fibras 

póstero-dorsais do levator arcus palatini são dispostas paralelamente em relação ao dilatator 

operculi, sem sobreposição (Fig. 27). 

 

STERNOPYGUS 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 Todas as sub-secções do adductor mandibulae, segmentum facialis são completamente 

diferenciadas entre si, excetuando algumas fibras medias do malaris e do rictalis, as quais são 

associadas às fibras látero-ventrais do stegalis. O malaris caracteriza-se como um músculo 

restrito à um conjunto de fibras não diferenciadas, sem sub-secções, originando-se na porção 

médio-dorsal do hiomandibular e inserindo-se primariamente através de fibras na expansão 

posterolateral do infra-orbital 1+2 (Fig. 11). Na região de inserção, as fibras mais mesiais 

convergem no ligamento endomaxilar, o qual insere-se na margem póstero-mediana do 

maxilar; com algumas fibras látero-ventrais associadas ao ligamento transverso. Esta secção é 

disposta lateralmente à região dorsal do rictalis e látero-ventralmente ao stegalis. A 

composição do malaris é restrita à componentes fibrosos, sem ossificação. 

 O rictalis origina-se no quadrado, simplético e hiomandibular. Esta secção insere-se 

majoritariamente no processo coronóide, porém com algumas fibras mais laterais associadas à 

membrana bucopalatal. As fibras anterolaterais do rictalis são inseridas no ligamento 

transverso, o qual recebe como ponto de inserção algumas fibras ventrais do malaris. O 

ligamento transverso é inserido na margem ventral do infra-orbital 1+2 e na margem póstero-

dorsal do ângulo-articular. A composição do rictalis é restrita à componentes fibrosos, sem 

ossificação. 

 O stegalis origina-se na margem anterior do hiomandibular, esfenótico, 

pteroesfenóide, metapterigóide e quadrado; e converge anteriormente no tendão meckeliano, o 

qual insere-se na margem póstero-dorsal do osso corono-meckeliano. Algumas fibras ântero-

dorsais inserem-se no tendão mandibular. Este músculo é disposto mesialmente ao malaris 

somente na região de origem e inserção, resultando em uma sobreposição parcial. Em S. 

xingu, o stegalis é disposto lateralmente em relação apenas à região posterolateral da porção 

basal do endopterigóide, não o sobrepondo completamente; em S. astrabes e S. macrurus, o 

stegalis é disposto lateralmente em relação à toda a porção basal do endopterigóide, 
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sobrepondo-o completamente. Esta secção é disposta lateralmente ao longo da extensão do 

adductor arcus palatini, resultando uma sobreposição total; exceto em S. xingu, no qual a 

sobreposição é restrita à porção médio-posterior do adductor arcus palatini. A composição do 

stegalis é restrita à componentes fibrosos, sem ossificação. 

 O nervo ramus mandibularis trigeminus é disposto lateralmente ao stegalis e 

mesialmente às demais secções adductor mandibulae. O segmentum mandibularis é presente 

como um componente miológico único, não diferenciado em subseções, o qual surge do 

tendão mandibular e insere-se mesialmente no dentário e ângulo-articular, sendo restrito à 

porção dorsal da cartilagem de Meckel, estendendo-se por aproximadamente 80% da margem 

dorsal da cartilagem. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini apresenta uma forma aproximada de um paralelogramo, 

originando-se na margem ventral do frontal, pteroesfenóide e esfenótico, com inserção apenas 

na margem ântero-dorsal do hiomandibular, com a extensão de origem equivalente à de sua 

inserção (Fig. 26). Este músculo é caracterizado como um componente único, sem sub-

secções, com todas as fibras na região próxima à inserção dispostas lateralmente em relação 

ao malaris e dorsalmente ao rictalis [em um espécime de S. macrurus, as fibras póstero-

mesiais são dispostas mesialmente ao malaris]. As fibras póstero-dorsais do levator arcus 

palatini são dispostas mesialmente em relação ao dilatator operculi, porém, a margem 

anterior do dilatator operculi não ultrapassa a porção mediana do levator arcus palatini. 

Comumente, a composição do levator arcus palatini é restrita a fibras, sem ossificação, 

exceto em S. xingu, o qual apresenta ossificação de alguns tendões anteromesiais, resultado na 

ocorrência dos ossos intermusculares. 

 

3.6. Aspectos gerais da musculatura dorsolateral da cabeça de Apteronotidae 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae de Apteronotidae apresenta a configuração mais variável 

quando comparado aos demais representantes de Gymnotiformes. O padrão morfológico varia 

desde um segmentum facialis não seccionado, apresentando uma relativa diferenciação apenas 

nos locais de inserção em Platyurosternarchus (Fig. 30), percorrendo por um ricto-stegalis 

bem diferenciado do malaris na vasta maioria dos subgrupos, até um seccionamento completo 

das três sub-secções primárias (rictalis, malaris e stegalis) em Adontosternarchus. 

Comumente, o segmentum facialis é conectado ao segmentum mandibularis através de uma 
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aponeurose inter-segmental relativamente bem diferenciada em dois componentes (Fig. 6), 

onde o componente dorsal diferencia-se em um tendão mandibular e o componente ventral 

diferencia-se no tendão meckeliano. 

 O malaris apresenta uma disposição variável, podendo ser localizado 

laterodorsalmente (Fig. 31) ou látero-ventralmente (Fig. 8) em relação a porção dorsal do 

rictalis e médio-ventral do stegalis (ou ricto-stegalis, quando não diferenciados). Seus pontos 

comuns de origem incluem apenas elementos osteológicos do suspensório e invariavelmente 

insere-se no maxilar através de ligamentos relativamente amplos, podendo apresentar locais 

adicionais de inserção, como o tecido conjuntivo entre o pré-maxilar e o lábio superior (Fig. 

6), o mesetmóide e o pré-maxilar (Fig. 12) ou a margem posterior do ângulo-articular. O 

padrão generalizado para Apteronotidae consiste em um malaris como um músculo único, 

sem sub-secções, sendo diferenciado em um promalaris e retromalaris em “Apteronotus” gr. 

bonapartii, Sternarchogiton e Porotergus (Fig. 6 e 32) (ver comentários adicionais no tópico 

“Comentários adicionais sobre o adductor mandibulae, pars malaris em Apteronotidae”). 

 O rictalis, ou as fibras presumivelmente correspondentes ao rictalis, quando não 

diferenciadas do stegalis, originam-se primariamente nos elementos ósseos da porção médio-

ventral do suspensório e se inserem comumente no processo coronóide, podendo incluir 

associação de algumas fibras na margem póstero-dorsal do ângulo-articular em algumas 

espécies de Adontosternarchus, Apteronotus, Parapteronotus e Sternarchorhamphus. Em 

Adontosternarchus, a aponeurose inter-segmental correspondente ao tendão mandibular é 

cooptada como local adicional de inserção desta subsecção. Nos táxons em que as fibras 

posterolaterais originam-se a partir do pré-opérculo, estas nunca ultrapassam a margem 

anterior da fossa do osso, sendo restritas à sua porção anterior e sem associação com a face 

médio-lateral do pré-opérculo. 

A origem do stegalis inclui elementos ósseos do suspensório e, comumente, alguns 

elementos do neurocrânio, como o esfenótico, pteroesfenóide e paresfenóide. Esta subsecção 

comumente converge em uma aponeurose inter-segmental, de diferentes graus de 

diferenciação, que ventralmente diferencia-se no tendão meckeliano, o qual se insere no osso 

coronomeckeliano, e dorsalmente diferencia-se no tendão mandibular, que serve como origem 

para o segmentum mandibularis, quando presente. Divergindo do padrão generalizado para a 

família, as espécies de Sternarchorhynchus apresentam a face mesial da margem posterior do 

dentário como ponto de inserção para esta subsecção. A composição das sub-secções do 

adductor mandibulae é majoritariamente fibrosa. Apenas em Orthosternarchus ocorre a 
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ossificação de tendões associados aos ligamentos de inserção destas sub-secções, resultado na 

presença dos ossos intermusculares. 

O padrão generalizado para a família consiste na presença do segmentum 

mandibularis, porém em Platyurosternarchus, Orthosternarchus, Sternarchorhamphus e 

Sternarchorhynchus, o adductor mandibulae é composto apenas pelo segmentum facialis. O 

segmentum mandibularis, quando presente, é caracterizado como uma secção única, sem 

subdivisões, a qual surge do tendão mandibular e insere-se na face mesial da mandíbula, 

envolvendo o dentário e o ângulo-articular. Invariavelmente, este segmente é restrito à porção 

dorsal da cartilagem de Meckel, apresentando associação direta com a porção dorsal da 

cartilagem de Meckel. A extensão deste segmento ao longo da margem dorsal da cartilagem é 

variável, podendo ocorrer por aproximadamente 20% a 60% da margem dorsal da cartilagem 

de Meckel. Na vasta maioria dos representantes de Apteronotidae, a membrana bucopalatal 

apresentam os ligamentos posto-retroarticular e pré-retroarticular bem diferenciados (Figs. 8 e 

32). Tais ligamentos não são perceptíveis e, portanto, foram considerados ausentes em 

Adontosternarchus, Sternarchella, Platyurosternarchus, Sternarchorhynchus, 

Orthosternarchus e Sternarchorhamphus.  

O percurso do nervo ramus mandibularis trigeminus é variável dentro da família, 

sendo comumente lateral ao rictalis e ao stegalis (ou ao ricto-stegalis quando não 

diferenciados) e mesial em relação ao malaris, ou, mais raramente, lateral em relação as fibras 

correspondentes ao stegalis e mesial ao rictalis e malaris ou completamente mesial às sub-

secções do segmentum facialis. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

Invariavelmente, o levator arcus palatini encontra-se posteriormente à órbita e exibe 

comumente uma forma aproximada de um paralelogramo ou, menos frequentemente, 

trapeizodal. A relação entre a extensão de origem e inserção é variável, onde o padrão 

generalizado consiste em uma extensão de origem equivalente a extensão de inserção. Em 

alguns táxons, a origem é suavemente mais estreita que sua inserção e, pontualmente, outros 

grupos apresentam a origem mais ampla que sua inserção, equivalendo à uma vez e meia da 

extensão de sua inserção. Comumente, as fibras mais anteriores deste músculo apresentam 

uma disposição anteroposteriormente oblíqua, apresentando uma angulação de 

aproximadamente 45° em relação ao eixo da cabeça (Figs. 8, 12 e 32), exceto em 

Orthosternarchus, Sternarchorhamphus, Sternarchorhynchus, Platyurosternarchus, que 

apresentam uma disposição aproximadamente paralela em relação a este eixo (Figs. 33 e 34). 
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Os pontos comuns de origem deste músculo incluem o frontal e o esfenótico. Em 

alguns táxons, este músculo apresenta uma origem mais mesial e inclui o pteroesfenóide. 

Invariavelmente, a inserção ocorre no hiomandibular. No ponto de inserção, o padrão geral 

para a família consiste em uma disposição lateral das fibras anterolaterais e posterolaterais em 

relação ao malaris, onde as fibras anteromesiais e póstero-mesiais são dispostas mesialmente 

em relação ao malaris. Em alguns táxons, apenas as fibras posterolaterais são dispostas 

lateralmente ao malaris e à porção laterodorsal do ricto-stegalis (especificamente das fibras 

correspondentes ao presumível rictalis) e, mais raramente, este músculo pode apresentar uma 

disposição completamente lateralizada em relação ao adductor mandibulae. 

Na maioria das espécies analisadas, as fibras póstero-dorsais do levator arcus palatini 

são dispostas mesialmente em relação ao dilatator operculi, onde o padrão generalizado 

consiste na margem anterior do dilatator operculi atingindo ou ultrapassando a porção 

mediana do levator arcus palatini. Um caso extremo de sobreposição é presente em 

Sternarchorhynchus, no qual a margem ântero-dorsal do dilatator operculi ultrapassa a 

margem ântero-dorsal do levator arcus palatini (Fig. 34). O padrão generalizado para 

Apteronotidae diverge da configuração presente em Compsaraia, Orthosternarchus e 

Sternarchogiton, os quais exibem apenas a porção póstero-mediana do levator arcus palatini 

mesial ao dilatator operculi (Figs. 35 e 36). A composição do levator arcus palatini é restrita 

a fibras, sem ossificação das mesmas em todos os táxons analisados. 

 

DILATATOR OPERCULI 

Comumente, o dilatator operculi apresenta um padrão morfológico cônico, sendo 

localizado posteriormente ao levator arcus palatini. Os pontos comuns de origem deste 

músculo incluem o esfenótico, frontal e hiomandibular. O pterótico também é caracterizado 

como ponto de origem do dilatator operculi, exceto em Adontosternarchus, Sternarchogiton, 

Porotergus e Compsaraia. Apenas em Platyurosternarchus o pré-opérculo é incluído como 

ponto adicional de origem do dilatator operculi. Em Sternarchorhynchus, este músculo 

apresenta uma origem mais anteromesial, originando-se também do órbito-esfenóide e 

pteroesfenóide. Invariavelmente, o dilatator operculi é inserido apenas no processo dorsal do 

opérculo. 

 

LEVATOR OPERCULI 

O levator operculi é um músculo superficial, localizado imediatamente posterior ao 

dilatator operculi, sendo invariavelmente seccionado em uma secção anterior e outra 
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posterior relativamente bem diferenciadas. A origem do levator operculi anterior ocorre 

comumente no pterótico, podendo ser restrita à uma fáscia localizada no canal do pterótico em 

Platyurosternarchus e Sternarchella (Fig. 12). Comumente, o levator operculi posterior surge 

apenas do canal do supracleitro, podendo incluir o pterótico ou uma fáscia entre o pterótico e 

o canal do supracleitro (Fig. 37). Invariavelmente, ambas as secções apresentam a inserção no 

opérculo. 

O padrão generalizado para a família consiste em uma disposição lateral do R-Avn em 

relação ao levator operculi anterior e mesial em relação ao levator operculi posterior. 

Divergindo do padrão apresentado pelos demais apteronotídeos, Sternarchella apresenta o R-

Avn disposto mesialmente às sub-secções do levator operculi (Fig. 38). De modo similar, o 

R-Avn encontra-se disposto mesialmente as duas secções do levator operculi em 

Platyurosternarchus, contudo, a origem da secção anterior no pterótico ocorre através de 

fáscia em um espécime analisado, resultando em uma aparente disposição lateral deste nervo, 

porém, este dispõe-se mesialmente ao levator operculi anterior. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

O adductor arcus palatini surge a partir do paresfenóide, podendo incluir como ponto 

de origem a porção ântero-ventral do pró-ótico em Apteronotus, Adontosternarchus, 

Platyurosternarchus, Sternarchogiton, Compsaraia, Sternarchorhynchus e Parapteronotus. 

Invariavelmente, na porção anterior, a inserção ocorre no endopterigóide e metapterigóide, no 

qual em direção posterior, a inserção torna-se mesial e posteriormente ocorre na face mesial 

do hiomandibular. Sua visualização é possível mesmo sem a remoção do adductor 

mandibulae, uma vez que o segmentum facialis é disposto lateralmente apenas na porção mais 

posterior do adductor arcus palatini em Adontosternarchus, Orthosternarchus e 

Sternarchorhamphus. Contudo, o padrão generalizado para a família consiste em uma 

disposição lateral completa do segmentum facialis em relação ao adductor arcus palatini, 

sobrepondo-o totalmente. 

  

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

O adductor hyomandibulae é caracterizado como um músculo relativamente bem 

diferenciado da porção posterior do adductor arcus palatini, originando-se comumente no 

pró-ótico, podendo incluir o paresfenóide apenas em Adontosternarchus. Invariavelmente, a 

inserção ocorre apenas na face posteromesial do hiomandibular. Pouca ou nenhuma variação 

neste músculo foi encontrada ao longo da família. 
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ADDUCTOR OPERCULI 

A origem do adductor operculi ocorre comumente na porção externa e inferior do 

pterótico, pró-ótico e exoccipital. A inserção ocorre na face mesial do opérculo, onde na 

porção anterior do opérculo, a inserção dá-se em uma crista dorso-mesial e na porção 

posterior, o músculo insere-se na face mesial no osso. 

 

3.6.1. Comentários adicionais sobre o adductor mandibulae, pars malaris em 

Apteronotidae 

Como resultado de toda complexidade anatômica dos componentes morfológicos da 

cabeça de Apteronotidae, o adductor mandibulae desta família apresenta uma diversidade de 

configurações mais ampla quando comparado aos demais representantes de Gymnotiformes. 

Os atributos diferenciais mais conspícuos compreendem um posicionamento látero-ventral do 

malaris em relação as outras sub-secções do adductor mandibulae. Destarte, comentários 

sobre esta condição são apresentados a seguir. 

O reconhecimento da homologia entre as secções do adductor mandibulae foi 

recentemente redefinida por Datovo & Vari (2013). No referido estudo, os autores apresentam 

uma nova proposta para a nomenclatura dos componentes anatômicos do adductor 

mandibulae, substituindo o sistema alfanumérico, inicialmente implementado em Vetter 

(1878), por um sistema nomenclatural fundamentado em termos anatômicos mais 

informativos que refletem suas posições e, portanto, atuando como agentes facilitadores da 

compreensão da disposição e homologia de cada subunidade do adductor mandibulae.  

Adicionalmente, Datovo & Vari (2013) arguiram em favor da utilização de aspectos 

multifatoriais para a definição das homologias entre as sub-secções do adductor mandibulae, 

tais como: origens, inserções, inervação e posicionamento dos componentes deste músculo 

em relação a estruturas adjacentes. Como resultado, a utilização de uma única característica 

anatômica (e.g. apenas inserção) como justificativa para o reconhecimento de um determinado 

componente miológico pode conduzir à equívocos nomenclaturais básicos, sendo necessário a 

compilação do maior número possível de evidências para a formulação de hipóteses de 

homologia (Datovo & Vari, 2013; Datovo & Vari, 2014). Neste contexto, a proposição de 

homologia, bem como a aplicabilidade do nome “adductor mandibulae, pars malaris” em 

vários táxons de Apteronotidae, necessitam de comentários adicionais. 

 O padrão generalizado para Teleostei consiste em um malaris comumente localizado 

laterodorsalmente em relação às demais sub-secções do adductor mandibulae e 
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imediatamente ventral ao globo ocular, originando-se a partir da porção dorsal (braço vertical) 

do pré-opérculo e da região póstero-dorsal do hiomandibular (Winterbottom, 1974a; Datovo 

& Vari, 2013; Datovo & Vari, 2014). Esta configuração é presente na vasta maioria dos 

Gymnotiformes, entretanto, em diversos subgrupos de Apteronotidae (Apteronotus, 

Sternarchella, Platyurosternarchus, Sternarchorhynchus, Parapteronotus e 

Sternarchorhamphus), a subsecção aqui identificada como malaris apresenta uma disposição 

deslocada mais ventralmente em relação ao globo ocular, resultando em uma configuração 

látero-ventral em relação ao rictalis e ao stegalis (Figs. 8, 30, 33, 34, 37 e 38). Portanto, 

mediante as recomendações expostas em Datovo & Vari (2013), a hipótese de homologia é 

fundamentada nas evidências apresentadas a seguir. 

 O malaris de todos os Gymnotiformes, ou do subconjunto de fibras correspondentes 

ao malaris quando não diferenciado do stegalis (e.g. em Gymnotidae), é invariavelmente a 

subsecção mais lateralizada do adductor mandibulae. Do mesmo modo, a subsecção 

identificada como malaris em Apteronotidae é a subsecção mais lateralizada, incluindo os 

táxons que apresentam um seccionando em promalaris e retromalaris (“Apteronotus” gr. 

bonapartii, Sternarchogiton e Porotergus). Adicionalmente, o padrão generalizado para a 

ordem, bem como para Teleostei (Winterbottom, 1974a; Datovo & Vari, 2013; Datovo & 

Vari, 2014), consiste em um malaris apresentando como pontos de origem o pré-opérculo e 

hiomandibular, padrão este similar ao encontrado na subsecção látero-ventral, eventualmente 

incluindo o quadrado (Sternarchella). No que diz respeito ao local de inserção, todas as 

espécies de Gymnotiformes (excetuando Gymnotidae) apresentam uma associação direta ou 

indireta com o maxilar, padrão este similar ao apresentado pelo malaris látero-ventral de 

Apteronotidae, no qual suas fibras anteriores convergem para uma inserção no mesmo osso. 

 Ainda sobre a inserção, todos os representantes da ordem (exceto Gymnotidae) 

invariavelmente apresentam o malaris em associação com a membrana bucopalatal, na qual as 

fibras mais anteriores desta subsecção comumente divergem em um ligamento endomaxilar, o 

qual insere-se no maxilar. Esta condição é presente na subsecção látero-ventral do adductor 

mandibulae da maioria dos apteronotídeos. Adicionalmente, as fibras correspondentes ao 

rictalis inserem-se comumente no processo coronóide e as do stegalis convergem em uma 

aponeurose inter-segmental, configuração esta também presente no padrão generalizado em 

Gymnotiformes. Outro aspecto interessante sobre a hipótese de homologia entre a secção 

látero-ventral, então designada como malaris, e o malaris dos demais Gymnotiformes é 

relacionada com a disposição deste componente em relação ao ramus mandibularis 

trigeminus.  
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 Datovo & Vari (2014), corroborando outros estudos (Winterbottom, 1974a; Dietz, 

1914; Edgeworth, 1935), demostram elegantemente a problemática envolvida ao utilizar o 

percurso do ramus mandibularis trigeminus como um marcador confiável para a inferência de 

homologias entre as sub-secções do adductor mandibulae. Segundo estes autores, o percurso 

deste nervo é extremamente variável ao longo de diferentes táxons, variando até mesmo em 

lados opostos de um mesmo espécime (pers. obs.; Geerinckx et al., 2009), caracterizando-o 

como um parâmetro de baixa acuidade para a proposição de homologias entre os 

componentes miológicos do adductor mandibulae. Entretanto, os autores argumentam que o 

percurso deste nervo pode ser conservado em determinados grupos (Tabela 1; Datovo & Vari, 

2013) e, em adição a outros atributos (e.g. locais de origem, forma e posição), este nervo pode 

ser considerado funcional durante o processo de definição de homologias e identificação das 

sub-secções do adductor mandibulae. De fato, o percurso deste nervo é relativamente variável 

ao longo dos subgrupos de Gymnotiformes (Tabela 7), contudo, em todos os táxons de 

Gymnotiformes que apresentam o malaris bem diferenciado das demais sub-secções do 

adductor mandibulae, o nervo ramus mandibularis trigeminus é invariavelmente disposto 

mesialmente ao malaris, independentemente da disposição desta subsecção em relação às 

demais e, como resultado, fornecendo evidência adicional para a correlação entre a subsecção 

látero-ventral de Apteronotidae com a subsecção laterodorsal dos demais Gymnotiformes. 

Portanto, mediante as evidências supracitadas relacionadas à topografia, pontos de origem e 

inserção, associação com componentes da membrana bucopalatal e disposição do nervo 

ramus mandibularis trigeminus, a secção látero-ventral presente em alguns apteronotídeos é 

proposta como homóloga à secção laterodorsal do adductor mandibulae e, como resultado, 

nomeada aqui como adductor mandibulae, pars malaris. 

Como produto secundário desta hipótese, pode-se assumir que nestes táxons em que o 

malaris é látero-ventral ocorreu uma migração da origem desta secção, ou um deslocamento 

ventral, tendo em vista que os demais atributos são relativamente conservados ao longo da 

ordem. Alternativamente, poder-se-ia admitir que a configuração do adductor mandibulae 

destes apteronotídeos seja resultado, na verdade, de uma migração de inserção do malaris e 

do rictalis. Neste cenário, hipoteticamente haveria a perda da inserção do malaris no maxilar 

e uma nova inserção no processo coronóide, e, concomitantemente, uma perda da inserção do 

rictalis no processo coronóide e uma nova inserção nos elementos da membrana bucopalatal 

e, posteriormente, no maxilar. Adicionalmente, durante tais processos de deslocamento das 

inserções, o rictalis apresentaria uma migração médio-lateral e o malaris um deslocamento 

parassagital. Esta complexa série de modificações morfológicas aparentemente é pouco 
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provável e muito menos parcimoniosa que a hipótese de migração de origem do malaris e, 

consequentemente, é justificadamente preterida em prol desta última. Outro ponto interessante 

relaciona-se ao único trabalho voltado para a miologia facial desenvolvido em 

Gymnotiformes. Mediante a análise das ilustrações e descrições da miologia facial de 

Apteronotidae, Aguilera (1986) provavelmente fundamentou-se no critério de migração das 

origens do malaris, referenciando as secções de modo similar ao apresentado neste estudo, 

porém, o autor não apresenta maiores elucubrações sobre tal questão. 

 

3.6.2. Descrição detalhada da musculatura dorsolateral da cabeça dos gêneros de 

Apteronotidae 

ADONTOSTERNARCHUS 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

Todas as sub-secções do adductor mandibulae são completamente diferenciadas entre 

si, excetuando algumas fibras mesiais do malaris e do rictalis, as quais são associadas às 

fibras látero-ventrais do stegalis. O malaris caracteriza-se como um músculo sem sub-

secções, originando-se a partir da porção médio-dorsal do hiomandibular. As fibras laterais da 

porção ântero-dorsal diferenciam-se em um ligamento endomaxilar de tamanho equivalente à 

porção fibrosa do malaris, o qual insere-se na face posteromesial do maxilar. Como ponto 

adicional de inserção, as fibras ântero-ventrais se inserem na margem posterior do ângulo-

articular e dentário. Esta secção é disposta lateralmente à região dorsal do rictalis e látero-

ventral do stegalis (Fig. 31). A composição do malaris é estritamente fibrosa, sem ossificação 

de tendões. 

O rictalis origina-se no metapterigóide, pré-opérculo e hiomandibular; com fibras 

posterolaterais restritas a margem anterior da fossa do pré-opérculo, não atingindo a porção 

mediana do osso. As fibras mais mesiais desta secção convergem na aponeurose inter-

segmental e as fibras laterais inserem-se majoritariamente na margem lateral do ângulo-

articular. A composição do rictalis é restrita à componentes fibrosos, sem ossificação. 

O stegalis origina-se na margem anterior do hiomandibular, esfenótico, 

pteroesfenóide, paresfenóide e metapterigóide. Esta secção converge anteriormente em uma 

aponeurose inter-segmental, na qual sua porção ventral diferencia-se em um tendão 

meckeliano, que se insere no osso coronomeckeliano; e sua porção dorsal diferencia-se no 

tendão mandibular, que serve como ponto de origem para o segmentum mandibularis. As 

fibras mais mesiais dispõem-se lateralmente em relação à região basal do endopterigóide, 
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sobrepondo-o completamente; e são dispostas lateralmente apenas em relação a porção 

posterior do adductor arcus palatini, sobrepondo-o parcialmente. 

 O nervo ramus mandibularis trigeminus é disposto lateralmente ao rictalis e ao 

stegalis, sendo disposto mesialmente em relação ao malaris. O segmentum mandibularis é 

presente, não diferenciado em sub-secções, o qual surge do tendão mandibular e insere-se 

mesialmente no dentário e ângulo-articular, sendo restrito à porção dorsal da cartilagem de 

Meckel, estendendo-se por aproximadamente 60% da margem dorsal da cartilagem. 

  

LEVATOR ARCUS PALATINI 

O levator arcus palatini possui uma forma aproximada de um paralelogramo, 

originando-se na margem ventral do frontal, pteroesfenóide e esfenótico, inserindo-se no 

hiomandibular. A extensão de origem é equivalente a pouco menos da extensão de sua 

inserção. Este músculo não é seccionado, contudo, em direção a inserção é possível 

gradualmente distinguir quatro subconjuntos de fibras, as quais dispõe-se de modos distintos 

em relação ao malaris no ponto de inserção: as fibras anterolaterais e posterolaterais dispõe-se 

lateralmente em relação ao malaris e dorsalmente ao rictalis; e as fibras anteromesiais e 

póstero-mesiais são dispostas mesialmente em relação ao malaris. As fibras póstero-dorsais 

são dispostas mesialmente em relação ao dilatator operculi, no qual a margem anterior deste 

músculo ultrapassa a porção mediana do levator arcus palatini. 

 

APTERONOTUS GR. ALBIFRONS 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

As sub-secções adductor mandibulae, pars rictalis e pars stegalis são contínuas entre 

si, as quais compõe um elemento único, o ricto-stegalis. O adductor mandibulae, pars 

malaris é completamente diferenciado do ricto-stegalis, excetuando algumas fibras mesias, as 

quais são associadas às fibras látero-ventrais do ricto-stegalis. O malaris caracteriza-se como 

um músculo restrito à um conjunto de fibras sem sub-secções, originando-se na porção 

médio-ventral do hiomandibular e do pré-opérculo. Este músculo converge na membrana 

bucopalatal, onde as fibras ântero-dorsais divergem em um ligamento endomaxilar, de 

tamanho equivalente à porção fibrosa do malaris, o qual insere-se no tecido conjuntivo entre a 

margem anterior do pré-maxilar e o lábio superior; e as fibras ântero-ventrais diferenciam-se 

no ligamento ectomaxilar, o qual insere-se na margem posterolateral do maxilar (Fig. 8). Esta 

secção é disposta látero-ventralmente à porção inferior do conjunto de fibras presumivelmente 
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correspondentes ao rictalis e ventralmente ao stegalis. A composição do malaris é 

estritamente fibrosa, sem ossificação de tendões. 

O ricto-stegalis é seccionado pelo levator arcus palatini na porção de origem, porém, 

em sua porção mediana as duas secções são amplamente contínuas entre si e divergem 

parcialmente no ponto de inserção. Esta secção origina-se no pteroesfenóide, paresfenóide, 

hiomandibular, esfenótico e metapterigóide. Em direção à inserção, as duas sub-secções 

tornam-se gradualmente distintas, onde as fibras correspondentes ao rictalis inserem-se 

majoritariamente no processo coronóide e na margem póstero-dorsal do ângulo-articular. Na 

porção anterior, as fibras correspondentes ao stegalis diferenciam-se em uma aponeurose 

inter-segmental pouco diferenciada, no qual as fibras ântero-ventrais diferenciam-se no tendão 

meckeliano que se insere na margem póstero-dorsal do osso corono-meckeliano; e as fibras 

ântero-dorsais diferenciam-se no tendão mandibular. As fibras mais mesiais, presumivelmente 

correspondentes ao stegalis, dispõe-se lateralmente ao endopterigóide, sobrepondo 

completamente a porção lateral do osso e ao adductor arcus palatini, sobrepondo-o 

totalmente. A composição do ricto-stegalis é fibrosa, sem ossificação de tendões. 

 O nervo ramus mandibularis trigeminus transpassa o ricto-stegalis, sendo disposto 

lateralmente em relação as fibras correspondentes ao presumível stegalis e mesialmente ao 

presumível rictalis e ao malaris. O segmentum mandibularis é presente, não diferenciado em 

sub-secções, o qual surge do tendão mandibular e insere-se mesialmente no dentário e ângulo-

articular; restrito à porção dorsal da cartilagem de Meckel e estendendo-se por 

aproximadamente 20% da margem dorsal da cartilagem. 

  

LEVATOR ARCUS PALATINI 

O levator arcus palatini possui forma aproximada de um paralelogramo, originando-se 

na margem ventral do frontal e esfenótico, inserindo-se no hiomandibular. A extensão de 

origem é equivalente à pouco mais da extensão de sua inserção. Este músculo não é 

seccionado, contudo, em direção a inserção é possível gradualmente distinguir quatro 

subconjuntos de fibras, as quais dispõe-se de modos distintos em relação ao rictalis: as fibras 

anterolaterais e posterolaterais dispõe-se lateralmente em relação ao rictalis e dorsalmente ao 

malaris; e as fibras anteromesiais e póstero-mesiais são dispostas mesialmente em relação ao 

malaris. As fibras póstero-dorsais são dispostas mesialmente em relação ao dilatator operculi, 

no qual a margem anterior deste músculo ultrapassa a porção mediana do levator arcus 

palatini. 
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“APTERONOTUS” GR. BONAPARTII 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

As sub-secções adductor mandibulae, pars rictalis e pars stegalis são contínuas entre 

si, as quais compõe um elemento único, o ricto-stegalis. O adductor mandibulae, pars 

malaris é completamente diferenciado em uma subsecção dorsal, o promalaris, e uma 

subsecção ventral, o retromalaris, sendo suas sub-secções completamente diferenciadas do 

ricto-stegalis, excetuando algumas fibras mesias, as quais são associadas às fibras laterais 

deste músculo. O promalaris é disposto laterodorsalmente ao ricto-stegalis, surgindo a partir 

da região ântero-dorsal do hiomandibular e inserindo-se na membrana bucopalatal, com as 

fibras anteriores divergindo em um ligamento endomaxilar de tamanho moderado, 

aproximadamente 2/3 do tamanho da porção fibrosa do malaris, o qual insere-se na margem 

anterior entre o maxilar e o tecido conjuntivo do lábio superior. O retromalaris é disposto 

látero-ventralmente ao ricto-stegalis, surgindo a partir da região ântero-ventral do pré-

opercular e hiomandibular; e convergindo na membrana bucopalatal, onde suas fibras mais 

ântero-ventrais divergem em um ligamento ectomaxilar de tamanho moderado, equivalente à 

uma vez e meia da porção fibrosa do malaris, que insere-se na margem posterolateral do 

maxilar. A composição do promalaris e retromalaris é estritamente fibrosa, sem ossificação 

de tendões (Fig. 32). 

O ricto-stegalis é seccionado pelo levator arcus palatini na porção de origem, porém, 

em sua porção mediana as duas secções são amplamente contínuas entre si e divergem 

parcialmente no ponto de inserção. Esta secção origina-se no pteroesfenóide, paresfenóide, 

hiomandibular, esfenótico e metapterigóide. Em direção à inserção, as duas sub-secções 

tornam-se gradualmente distintas, onde as fibras correspondentes ao rictalis inserem-se 

majoritariamente no processo coronóide e as fibras presumivelmente correspondentes ao 

stegalis diferenciam-se em uma aponeurose inter-segmental pouco diferenciada, no qual as 

fibras ântero-ventrais diferenciam-se no tendão meckeliano, que se insere na margem póstero-

dorsal do osso corono-meckeliano; e as fibras ântero-dorsais diferenciam-se no tendão 

mandibular. As fibras mais mesiais, presumivelmente correspondentes ao stegalis, dispõe-se 

lateralmente ao endopterigóide, sobrepondo completamente a porção lateral do osso; e 

dispostas lateralmente em relação ao adductor arcus palatini, sobrepondo-o totalmente. A 

composição do ricto-stegalis é fibrosa, sem ossificação de tendões. 

 O nervo ramus mandibularis trigeminus transpassa o ricto-stegalis, sendo disposto 

lateralmente em relação as fibras correspondentes ao stegalis e mesialmente ao presumível 

rictalis e ao malaris. O segmentum mandibularis é presente, não diferenciado em sub-
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secções, o qual surge de um tendão mandibular pouco diferenciado e insere-se mesialmente 

no dentário e ao ângulo-articular, sendo restrito à porção dorsal da cartilagem de Meckel e 

estendendo-se por aproximadamente 30% da margem dorsal da cartilagem.  

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

O levator arcus palatini possui forma aproximada de um paralelogramo, originando-se 

na margem ventral do frontal e esfenótico; e inserindo-se no hiomandibular. A extensão de 

origem é equivalente à pouco mais da extensão de sua inserção. Este músculo não é 

seccionado, contudo, em direção a inserção é possível gradualmente distinguir quatro 

subconjuntos de fibras, as quais dispõe-se de modos distintos em relação as sub-secções do 

adductor mandibulae: as fibras anterolaterais e posterolaterais são dispostas lateralmente ao 

promalaris e a porção laterodorsal do ricto-stegalis (especificamente, das fibras 

correspondentes ao presumível rictalis); e as fibras anteromesiais e póstero-mesiais são 

dispostas mesialmente ao promalaris e a porção laterodorsal do ricto-stegalis 

(especificamente, das fibras correspondentes ao presumível rictalis). As fibras póstero-dorsais 

são dispostas mesialmente em relação ao dilatator operculi, no qual a margem anterior deste 

músculo ultrapassa a porção mediana do levator arcus palatini. 

 

APTERONOTUS GR. LEPTORHYNCHUS 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

As sub-secções adductor mandibulae, pars rictalis e pars stegalis são contínuas entre 

si, as quais compõe um elemento único, o ricto-stegalis. O adductor mandibulae, pars 

malaris é completamente diferenciado do ricto-stegalis, excetuando algumas fibras mesias, as 

quais são associadas às fibras laterais do ricto-stegalis. O malaris caracteriza-se como um 

músculo restrito à um conjunto de fibras sem sub-secções, originando-se na porção médio-

ventral do hiomandibular e do pré-opérculo. Este músculo converge na membrana 

bucopalatal, no qual as fibras ântero-dorsais diferenciam-se anteriormente em um ligamento 

endomaxilar de tamanho equivalente ao dobro da porção fibrosa do malaris com inserção no 

tecido conjuntivo entre a margem anterior do pré-maxilar e o lábio superior; e as fibras 

ântero-ventrais diferenciam-se no ligamento ectomaxilar, o qual insere-se na margem 

posterolateral do maxilar. Esta secção é disposta látero-ventralmente à porção inferior do 

conjunto de fibras presumivelmente correspondentes ao rictalis e ventralmente ao stegalis. A 

composição do malaris é estritamente fibrosa, sem ossificação de tendões. 
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O ricto-stegalis é seccionado pelo levator arcus palatini na porção de origem, porém, 

em sua porção mediana as duas secções são amplamente contínuas entre si e divergem 

parcialmente no ponto de inserção. Esta secção origina-se no hiomandibular, pré-opérculo, 

quadrado, esfenótico e pteroesfenóide. Em direção à inserção, as duas sub-secções tornam-se 

gradualmente distintas, onde as fibras correspondentes ao rictalis inserem-se no processo 

coronóide; e as fibras correspondentes ao stegalis diferenciam-se em uma aponeurose inter-

segmental pouco diferenciada, no qual as fibras ântero-ventrais diferenciam-se no tendão 

meckeliano, que se insere na margem póstero-dorsal do osso corono-meckeliano; e as fibras 

ântero-dorsais diferenciam-se no tendão mandibular (Fig. 39). As fibras mais mesiais, 

presumivelmente correspondentes ao stegalis, dispõe-se lateralmente ao endopterigóide, 

sobrepondo completamente a porção lateral do osso; e são dispostas lateralmente em relação 

ao adductor arcus palatini, sobrepondo-o totalmente. A composição do ricto-stegalis é 

fibrosa, sem ossificação de tendões. 

 O nervo ramus mandibularis trigeminus transpassa o ricto-stegalis, sendo disposto 

lateralmente em relação as fibras correspondentes ao stegalis e mesialmente ao presumível 

rictalis e ao malaris. O segmentum mandibularis é presente, não diferenciado em sub-

secções, com a maior parte do segmento localizado posteriormente ao limite posterior da 

mandíbula; surgindo ao longo de uma rafe mandibular, a qual é contínua com a porção 

anterior do segmentum facialis, e inserindo-se na superfície mesial do ângulo-articular e 

dentário. A porção que se insere mesialmente no dentário é restrita à margem dorsal da 

cartilagem de Meckel, estendendo-se por menos de 60% da margem dorsal da cartilagem. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

O levator arcus palatini possui forma aproximada de um paralelogramo, originando-se 

na margem ventral do frontal e esfenótico; inserindo-se no hiomandibular. A extensão de 

origem é equivalente à pouco mais da extensão de sua inserção, sem sub-secções. Este 

músculo não é seccionado, contudo em direção a inserção é possível gradualmente distinguir 

quatro subconjuntos de fibras, as quais dispõe-se de modos distintos em relação ao rictalis: as 

fibras anterolaterais e posterolaterais dispõe-se lateralmente em relação ao rictalis e 

dorsalmente ao malaris; e as fibras anteromesiais e póstero-mesiais são dispostas mesialmente 

em relação ao malaris. As fibras póstero-dorsais são dispostas mesialmente em relação ao 

dilatator operculi, no qual a margem anterior deste músculo ultrapassa a porção mediana do 

levator arcus palatini. 
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COMPSARAIA 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

As sub-secções adductor mandibulae, pars rictalis e pars stegalis são parcialmente 

contínuas entre si, as quais compõe um elemento único, o ricto-stegalis. O adductor 

mandibulae, pars malaris é caracterizado como um componente miológico único e amplo, no 

qual sua porção mais dorsal apresenta uma densidade de fibras menor em relação à porção 

médio-ventral, porém, não apresentando seccionamento, sendo amplamente contínuas entre 

si. Esta secção é disposta lateralmente a porção médio-ventral do ricto-stegalis, sobrepondo-o 

quase que completamente.  

O malaris surge do pré-opérculo e hiomandibular, divergindo em uma membrana 

bucopalatal bem diferenciada, na qual suas fibras ântero-dorsais divergem em um ligamento 

endomaxilar de tamanho moderado, equivalente a 2/3 do tamanho da porção fibrosa do 

malaris, o qual insere-se na margem anterior entre o maxilar e o tecido conjuntivo do lábio 

superior; e as fibras mais ântero-ventrais divergem em um ligamento ectomaxilar de tamanho 

moderado, equivalente à metade da porção fibrosa do malaris, o qual insere-se na margem 

posterolateral do maxilar (Fig. 35). A composição do malaris é estritamente fibrosa, sem 

ossificação de tendões.  

O ricto-stegalis é seccionado pelo levator arcus palatini na porção de origem, porém 

em sua porção mediana as duas secções são amplamente contínuas entre si e divergem 

parcialmente no ponto de inserção. Esta secção origina-se no esfenótico, pteroesfenóide, 

hiomandibular e metapterigóide, onde as fibras correspondentes ao presumível rictalis 

inserem-se majoritariamente no processo coronóide; e as fibras presumivelmente 

correspondentes ao stegalis diferenciam-se em uma aponeurose inter-segmental pouco 

diferenciada, no qual as fibras ântero-ventrais diferenciam-se no tendão meckeliano, que se 

insere na margem póstero-dorsal do osso corono-meckeliano, e as fibras ântero-dorsais 

diferenciam-se no tendão mandibular. As fibras mais mesiais, presumivelmente 

correspondentes ao stegalis, dispõe-se lateralmente ao endopterigóide, sobrepondo 

completamente a porção lateral do osso, sendo dispostas lateralmente em relação ao adductor 

arcus palatini, sobrepondo-o totalmente. A composição do ricto-stegalis é fibrosa, sem 

ossificação de tendões. 

 O nervo ramus mandibularis trigeminus transpassa o ricto-stegalis, sendo disposto 

lateralmente em relação as fibras correspondentes ao stegalis e mesialmente ao presumível 

rictalis e às sub-secções do malaris. O segmentum mandibularis é presente, não diferenciado 

em sub-secções e surge de um tendão mandibular pouco diferenciado, inserindo-se 
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mesialmente no dentário e ao ângulo-articular, sendo restrito à aproximadamente 30% porção 

dorsal da cartilagem de Meckel. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

O levator arcus palatini possui forma aproximada de um paralelogramo, originando-se 

na margem ventral do frontal, pteroesfenóide e esfenótico; inserindo-se no hiomandibular. A 

extensão de origem é equivalente a aproximadamente a metade da extensão de sua inserção. 

Este músculo não é seccionado, contudo, em direção a inserção é possível gradualmente 

distinguir quatro subconjuntos de fibras, as quais dispõe-se de modos distintos em relação as 

sub-secções do adductor mandibulae: as fibras posterolaterais são dispostas lateralmente ao 

malaris e à porção laterodorsal do ricto-stegalis (especificamente das fibras correspondentes 

ao presumível rictalis); e as fibras anterolaterais, anteromesiais e póstero-mesiais são 

dispostas mesialmente ao malaris e à porção laterodorsal do ricto-stegalis (especificamente 

das fibras correspondentes ao presumível rictalis). As fibras póstero-dorsais são dispostas 

mesialmente em relação ao dilatator operculi, o qual apresenta as fibras ântero-dorsais não 

atingindo a porção mediana do levator arcus palatini. A composição do levator arcus palatini 

é restrita a fibras, sem ossificação de tendões, sendo os conjuntos de fibras mais anteriores 

com aspecto tendinoso a partir de sua porção médio-ventral. 

 

ORTHOSTERNARCHUS 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

As sub-secções adductor mandibulae, pars rictalis e pars stegalis são contínuas entre 

si, as quais compõe um elemento único, o ricto-stegalis. O adductor mandibulae, pars 

malaris é completamente diferenciado do ricto-stegalis, excetuando algumas fibras mesias, as 

quais são associadas às fibras laterais do ricto-stegalis. O malaris caracteriza-se como um 

músculo restrito à um conjunto de fibras sem sub-secções, originando-se apenas na porção 

médio-dorsal do hiomandibular. Este músculo converge na membrana bucopalatal, onde as 

fibras ântero-dorsais divergem em um ligamento endomaxilar pouco diferenciado, de 

tamanho equivalente à pouco mais de três vezes da porção fibrosa do malaris, o qual insere-se 

na margem posteromesial do maxilar; as fibras ântero-ventrais diferenciam-se na porção 

inferior em uma membrana bucopalatal pouco diferenciada, onde um ligamento ectomaxilar 

pouco evidente insere-se na margem posterolateral do maxilar. A composição do malaris é 

majoritariamente fibrosa, porém, alguns tendões associados ao ligamento endomaxilar 

ossificam-se, resultando na ocorrência dos ossos intermusculares. 
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O ricto-stegalis origina-se no quadrado, pteroesfenóide, paresfenóide, hiomandibular, 

esfenótico e metapterigóide. Em direção à inserção, as duas sub-secções tornam-se 

gradualmente distintas, onde as fibras correspondentes ao rictalis inserem-se no processo 

coronóide através de um tendão de tamanho equivalente a porção fibrosa do rictalis; e as 

fibras correspondentes ao presumível stegalis inserem-se no tendão meckeliano, o qual se 

insere na margem póstero-dorsal do osso coronomeckeliano. As fibras mais mesiais, 

presumivelmente correspondentes ao stegalis, dispõe-se lateralmente apenas à porção póstero-

basal do endopterigóide, não o sobrepondo completamente; sendo dispostas lateralmente em 

relação apenas a porção posterior do adductor arcus palatini, sobrepondo-o parcialmente. A 

composição do ricto-stegalis é majoritariamente fibrosa, com ossificação de alguns tendões 

associados aos ligamentos de inserção desta subsecção. 

 O nervo ramus mandibularis trigeminus é disposto mesialmente em relação às sub-

secções do adductor mandibulae, segmentum facialis. O segmentum mandibularis é ausente. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

O levator arcus palatini é aproximadamente trapeizodal, originando-se na margem 

ventral do frontal e esfenótico; e se inserindo no hiomandibular. A extensão de origem é 

equivalente a 2/3 de sua extensão de sua inserção, sem sub-secções. Este músculo dispõe-se 

lateralmente em relação ao adductor mandibulae, sendo disposto mesialmente em relação ao 

dilatator operculi apenas na sua porção mais póstero-dorsal. 

 

PARAPTERONOTUS 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

As sub-secções adductor mandibulae, pars rictalis e pars stegalis são contínuas entre 

si, as quais compõe um elemento único, o ricto-stegalis. O adductor mandibulae, pars 

malaris é completamente diferenciado do ricto-stegalis, excetuando algumas fibras mesias, as 

quais são associadas às fibras laterais do ricto-stegalis. O malaris caracteriza-se como um 

músculo restrito à um conjunto de fibras sem sub-secções, originando-se na porção médio-

ventral do hiomandibular e do pré-opérculo. Este músculo converge em uma membrana 

bucopalatal espessa e bem diferenciada, onde as fibras mais ântero-dorsais divergem em um 

ligamento endomaxilar pouco evidente, de tamanho equivalente à porção fibrosa do malaris, 

o qual insere-se no tecido conjuntivo entre a margem anterior do pré-maxilar e o lábio 

superior; e as fibras ântero-ventrais diferenciam-se no ligamento ectomaxilar, o qual insere-se 

na margem posterolateral do maxilar. Esta secção é disposta látero-ventralmente à porção 
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inferior do conjunto de fibras presumivelmente correspondentes ao rictalis e ventralmente ao 

stegalis. A composição do malaris é estritamente fibrosa, sem ossificação de tendões. 

O ricto-stegalis é parcialmente seccionado pelo levator arcus palatini apenas na 

porção de origem, porém em sua porção mediana as duas secções são amplamente contínuas 

entre si e divergem parcialmente no ponto de inserção. Este subsecção origina-se no 

hiomandibular, esfenótico e metapterigóide. Em direção à inserção, as duas sub-secções 

tornam-se gradualmente distintas, onde as fibras correspondentes ao rictalis inserem-se 

majoritariamente no processo coronóide e na margem póstero-dorsal do ângulo-articular; e 

mesialmente convergem com as fibras do presumível stegalis. Em direção anterior, as fibras 

correspondentes ao stegalis diferenciam-se em uma aponeurose inter-segmental pouco 

diferenciada, no qual as fibras ântero-ventrais diferenciam-se no tendão meckeliano, que se 

insere na margem póstero-dorsal do osso corono-meckeliano; e as fibras ântero-dorsais 

diferenciam-se no tendão mandibular. As fibras mais mediais, presumivelmente 

correspondentes ao stegalis, dispõe-se lateralmente ao endopterigóide, sobrepondo 

completamente a porção lateral do osso; sendo dispostas lateralmente em relação ao adductor 

arcus palatini, sobrepondo-o totalmente. A composição do ricto-stegalis é fibrosa, sem 

ossificação de tendões. 

 O nervo ramus mandibularis trigeminus transpassa o ricto-stegalis, sendo disposto 

lateralmente em relação as fibras correspondentes ao stegalis e mesialmente ao presumível 

rictalis e ao malaris. O segmentum mandibularis é presente, não diferenciado em sub-

secções, o qual surge do tendão mandibular e insere-se mesialmente no dentário e ângulo-

articular; restrito à porção dorsal da cartilagem de Meckel e estendendo-se por 

aproximadamente 50% da margem dorsal da cartilagem. 

  

LEVATOR ARCUS PALATINI 

O levator arcus palatini possui forma aproximada de um paralelogramo, originando-se 

na margem ventral do frontal e esfenótico; com inserção no hiomandibular. A extensão de 

origem é equivalente à pouco mais da extensão de sua inserção, sem sub-secções. Este 

músculo não é seccionado, contudo em direção a inserção é possível gradualmente distinguir 

quatro subconjuntos de fibras, as quais dispõe-se de modos distintos em relação ao rictalis: as 

fibras posterolaterais dispõem-se lateralmente em relação ao rictalis e dorsalmente ao 

malaris; e as fibras anterolaterais, anteromesiais e póstero-mesiais são dispostas mesialmente 

em relação ao rictalis. As fibras póstero-dorsais são dispostas mesialmente em relação ao 
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dilatator operculi, no qual a margem anterior deste músculo ultrapassa a porção mediana do 

levator arcus palatini. 

 

PARIOSTERNARCHUS 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

As sub-secções adductor mandibulae, pars rictalis e pars stegalis são parcialmente 

contínuas entre si, as quais compõe um elemento único, o ricto-stegalis. O adductor 

mandibulae, pars malaris é caracterizado como um componente miológico único e amplo, 

não apresentando seccionamento, sendo as fibras das regiões dorsal e ventral amplamente 

contínuas entre si. Esta secção é disposta lateralmente a porção médio-ventral do ricto-

stegalis, sobrepondo-o quase que completamente.  

O malaris surge do pré-opérculo e hiomandibular, divergindo em uma membrana 

bucopalatal bem diferenciada, na qual suas fibras ântero-dorsais divergem em um ligamento 

endomaxilar de tamanho moderado, equivalente a 2/3 do tamanho da porção fibrosa do 

malaris, que insere-se na margem anterior entre o maxilar e o tecido conjuntivo do lábio 

superior; e as fibras ântero-ventrais divergem em um ligamento ectomaxilar de tamanho 

moderado, equivalente à metade da porção fibrosa do malaris, o qual insere-se na margem 

posterolateral do maxilar. A composição do malaris é estritamente fibrosa, sem ossificação de 

tendões.  

O ricto-stegalis é seccionado pelo levator arcus palatini na porção de origem, porém, 

em sua porção mediana as duas secções são amplamente contínuas entre si e divergem 

parcialmente no ponto de inserção. Esta secção origina-se no hiomandibular, metapterigóide, 

quadrado, esfenótico e paraesfenóide; onde as fibras correspondentes ao presumível rictalis 

inserem-se majoritariamente no processo coronóide e as fibras presumivelmente 

correspondentes ao stegalis diferenciam-se em uma aponeurose inter-segmental pouco 

diferenciada, no qual as fibras ântero-ventrais diferenciam-se no tendão meckeliano, que se 

insere na margem póstero-dorsal do osso corono-meckeliano; e as fibras ântero-dorsais 

diferenciam-se no tendão mandibular. As fibras mais mediais, presumivelmente 

correspondentes ao stegalis, dispõe-se lateralmente apenas na porção póstero-basal do 

endopterigóide, sobrepondo parcialmente; sendo dispostas lateralmente em relação ao 

adductor arcus palatini, sobrepondo-o totalmente. A composição do ricto-stegalis é fibrosa, 

sem ossificação de tendões. 

 O nervo ramus mandibularis trigeminus transpassa o ricto-stegalis, sendo disposto 

lateralmente em relação as fibras correspondentes ao stegalis e mesialmente ao presumível 
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rictalis e ao malaris. O segmentum mandibularis é presente, não diferenciado em sub-

secções, o qual surge do tendão mandibular e insere-se mesialmente no dentário e ângulo-

articular; sendo restrito à porção dorsal da cartilagem de Meckel e estendendo-se por 

aproximadamente 60% da margem dorsal da cartilagem. 

  

LEVATOR ARCUS PALATINI 

O levator arcus palatini possui forma aproximada de um paralelogramo, originando-se 

na margem ventral do frontal, pteroesfenóide e esfenótico; inserindo-se no hiomandibular. A 

extensão de origem é equivalente a extensão de sua inserção. Este músculo não é seccionado, 

contudo em direção a inserção é possível gradualmente distinguir quatro subconjuntos de 

fibras, as quais dispõe-se de modos distintos em relação as sub-secções do adductor 

mandibulae: as fibras anterolaterais e posterolaterais são dispostas lateralmente ao malaris e a 

porção laterodorsal do ricto-stegalis (especificamente das fibras correspondentes ao 

presumível rictalis); e as fibras anteromesiais e póstero-mesiais são dispostas mesialmente ao 

malaris e a porção laterodorsal do ricto-stegalis (especificamente das fibras correspondentes 

ao presumível rictalis), sendo este músculo completamente mesial ao presumível stegalis. As 

fibras póstero-dorsais são dispostas mesialmente em relação ao dilatator operculi, o qual 

apresenta as fibras ântero-dorsais ultrapassando a porção mediana levator arcus palatini. A 

composição do levator arcus palatini é restrita a fibras, com os conjuntos de fibras mais 

anteriores com aspecto tendinoso a partir de sua porção médio-ventral. 

 

PLATYUROSTERNARCHUS 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

As sub-secções adductor mandibulae são amplamente contínuas entre si, sendo 

parcialmente seccionada na região de origem pela região médio-ventral do levator arcus 

palatini; compondo um segmentum facialis não diferenciado, o qual surge do hiomandibular, 

quadrado, simplético, pteroesfenóide, paresfenóide, esfenótico, metapterigóide e pré-opérculo. 

Através do direcionamento das fibras em direção aos pontos de inserção, é possível inferir as 

sub-secções deste segmento, onde as fibras mais látero-ventrais correspondem ao presumível 

malaris; as fibras látero-dorsais correspondem presumivelmente ao rictalis e as mais mesiais 

ao stegalis. 

As fibras correspondentes ao malaris convergem na membrana bucopalatal, onde as 

fibras mais ântero-dorsais divergem em um ligamento endomaxilar, de tamanho equivalente à 

porção fibrosa do malaris, e as fibras ântero-ventrais diferenciam-se no ligamento 
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ectomaxilar, ambos convergindo para um mesmo ponto de inserção na margem posterior do 

maxilar. Esta secção é disposta látero-ventralmente à porção inferior do conjunto de fibras 

presumivelmente correspondentes ao rictalis e ventralmente ao stegalis. 

Em direção anterior, o rictalis e o stegalis tornam-se gradualmente distintos, onde as 

fibras correspondentes ao rictalis inserem-se no processo coronóide e as fibras 

correspondentes ao stegalis diferenciam-se em tendão meckeliano, o qual se insere na 

margem póstero-dorsal do osso corono-meckeliano (Fig. 30). As fibras mais mesiais, 

presumivelmente correspondentes ao stegalis, dispõe-se lateralmente ao endopterigóide, 

sobrepondo completamente a porção lateral do osso; sendo dispostas lateralmente em relação 

ao adductor arcus palatini, sobrepondo-o totalmente. A composição do segmentum facialis é 

fibrosa, sem ossificação de tendões. 

 O nervo ramus mandibularis trigeminus transpassa o segmentum facialis, sendo 

disposto lateralmente em relação as fibras correspondentes ao stegalis e ao rictalis e 

mesialmente ao presumível malaris. O segmentum mandibularis é ausente. A membrana 

bucopalatal não apresenta diferenciação dos ligamentos posto-retroarticular e pré-

retroarticular. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

O levator arcus palatini possui forma aproximada de um paralelogramo, originando-se 

na margem ventral do frontal e esfenótico; inserindo-se no hiomandibular. A extensão de 

origem é equivalente à pouco mais da extensão de sua inserção. Este músculo não é 

seccionado, contudo, em direção a inserção é possível gradualmente distinguir quatro 

subconjuntos de fibras, as quais dispõe-se de modos distintos em relação ao presumível 

rictalis: as fibras anterolaterais e posterolaterais dispõe-se lateralmente em relação às fibras 

correspondentes ao rictalis e dorsalmente ao malaris; e as fibras anteromesiais e póstero-

mesiais são dispostas mesialmente ao presumível rictalis. Este músculo é disposto quase que 

completamente mesialmente em relação ao dilatator operculi, com a margem ântero-dorsal do 

levator arcus palatini disposta mesialmente em relação a margem ântero-dorsal do dilatator 

operculi. 

 

POROTERGUS 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

As sub-secções adductor mandibulae, pars rictalis e pars stegalis são parcialmente 

contínuas entre si, as quais compõe um elemento único, o ricto-stegalis. O adductor 
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mandibulae, pars malaris é parcialmente diferenciado em uma subsecção dorsal, o 

promalaris, e uma subsecção ventral, o retromalaris, sendo suas sub-secções completamente 

diferenciadas do ricto-stegalis, excetuando algumas fibras mesias, as quais são associadas às 

fibras laterais do ricto-stegalis. Ambas sub-secções do malaris são parcialmente contínuas na 

origem e em suas porções medianas, divergem gradualmente em direção a membrana 

bucopalatal. 

O promalaris é disposto laterodorsalmente ao ricto-stegalis, surgindo a partir da 

região ântero-dorsal do hiomandibular e inserindo-se na membrana bucopalatal, com fibras 

anteriores divergindo em um ligamento endomaxilar de tamanho moderado, equivalente ao 

tamanho da porção fibrosa do malaris, o qual insere-se na margem anterior entre o maxilar e 

o tecido conjuntivo do lábio superior. O retromalaris é disposto látero-ventralmente ao ricto-

stegalis, surgindo a partir da região ântero-ventral do pré-opercular e hiomandibular; 

convergindo na membrana bucopalatal, onde suas fibras mais ântero-ventrais divergem em 

um ligamento ectomaxilar de tamanho moderado, equivalente à uma vez e meia da porção 

fibrosa do malaris, o qual insere-se na margem posterolateral do maxilar. A composição do 

promalaris e retromalaris é estritamente fibrosa, sem ossificação de tendões. 

O ricto-stegalis é seccionado pelo levator arcus palatini na porção de origem, porém 

em sua porção mediana as duas secções são amplamente contínuas entre si e divergem 

parcialmente no ponto de inserção. Esta secção origina-se no hiomandibular, quadrado e 

metapterigóide; onde as fibras correspondentes ao presumível rictalis inserem-se 

majoritariamente no processo coronóide e as fibras presumivelmente correspondentes ao 

stegalis diferenciam-se em uma aponeurose inter-segmental pouco diferenciada, na qual as 

fibras ântero-ventrais diferenciam-se no tendão meckeliano, que se insere na margem póstero-

dorsal do osso corono-meckeliano; e as fibras ântero-dorsais diferenciam-se no tendão 

mandibular. As fibras mais mesiais, presumivelmente correspondentes ao stegalis, dispõe-se 

lateralmente ao endopterigóide, sobrepondo completamente a porção lateral do osso; sendo 

dispostas lateralmente em relação ao adductor arcus palatini, sobrepondo-o totalmente. A 

composição do ricto-stegalis é fibrosa, sem ossificação de tendões. 

 O nervo ramus mandibularis trigeminus transpassa o ricto-stegalis, sendo disposto 

lateralmente em relação as fibras correspondentes ao stegalis e mesialmente ao presumível 

rictalis e às sub-secções do malaris. O segmentum mandibularis é presente, não diferenciado 

em sub-secções, o qual surge do tendão mandibular e insere-se mesialmente no dentário e 

ângulo-articular; sendo restrito à porção dorsal da cartilagem de Meckel e estendendo-se por 

aproximadamente 30% da margem dorsal da cartilagem. 
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LEVATOR ARCUS PALATINI 

O levator arcus palatini possui forma aproximada de um paralelogramo, originando-se 

na margem ventral do frontal, pteroesfenóide e esfenótico; e se insere no hiomandibular. A 

extensão de origem é equivalente à extensão de sua inserção. Este músculo não é seccionado, 

contudo, em direção a inserção é possível gradualmente distinguir quatro subconjuntos de 

fibras, as quais dispõe-se de modos distintos em relação as sub-secções do adductor 

mandibulae: as fibras posterolaterais são dispostas lateralmente ao promalaris e a porção 

laterodorsal do ricto-stegalis (especificamente das fibras correspondentes ao presumível 

rictalis); e as fibras anterolaterais, anteromesiais e póstero-mesiais são dispostas mesialmente 

ao promalaris e a porção laterodorsal do ricto-stegalis (especificamente das fibras 

correspondentes ao presumível rictalis). As fibras póstero-dorsais são dispostas mesialmente 

em relação ao dilatator operculi, o qual apresenta as fibras ântero-dorsais ultrapassando a 

porção mediana levator arcus palatini. A composição do levator arcus palatini é restrita a 

fibras, sem ossificação das mesmas, sendo os conjuntos de fibras mais anteriores com aspecto 

tendinoso a partir de sua porção médio-ventral. 

 

STERNARCHOGITON 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

As sub-secções adductor mandibulae, pars rictalis e pars stegalis são parcialmente 

contínuas entre si, as quais compõe um elemento único, o ricto-stegalis. O adductor 

mandibulae, pars malaris é parcialmente diferenciado em uma subsecção dorsal, o 

promalaris, e uma subsecção ventral, o retromalaris, sendo suas sub-secções completamente 

diferenciadas do ricto-stegalis, excetuando algumas fibras mesias, as quais são associadas às 

fibras laterais desta subsecção. O promalaris apresenta sua porção mais póstero-dorsal 

completamente diferenciada de sua porção médio-ventral e do retromalaris, a qual é disposta 

mesialmente às fibras posterolaterais do levator arcus palatini e lateral aos demais conjuntos 

de fibras deste músculo. Ambas sub-secções são parcialmente contínuas na origem e em suas 

porções medianas, divergindo gradualmente em direção a membrana bucopalatal (Fig. 6). 

O promalaris é disposto laterodorsalmente ao ricto-stegalis, surgindo a partir da 

região ântero-dorsal do hiomandibular e inserindo-se na membrana bucopalatal, com fibras 

anteriores divergindo em um ligamento endomaxilar de tamanho moderado, equivalente ao 

tamanho da porção fibrosa do malaris, o qual insere-se na margem anterior entre o maxilar e 

o tecido conjuntivo do lábio superior. O retromalaris é disposto látero-ventralmente ao ricto-
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stegalis, surgindo a partir da região ântero-ventral do pré-opercular e hiomandibular, 

convergindo na membrana bucopalatal, onde suas fibras mais ântero-ventrais divergem em 

um ligamento ectomaxilar de tamanho moderado, equivalente à uma vez e meia da porção 

fibrosa do malaris, o qual insere-se na margem posterolateral do maxilar. A composição do 

promalaris e retromalaris são estritamente fibrosas, sem ossificação de tendões. 

O ricto-stegalis é seccionado pelo levator arcus palatini na porção de origem, porém, 

as fibras do presumível rictalis e stegalis são amplamente contínuas entre si, divergindo 

parcialmente no ponto de inserção. Esta secção origina-se no paresfenóide, pteroesfenóide, 

hiomandibular, esfenótico e metapterigóide; onde as fibras correspondentes ao rictalis 

inserem-se majoritariamente no processo coronóide e as fibras correspondentes ao stegalis 

diferenciam-se em uma aponeurose inter-segmental pouco diferenciada, na qual as fibras 

ântero-ventrais diferenciam-se no tendão meckeliano, que se insere na margem póstero-dorsal 

do osso corono-meckeliano; e as fibras ântero-dorsais diferenciam-se no tendão mandibular. 

As fibras mais mediais, presumivelmente correspondentes ao stegalis, dispõe-se lateralmente 

ao endopterigóide, sobrepondo completamente a porção lateral do osso; dispostas 

lateralmente em relação ao adductor arcus palatini, sobrepondo-o totalmente. A composição 

do ricto-stegalis é fibrosa, sem ossificação de tendões. 

 O nervo ramus mandibularis trigeminus transpassa o ricto-stegalis, sendo disposto 

lateralmente em relação as fibras correspondentes ao stegalis e mesialmente ao presumível 

rictalis e às sub-secções do malaris. O segmentum mandibularis é presente, não diferenciado 

em sub-secções, o qual surge de um tendão mandibular pouco diferenciado e insere-se 

mesialmente no dentário e ângulo-articular; sendo restrito à porção dorsal da cartilagem de 

Meckel e estendendo-se por aproximadamente 30% da margem dorsal da cartilagem. 

  

LEVATOR ARCUS PALATINI 

O levator arcus palatini possui forma aproximada de um paralelogramo, originando-se 

na margem ventral do frontal, pteroesfenóide e esfenótico, inserido-se no hiomandibular. A 

extensão de origem é equivalente à extensão de sua inserção. Este músculo não é seccionado, 

contudo, em direção a inserção é possível gradualmente distinguir quatro subconjuntos de 

fibras, as quais dispõe-se de modos distintos em relação as sub-secções do adductor 

mandibulae: as fibras posterolaterais são dispostas lateralmente ao promalaris e a porção 

laterodorsal do ricto-stegalis (especificamente das fibras correspondentes ao presumível 

rictalis); as fibras anterolaterais, anteromesiais e póstero-mesiais são dispostas mesialmente 

ao promalaris e a porção laterodorsal do ricto-stegalis (especificamente das fibras 
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correspondentes ao presumível rictalis). As fibras póstero-dorsais são dispostas mesialmente 

em relação ao dilatator operculi, com a margem anterior do segundo não atingindo a porção 

mediana do primeiro. A composição do levator arcus palatini é restrita a fibras, sem 

ossificação de tendões, sendo os conjuntos de fibras mais anteriores com aspecto tendinoso a 

partir de sua porção médio-ventral. 

 

STERNARCHELLA 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

As sub-secções adductor mandibulae, pars rictalis e pars stegalis são contínuas entre 

si, as quais compõe um elemento único, o ricto-stegalis. O adductor mandibulae, pars 

malaris é completamente diferenciado do ricto-stegalis, excetuando algumas fibras mesias, as 

quais são associadas às fibras laterais desta subsecção. O malaris caracteriza-se como um 

músculo restrito à um conjunto de fibras sem sub-secções, originando-se na porção médio-

ventral do hiomandibular, quadrado e do pré-opérculo. As fibras mais externas deste músculo 

convergem em uma membrana bucopalatal bem diferenciada, onde as fibras ântero-dorsais 

divergem em um ligamento endomaxilar, de tamanho equivalente à porção fibrosa do malaris, 

o qual insere-se no mesetmóide, pré-maxilar e em um tecido conjuntivo entre a margem 

anterior do pré-maxilar e o lábio superior; e as fibras ântero-ventrais diferenciam-se no 

ligamento ectomaxilar, o qual insere-se na margem posterolateral do maxilar (Fig. 12). 

Algumas fibras mais mesiais associam-se diretamente através de uma conexão fibrosa na 

margem posterior do ângulo-articular. Esta secção é disposta látero-ventralmente à porção 

inferior do conjunto de fibras presumivelmente correspondentes ao rictalis e ventralmente ao 

stegalis. A composição do malaris é estritamente fibrosa, sem ossificação de tendões. 

O ricto-stegalis origina-se no pteroesfenóide, paresfenóide, simplético, hiomandibular, 

esfenótico e metapterigóide. Em direção à inserção, as duas sub-secções tornam-se 

gradualmente distintas, onde as fibras correspondentes ao rictalis inserem-se majoritariamente 

no processo coronóide; e as fibras correspondentes ao stegalis diferenciam-se em uma 

aponeurose inter-segmental pouco diferenciada, no qual as fibras ântero-ventrais diferenciam-

se no tendão meckeliano, que se insere na margem póstero-dorsal do osso corono-meckeliano; 

e as fibras ântero-dorsais diferenciam-se no tendão mandibular. As fibras mais mesiais, 

presumivelmente correspondentes ao stegalis, dispõe-se lateralmente ao endopterigóide, 

sobrepondo completamente a porção lateral do osso; sendo dispostas lateralmente em relação 

ao adductor arcus palatini, sobrepondo-o totalmente. A composição do ricto-stegalis é 

fibrosa, sem ossificação de tendões. 
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 O nervo ramus mandibularis trigeminus transpassa o ricto-stegalis, sendo disposto 

lateralmente em relação as fibras correspondentes ao stegalis e mesialmente ao presumível 

rictalis e ao malaris. O segmentum mandibularis é presente, não diferenciado em sub-

secções, o qual surge de um tendão mandibular e insere-se mesialmente no dentário e ângulo-

articular; sendo restrito à porção dorsal da cartilagem de Meckel e estendendo-se por 

aproximadamente 20% da margem dorsal da cartilagem. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

O levator arcus palatini possui forma aproximada de um paralelogramo, originando-se 

na margem ventral do frontal, pteroesfenóide e esfenótico; e inserindo-se no hiomandibular, 

com a extensão de origem equivalente à uma vez e meia da extensão de sua inserção (Fig. 38). 

Este músculo não é seccionado, contudo, em direção a inserção é possível gradualmente 

distinguir quatro conjuntos de fibras, as quais dispõe-se de modos distintos em relação ao 

rictalis: as fibras anterolaterais e posterolaterais dispõe-se lateralmente em relação ao rictalis 

e dorsalmente ao malaris; e as fibras anteromesiais e póstero-mesiais são dispostas 

mesialmente ao conjunto de fibras correspondentes ao presumível rictalis. As fibras 

anteromesiais inserem-se no hiomandibular através de uma conexão aponeurótica, sendo os 

demais subconjuntos de fibras essencialmente fibrosos. As fibras póstero-dorsais são 

dispostas mesialmente em relação ao dilatator operculi, o qual apresenta suas fibras ântero-

dorsais ultrapassando a porção mediana do levator arcus palatini. 

 

STERNARCHELLA DUCCIUS E STERNARCHELLA RAPTOR [“S. DUCCIUS CLADE” SENSU EVANS ET 

AL., 2017] 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

As sub-secções adductor mandibulae, pars rictalis e pars stegalis são contínuas entre 

si, as quais compõe um elemento único, o ricto-stegalis. O adductor mandibulae, pars 

malaris é completamente diferenciado do ricto-stegalis, excetuando algumas fibras mesias, as 

quais são associadas às fibras laterais do ricto-stegalis. O malaris caracteriza-se como um 

músculo restrito à um conjunto de fibras sem sub-secções, originando-se na porção médio-

ventral do hiomandibular, quadrado e do pré-opérculo. As fibras mais externas deste músculo 

convergem em uma membrana bucopalatal bem diferenciada, onde as fibras mais ântero-

dorsais divergem em um ligamento endomaxilar, de tamanho equivalente à porção fibrosa do 

malaris, o qual insere-se no mesetmóide, pré-maxilar e em um tecido conjuntivo entre a 

margem anterior do pré-maxilar e o lábio superior; e as fibras ântero-ventrais diferenciam-se 
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no ligamento ectomaxilar, o qual insere-se na margem posterolateral do maxilar. As fibras 

mais mesiais inserem-se diretamente através de uma conexão fibrosa na margem posterior do 

ângulo-articular. Esta secção é disposta látero-ventralmente à porção inferior do conjunto de 

fibras presumivelmente correspondentes ao rictalis e ventralmente ao stegalis (Fig. 37). A 

composição do malaris é estritamente fibrosa, sem ossificação de tendões. 

O ricto-stegalis é parcialmente seccionado pelo levator arcus palatini apenas na 

porção de origem, porém, em sua porção mediana as fibras do presumível rictalis e stegalis 

são amplamente contínuas entre si, divergindo parcialmente no ponto de inserção. Esta secção 

origina-se no pteroesfenóide, paresfenóide, simplético, hiomandibular, esfenótico e 

metapterigóide. Em direção à inserção, as duas sub-secções tornam-se gradualmente distintas, 

onde as fibras correspondentes ao rictalis inserem-se majoritariamente no processo coronóide; 

e as fibras correspondentes ao stegalis diferenciam-se em uma aponeurose inter-segmental 

pouco diferenciada, no qual as fibras ântero-ventrais diferenciam-se no tendão meckeliano, 

que se insere na margem póstero-dorsal do osso corono-meckeliano; e as fibras ântero-dorsais 

diferenciam-se no tendão mandibular. As fibras mais mesiais, presumivelmente 

correspondentes ao stegalis, dispõe-se lateralmente ao endopterigóide, sobrepondo 

completamente a porção lateral do osso; e dispostas lateralmente em relação ao adductor 

arcus palatini, sobrepondo-o totalmente. A composição do ricto-stegalis é fibrosa, sem 

ossificação de tendões. 

 O nervo ramus mandibularis trigeminus transpassa o ricto-stegalis, sendo disposto 

lateralmente em relação as fibras correspondentes ao stegalis e mesialmente ao presumível 

rictalis e ao malaris. O segmentum mandibularis é presente, não diferenciado em sub-

secções, o qual surge do tendão mandibular e insere-se mesialmente no dentário e ângulo-

articular; restrito à porção dorsal da cartilagem de Meckel e estendendo-se por 

aproximadamente 60% da margem dorsal da cartilagem. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

O levator arcus palatini possui forma aproximada de um paralelogramo, originando-se 

na margem ventral do frontal e esfenótico; inserindo-se no hiomandibular, com a extensão de 

origem equivalente a extensão de sua inserção. Este músculo não é seccionado, contudo, em 

direção à inserção é possível gradualmente distinguir quatro subconjuntos de fibras, as quais 

dispõe-se de modos distintos em relação ao rictalis: as fibras anterolaterais, anteromesiais e 

posterolaterais dispõe-se lateralmente em relação ao rictalis e dorsalmente ao malaris; e as 

fibras póstero-mesiais são dispostas mesialmente ao conjunto de fibras correspondentes ao 
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presumível rictalis. As fibras anterolaterais inserem-se no hiomandibular através de uma 

conexão aponeurótica, sendo os demais conjuntos de fibras essencialmente fibrosos. As fibras 

póstero-dorsais são dispostas mesialmente em relação ao dilatator operculi, o qual apresenta 

as fibras ântero-dorsais ultrapassando a porção mediana do levator arcus palatini. 

 

STERNARCHORHAMPHUS 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

As sub-secções adductor mandibulae, pars rictalis e pars stegalis são contínuas entre 

si, as quais compõe um elemento único, o ricto-stegalis. O adductor mandibulae, pars 

malaris é completamente diferenciado do ricto-stegalis, excetuando algumas fibras mesias, as 

quais são associadas às fibras laterais do ricto-stegalis. O malaris caracteriza-se como um 

músculo restrito à um conjunto de fibras sem sub-secções, originando-se a partir da porção 

médio-ventral do hiomandibular, pré-opérculo e simplético. Este músculo converge na 

membrana bucopalatal, onde as fibras mais ântero-ventrais divergem em um ligamento 

endomaxilar bem diferenciado, de tamanho equivalente à metade da porção fibrosa do 

malaris, o qual insere-se na margem posteromesial do maxilar; e as fibras ântero-dorsais 

diferenciam-se apenas na membrana bucopalatal, que anteriormente apresenta associação com 

toda a margem dorsal e posterior do maxilar (Fig. 33). A composição do malaris é 

estritamente fibrosa. 

O ricto-stegalis origina-se no hiomandibular, quadrado, metapterigóide, esfenótico, 

paraesfenóide, pteroesfenóide e simplético. Em direção à inserção, as duas sub-secções 

tornam-se gradualmente distintas, onde as fibras correspondentes ao rictalis diferenciam-se na 

membrana bucopalatal e inserem-se na margem posterior do ângulo-articular; e as fibras 

correspondentes ao presumível stegalis diferenciam-se no tendão meckeliano, que se insere na 

margem póstero-dorsal do osso coronomeckeliano. As fibras mais mesiais, presumivelmente 

correspondentes ao stegalis, dispõe-se lateralmente apenas à porção póstero-basal do 

endopterigóide, não o sobrepondo; sendo dispostas lateralmente em relação apenas a porção 

posterior do adductor arcus palatini, sobrepondo-o parcialmente. A composição do ricto-

stegalis é fibrosa, sem ossificação associada aos ligamentos de inserção desta subsecção. 

 O nervo ramus mandibularis trigeminus é disposto mesialmente em relação ao 

adductor mandibulae. O segmentum mandibularis é ausente.  

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 



94 

O levator arcus palatini possui forma aproximadamente trapeizodal, originando-se na 

margem ventral do frontal e esfenótico; e insere-se no hiomandibular. A extensão de origem é 

equivalente ao de sua extensão de sua inserção, sem sub-secções. Este músculo dispõe-se 

lateralmente em relação ao adductor mandibulae; sendo disposto mesialmente em relação ao 

dilatator operculi, onde a região anterior do dilatator operculi estende-se além a porção 

mediana do levator arcus palatini. 

 

STERNARCHORHYNCHUS 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

As sub-secções adductor mandibulae, pars rictalis e pars stegalis são contínuas entre 

si, as quais compõe um elemento único, o ricto-stegalis. O adductor mandibulae, pars 

malaris é completamente diferenciado do ricto-stegalis, excetuando algumas fibras mesias, as 

quais são associadas às fibras laterais desta subsecção. O malaris caracteriza-se como um 

músculo restrito à um conjunto de fibras sem sub-secções, originando-se na porção médio-

ventral do hiomandibular e do pré-opérculo. Este músculo converge na membrana 

bucopalatal, onde as fibras mais ântero-dorsais divergem em um ligamento endomaxilar 

pouco diferenciado, de tamanho equivalente à três vezes da porção fibrosa do malaris, o qual 

insere-se na margem póstero-dorsal do maxilar; e as fibras ântero-ventrais diferenciam-se no 

ligamento ectomaxilar, de tamanho similar ao endomaxilar, o qual insere-se na margem 

posterolateral do maxilar. Na membrana bucopalatal ocorre a diferenciação de feixes 

ligamentares, que se originam a partir das fibras mais laterais do malaris e convergem no 

maxilar (Fig. 34A). Esta secção é disposta látero-ventralmente à porção inferior do conjunto 

de fibras presumivelmente correspondentes ao rictalis e ventralmente ao stegalis. A 

composição do malaris é estritamente fibrosa, sem ossificação de tendões. 

O ricto-stegalis origina-se no quadrado, simplético, endopterigóide, pteroesfenóide, 

paresfenóide, hiomandibular, esfenótico e metapterigóide. Em direção à inserção, as duas sub-

secções tornam-se gradualmente distintas, onde as fibras correspondentes ao rictalis inserem-

se majoritariamente no processo coronóide através de um tendão de tamanho equivalente a 

porção fibrosa do rictalis; e as fibras correspondentes ao stegalis no tendão meckeliano, que 

se insere na margem póstero-dorsal do dentário. As fibras mais mesiais, presumivelmente 

correspondentes ao stegalis, dispõe-se lateralmente à porção basal do endopterigóide, 

sobrepondo completamente esta região do osso; sendo dispostas lateralmente em relação ao 

adductor arcus palatini, sobrepondo-o totalmente. A composição do ricto-stegalis é fibrosa, 

sem ossificação de tendões. 
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 O nervo ramus mandibularis trigeminus é disposto lateralmente em relação ao ricto-

stegalis e mesialmente ao malaris. O segmentum mandibularis é ausente (Fig. 34B).  

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

O levator arcus palatini possui forma aproximada de um paralelogramo, originando-se 

na margem ventral do frontal e esfenótico; e se inserindo no hiomandibular. A extensão de 

origem é equivalente ao de sua extensão de sua inserção, sem sub-secções. Este músculo não 

é seccionado, contudo, em direção a inserção é possível gradualmente distinguir quatro 

subconjuntos de fibras, as quais dispõe-se de modos distintos em relação ao presumível 

rictalis: as fibras anterolaterais e posterolaterais dispõe-se lateralmente em relação às fibras 

correspondentes ao rictalis e a porção póstero-dorsal do malaris; e as fibras anteromesiais e 

póstero-mesiais são dispostas mesialmente ao presumível rictalis e a porção póstero-dorsal do 

malaris. O levator arcus palatini é disposto quase que completamente mesial em relação ao 

dilatator operculi, com a margem ântero-dorsal do dilatator operculi ultrapassando a margem 

ântero-dorsal do levator arcus palatini. 

 

3.7. Sinonímia da musculatura dorsolateral da cabeça de Gymnotiformes 

 Abaixo, é apresentada uma lista sinonímica dos elementos musculares tratados neste 

trabalho. A lista organiza 33 nomes previamente utilizados para os 15 músculos reconhecidos 

no presente estudo. A nomenclatura compilada na lista objetivou a padronização 

nomenclatural dos músculos dorsolaterais da cabeça de Gymnotiformes com base nas 

definições de homologia do adductor mandibulae expostas em Datovo & Vari (2013; 2014) e 

Winterbottom (1974a) para os demais músculos cranianos. O critério principal para a 

composição nomenclatural foi a hipótese de homologia instrísecas a cada componente 

miológico, eventualmente em associação à topografia, como o levator operculi, que é referido 

como levator operculi anterior e levator operculi posterior. Os nomes utilizados aqui estão 

apresentados em negrito e devidamente referenciados. Abaixo dos nomes sêniores, são 

expostos seus respectivos sinônimos juniores e, subsequentemente, os autores organizados 

cronologicamente e os táxons analisados correspondentes. Para músculos que receberam uma 

nova nomenclatura, a definição corresponde à “novo nome” e são referenciados como “[n. 

nom.]”. 

Uma porção expressiva dos nomes disponíveis é representada pelo adductor 

mandibulae, segmentum facialis, que compreende 20 termos previamente utilizados para suas 

nove configurações diferentes aqui identificadas.  Os nomes remanescentes são disponíveis 
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para os seis músculos do suspensório, onde o levator operculi posterior e o dilatator operculi 

foram designados por três nomes distintos cada um, seguidos do levator arcus palatini e 

levator operculi posterior com duas nomenclaturas díspares e os demais componentes 

miológicos por apenas um nome. A sinonímia da musculatura facial de Gymnotiformes é 

exposta a seguir. 

 

Adductor mandibulae, segmentum facialis Datovo & Vari, 2013. 

 Adducteur de la mandibulae. 

  Chardon & de La Hoz (1973): Sternopygus. 

Adductores mandibulares. 

  de La Hoz & Chardon (1984): Sternopygus. 

 Adductor mandibula. 

Albert & Campos-da-Paz (1998): Adontosternarchus, Archolaemus, 

Apteronotus, "Apteronotus" anas (= Parapteronotus hasemani), "Apteronotus" 

hasemani (= Parapteronotus hasemani), Brachyhypopomus, Distocyclus, 

Eigenmannia, †Ellisella kirschbaumi (= †Humboldtichthys kirschbaumi), 

Electrophorus, Gymnotus, Gymnorhamphichthys, Hypopygus, Hypopomus, 

Iracema, Magosternarchus (= Sternarchella), Microsternarchus, 

Microsternarchus fimbriipinnus (= Racenisia fimbriipinna), Oedemognathus 

exodon (= Sternarchogiton nattereri), Orthosternarchus, Platyurosternarchus, 

"Porotergus" compsus (= Compsaraia compsa), Porotergus, Rhamphichthys, 

Rhabdolichops, Sternarchorhamphus, Sternarchella, Steatogenys, Sternopygus, 

Sternarchorhynchus, Sternarchogiton. Albert (2001): Adontosternarchus, 

Archolaemus, Apteronotus, Brachyhypopomus, Compsaraia, Distocyclus, 

Eigenmannia, Electrophorus, Gymnotus, Gymnorhamphichthys, Hypopygus, 

Hypopomus, Iracema, Magosternarchus (= Sternarchella), Microsternarchus, 

Orthosternarchus, Parapteronotus, Platyurosternarchus, Porotergus, 

Racenisia, Rhamphichthys, Rhabdolichops, Sternarchorhamphus, 

Sternarchella, Steatogenys, Sternopygus, Sternarchorhynchus, 

Sternarchogiton. Tagliacollo et al. (2016): Adontosternarchus, Akawaio, 

Archolaemus, Apteronotus, Brachyhypopomus, Compsaraia, Distocyclus, 

Eigenmannia, Electrophorus, Gymnotus, Gymnorhamphichthys, Hypopygus, 

Hypopomus, Iracema, Japigny, Magosternarchus (= Sternarchella), 

Megadontognathus, Microsternarchus, Orthosternarchus, Parapteronotus, 
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Pariosternarchus, Platyurosternarchus, Porotergus, Procerusternarchus, 

Racenisia, Rhamphichthys, Rhabdolichops, Sternarchorhamphus, 

Sternarchella, Steatogenys, Sternopygus, Sternarchorhynchus, 

Sternarchogiton. 

 

Adductor mandibulae, pars malaris Datovo & Vari, 2013. 

 A1. 

Fink & Fink (1981): Adontosternarchus, Apteronotus, Eigenmannia, 

Gymnotus, Rhabdolichops, Sternarchorhamphus, Sternarchorhamphus 

macrostomus (= Platyurosternarchus macrostomus?), Sternopygus. Aguilera 

(1986): Adontosternarchus, Apteronotus, Eigenmannia, Gymnorhamphichthys, 

Rhamphichthys, Rhabdolichops, Steatogenys, Sternarchella, 

Sternarchorhamphus, Sternarchorhynchus, Sternopygus. 

A1a ou m.ad.m.I (a). 

  de La Hoz & Chardon (1984): Sternopygus. 

m.ad.m.I ou 1er faisceaux des muscles adducteurs de la mandibulae.  

  Chardon & de La Hoz (1973): Sternopygus. 

Outer segment of the adductor muscle ou outer segment of the adductor. 

  Howes (1983): Eigenmannia, Gymnotus, Rhamphichthys, Sternopygus. 

Ventrolateral branch of m. Adductor mandibulae (ostariophysan A1). 

Albert (2001): Adontosternarchus, Archolaemus, Apteronotus, 

Brachyhypopomus, Compsaraia, Distocyclus, Eigenmannia, Electrophorus, 

Gymnotus, Gymnorhamphichthys, Hypopygus, Hypopomus, Iracema, 

Magosternarchus (= Sternarchella), Microsternarchus, Orthosternarchus, 

Parapteronotus, Platyurosternarchus, Porotergus, Racenisia, Rhamphichthys, 

Rhabdolichops, Sternarchorhamphus, Sternarchella, Steatogenys, Sternopygus, 

Sternarchorhynchus, Sternarchogiton. Tagliacollo et al. (2016): 

Adontosternarchus, Akawaio, Archolaemus, Apteronotus, Brachyhypopomus, 

Compsaraia, Distocyclus, Eigenmannia, Electrophorus, Gymnotus, 

Gymnorhamphichthys, Hypopygus, Hypopomus, Iracema, Japigny, 

Magosternarchus (= Sternarchella), Megadontognathus, Microsternarchus, 

Orthosternarchus, Parapteronotus, Pariosternarchus, Platyurosternarchus, 

Porotergus, Procerusternarchus, Racenisia, Rhamphichthys, Rhabdolichops, 
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Sternarchorhamphus, Sternarchella, Steatogenys, Sternopygus, 

Sternarchorhynchus, Sternarchogiton. 

 

Adductor mandibulae, pars promalaris Datovo & Vari, 2013. 

 A1α. 

  Aguilera (1986): Apteronotus bonaparti (= Apteronotus bonapartii). 

 

Adductor mandibulae, pars retromalaris Datovo & Vari, 2013. 

 A1β. 

  Aguilera (1986): Apteronotus bonaparti (= Apteronotus bonapartii). 

 

Adductor mandibulae, pars rictalis Datovo & Vari, 2013. 

 A2. 

Aguilera (1986): Adontosternarchus, Apteronotus, Eigenmannia, 

Rhabdolichops, Steatogenys, Sternarchella, Sternarchorhamphus, 

Sternarchorhynchus, Sternopygus. Albert (2001): Adontosternarchus, 

Archolaemus, Apteronotus, Brachyhypopomus, Compsaraia, Distocyclus, 

Eigenmannia, Electrophorus, Gymnotus, Gymnorhamphichthys, Hypopygus, 

Hypopomus, Iracema, Magosternarchus (= Sternarchella), Microsternarchus, 

Orthosternarchus, Parapteronotus, Platyurosternarchus, Porotergus, 

Racenisia, Rhamphichthys, Rhabdolichops, Sternarchorhamphus, 

Sternarchella, Steatogenys, Sternopygus, Sternarchorhynchus, 

Sternarchogiton. Tagliacollo et al. (2016): Adontosternarchus, Akawaio, 

Archolaemus, Apteronotus, Brachyhypopomus, Compsaraia, Distocyclus, 

Eigenmannia, Electrophorus, Gymnotus, Gymnorhamphichthys, Hypopygus, 

Hypopomus, Iracema, Japigny, Magosternarchus (= Sternarchella), 

Megadontognathus, Microsternarchus, Orthosternarchus, Parapteronotus, 

Pariosternarchus, Platyurosternarchus, Porotergus, Procerusternarchus, 

Racenisia, Rhamphichthys, Rhabdolichops, Sternarchorhamphus, 

Sternarchella, Steatogenys, Sternopygus, Sternarchorhynchus, 

Sternarchogiton. 

A1b ou m.ad.m.I (b). 

  de La Hoz & Chardon (1984): Sternopygus. 

m.ad.m.II ou 2e faisceaux des muscles adducteurs de la mandibulae. 
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  Chardon & de La Hoz (1973): Sternopygus. 

 

Adductor mandibulae, pars ricto-stegalis Datovo & Vari, 2013. 

 A2-3. 

Aguilera (1986): Gymnorhamphichthys, Rhamphichthys, Sternarchorhamphus, 

Sternarchorhynchus. 

 

Adductor mandibulae, pars stegalis Datovo & Vari, 2013. 

 A3. 

Aguilera (1986): Adontosternarchus, Eigenmannia, Rhabdolichops, 

Steatogenys, Sternarchorhamphus, Sternarchorhynchus, Sternopygus. 

 M. ad. m. II e m. ad. m. III [?-músculo identificado com duas secções] 

  de La Hoz & Chardon (1984): Sternopygus. 

 m.ad.m.III ou 3e faisceaux des muscles adducteurs de la mandibulae. 

  Chardon & de La Hoz (1973): Sternopygus. 

 

Adductor mandibulae, pars stego-malaris e pars rictalis Datovo & Vari, 2013. 

 Complejo adductor mandibulae [?-músculo identificado como indiviso]. 

  Aguilera (1986): Electrophorus e Gymnotus. 

 

Adductor mandibulae, segmentum mandibularis Datovo & Vari, 2013. 

Aw. 

de La Hoz & Chardon (1984): Sternopygus. 

 

Levator arcus palatini sensu Winterbottom (1974a). 

m.le.hm ou muscle élévateur de l’arc palatin et de l’hyomandibulaire. 

  Chardon & de La Hoz (1973): Sternopygus. 

Levator hyomandibulae [?- músculo não localizado]. 

de La Hoz & Chardon (1984): Sternopygus. 

 

Dilatator operculi sensu Winterbottom (1974a). 

 Dilator operculi. 

Carvalho & Albert (2011): Gymnorhamphichthys, Iracema e Rhamphichthys. 

 Dilator operculi ou dilator opérculi. 



100 

Aguilera (1986): Adontosternarchus, Apteronotus, Eigenmannia, 

Electrophorus, Gymnotus, Gymnorhamphichthys, Rhamphichthys, 

Rhabdolichops, Steatogenys, Sternarchella, Sternarchorhamphus, 

Sternarchorhynchus, Sternopygus. 

m.dil.op ou muscle dilatateur de l’opercule. 

  Chardon & de La Hoz (1973): Sternopygus. 

 

Levator operculi sensu Winterbottom (1974a). 

 Levator opercularis. 

  Freihofer (1963): Gymnotus, Sternopygus. 

 

Levator operculi anterior Aguilera (1986). 

 Levator operculi anterior ou Levator opérculi anterior. 

Aguilera (1986): Adontosternarchus, Apteronotus, Eigenmannia, 

Electrophorus, Gymnotus, Gymnorhamphichthys, Rhamphichthys, 

Rhabdolichops, Steatogenys, Sternarchella, Sternarchorhamphus, 

Sternarchorhynchus, Sternopygus. 

m.le.op.a ou muscle élévateur antérieur de l’opercule. 

  Chardon & de La Hoz (1973): Sternopygus. 

 

Levator operculi posterior Aguilera (1986). 

 Levator operculi posterior ou levator opérculi posterior. 

Aguilera (1986): Adontosternarchus, Apteronotus, Eigenmannia, 

Electrophorus, Gymnotus, Gymnorhamphichthys, Rhamphichthys, 

Rhabdolichops, Steatogenys, Sternarchella, Sternarchorhamphus, 

Sternarchorhynchus, Sternopygus. 

Levator posterior. 

Albert & Campos-da-Paz (1998): Adontosternarchus, Archolaemus, 

Apteronotus, "Apteronotus" anas (= Parapteronotus hasemani), "Apteronotus" 

hasemani (= Parapteronotus hasemani), Brachyhypopomus, Distocyclus, 

Eigenmannia, †Ellisella kirschbaumi (= †Humboldtichthys kirschbaumi), 

Electrophorus, Gymnotus, Gymnorhamphichthys, Hypopygus, Hypopomus, 

Iracema, Magosternarchus (= Sternarchella), Microsternarchus, 

Microsternarchus fimbriipinnus (= Racenisia fimbriipinna), Oedemognathus 
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exodon (= Sternarchogiton nattereri), Orthosternarchus, Platyurosternarchus, 

"Porotergus" compsus (= Compsaraia compsa), Porotergus, Rhamphichthys, 

Rhabdolichops, Sternarchorhamphus, Sternarchella, Steatogenys, Sternopygus, 

Sternarchorhynchus, Sternarchogiton. Albert (2001): Adontosternarchus, 

Archolaemus, Apteronotus, Brachyhypopomus, Compsaraia, Distocyclus, 

Eigenmannia, †Ellisella kirschbaumi (= †Humboldtichthys kirschbaumi), 

Electrophorus, Gymnotus, Gymnorhamphichthys, Hypopygus, Hypopomus, 

Iracema, Magosternarchus (= Sternarchella), Microsternarchus, 

Orthosternarchus, Parapteronotus, Platyurosternarchus, Porotergus, 

Racenisia, Rhamphichthys, Rhabdolichops, Sternarchorhamphus, 

Sternarchella, Steatogenys, Sternopygus, Sternarchorhynchus, 

Sternarchogiton. Tagliacollo et al. (2016): Adontosternarchus, Akawaio, 

Archolaemus, Apteronotus, Brachyhypopomus, Compsaraia, Distocyclus, 

Eigenmannia, Electrophorus, Gymnotus, Gymnorhamphichthys, Hypopygus, 

Hypopomus, Iracema, Japigny, Magosternarchus (= Sternarchella), 

Megadontognathus, Microsternarchus, Orthosternarchus, Parapteronotus, 

Pariosternarchus, Platyurosternarchus, Porotergus, Procerusternarchus, 

Racenisia, Rhamphichthys, Rhabdolichops, Sternarchorhamphus, 

Sternarchella, Steatogenys, Sternopygus, Sternarchorhynchus, 

Sternarchogiton. 

 

m.le.op.p ou muscle élévateur postérieur de l’opercule. 

  Chardon & de La Hoz (1973): Sternopygus. 

 

Adductor arcus palatini sensu Winterbottom (1974a). 

Adductor hyomandibulae anterior [?- nome correspondente à porção posterior do 

adductor arcus palatini]. 

  de La Hoz & Chardon (1984): Sternopygus. 

 

Adductor hyomandibulae sensu Winterbottom (1974a). 

 Adductor hyomandibulae posterior [?- nome correspondente ao adductor 

hyomandibulae]. 

  de La Hoz & Chardon (1984): Sternopygus. 
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4. INFERÊNCIA FILOGENÉTICA 

Este tópico sintetiza a descrição dos caracteres oriundos da musculatura dorsolateral 

da cabeça dos Gymnotiformes. Os caracteres foram reunidos em uma matriz de dados 

miológicos (56 caracteres; Tabela 2) que foi analisada de acordo com os parâmetros expostos 

no “Material & Métodos” e a hipótese resultante foi utilizada para comparações com 

propostas prévias de relacionamento na ordem. Subsequentemente, a matriz de miologia foi 

concatenada com os caracteres fenotípicos de Tagliacollo et al. (2016) e submetida em 

análises de parcimônia global. Os resultados serviram como base para as discussões sobre a 

filogenia de Gymnotiformes, além de comentários sobre as influências da miologia facial em 

matrizes mais amplas. 

As descrições das variações filogeneticamente informativas identificadas no presente 

trabalho estão organizadas de acordo com o eixo anteroposterior e dorsoventral dos 

componentes miológicos da face. Cada caráter é apresentado com um título descritivo 

sintético, seguido dos estados, IC e IR, e, quando necessário, de suas referências. Nas 

descrições de cada caráter são apresentadas interpretações dos estados dos caracteres, em 

adição à distribuição de cada caráter na topologia resultante das análises na matriz miológica 

(Fig. 40). A topologia da Figura 40 serve como base para a referência dos clados durante as 

descrições e análises dos caracteres. Os caracteres da musculatura de Gymnotiformes são 

apresentados a seguir. 

 

4.1. Caracteres 

1) Grau de separação entre o malaris e o stegalis: (0) completamente diferenciados; (1) 

parcialmente contínuos [IC: 0.33-0.66; IR: 0.66]. 

 A condição generalizada para Ostariophysi consiste em um malaris completamente 

diferenciado do stegalis. Contudo, a não diferenciação destas sub-secções tem sido registrada 

(Datovo & Vari, 2013; 2014), resultando em um stego-malaris, no qual seus componentes são 

parcialmente contínuos, não apresentando diferenciação em suas porções medianas e 

divergindo parcialmente somente nos locais de inserção. O estado 1 está presente em 

representantes basais de Siluriformes e Gymnotiformes, sendo interpretada como uma 

sinapomorfia para Siluriphysi (sensu Fink & Fink, 1981; 1996: Siluriformes + 

Gymnotiformes), com reversão no clado ST e reaquisição em Platyurosternarchus. 

 

2) Grau de separação entre o rictalis e o stegalis: (0) completamente diferenciados; (1) 

parcialmente contínuos, compondo o ricto-stegalis [IC: 0.50; IR: 0.95]. 
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 O padrão generalizado para Gymnotiformes, bem como para todos os representantes 

do grupo externo, consiste em uma diferenciação total do rictalis e do stegalis. Contudo, em 

Rhamphichthyidae, e em alguns Apteronotidae, tais secções são contínuas, sendo 

completamente fusionadas em suas porções medianas e diferenciando-se gradualmente apenas 

nas regiões próximas a inserção. A condição apomórfica foi recuperada como sinapomorfias 

independentemente adquiridas em Rhamphichthyidae (clado R) e clado PC. 

 

3) Origem do malaris e hiomandibular: (0) origem ocorrendo no hiomandibular, pré-

opérculo e outros elementos do suspensório; (1) origem restrita ao hiomandibular [IC: 1; IR: 

0.71]. 

 A origem do malaris em todos os representantes do grupo-externo e em alguns 

Gymnotiformes inclui, além de outros componentes do suspensório, o hiomandibular e pré-

opérculo. Contudo, o malaris pode apresentar a origem restrita ao hiomandibular, condição 

esta apresentada como uma sinapomorfia para Gymnotiformes (clado GY), com reversão no 

clado PC, e reaquisição em Orthosternarchus; e reversão no clado AE, com reaquisição no 

clado DR. 

Em Gymnotidae, as fibras do malaris e stegalis são amplamente contínuas entre si, 

resultando em um stego-malaris. Porém, mediante a orientação em direção à inserção no 

tendão mandibular e na região coronóide apresentadas pelas das fibras anterolaterais do 

segmentum facialis e, em adição ao seu posicionamento laterodorsal, é possível inferir que tal 

conjunto de fibras corresponda ao presumível malaris, o qual surge somente da porção 

póstero-dorsal do hiomandibular. 

 

4) Origem do malaris e esfenótico: (0) não inclui o esfenótico; (1) inclui o esfenótico 

(modificado de Datovo & Vari, 2014: Car. 8) [IC: 0.50-0.80; IR: 0.80]. 

 A condição generalizada presente em Teleostei caracteriza-se pela origem do malaris 

restrita aos elementos do suspensório, não incluindo o esfenótico (Winterbottom, 1974a; 

Diogo et al., 2008; Datovo & Vari, 2014). Entretanto, na vasta maioria dos representantes de 

Siluriformes, incluindo táxons primitivos (e.g. Diplomystidae e Cetopsidae), e em 

representantes basais de Gymnotiformes, a origem do malaris estende-se mais dorsalmente e 

inclui o esfenótico. 

Em um extenso estudo sobre os componentes do adductor mandibulae, Datovo & Vari 

(2014: 60) propuseram a "origem do malaris estendendo-se dorsalmente para uma conexão 

com o neurocrânio" como uma sinapomorfia adicional para Siluriphysi. No presente estudo, o 
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esfenótico é utilizado especificamente como o componente de referência no neurocrânio, 

mediante o fato que em Siluriformes e, especificamente em Gymnotiformes, a origem do 

malaris não apresenta sua origem em todo o complexo osteológico do neurocrânio, mas sim 

em componentes pontuais. Independentemente do ponto de origem utilizado para contemplar 

a variabilidade da origem do malaris, a hipótese da origem desta secção estendendo-se mais 

dorsalmente em elementos do neurocrânio como uma sinapomorfia para Siluriphysi é 

corroborada, com reversão no clado ST. 

 

5) Inserção do malaris no tendão mandibular: (0) ausente; (1) presente [IC: 0.50-0.80; IR: 

0.80]. 

 Os locais de inserções do malaris são relativamente variáveis (Winterbottom, 1974a; 

Datovo & Vari, 2012; Datovo & Vari, 2013) e, especificamente ao longo de Ostariophysi, 

compreendendo desde de uma diferenciação em uma aponeurose inter-segmental (tendão 

subocular sensu Datovo & Vari, 2014) em Chanos (pers. obs.; Datovo & Vari, 2014) até 

condições mais extremas, como em um tecido conjuntivo entre o lábio superior e o pré-

maxilar em alguns Apteronotidae. Em táxons primitivos de Siluriformes e Gymnotiformes, as 

fibras do malaris convergem em um espesso tendão mandibular, o qual comumente insere-se 

na face mesial da região coronóide (Fig. 3). A inserção do malaris no tendão mandibular é 

proposta como uma sinapomorfia para Siluriphysi, com reversão no clado ST. 

 Em Gymnotidae não ocorre a diferenciação evidente o malaris e stegalis, portanto, 

designadas como stego-malaris. A justificativa para a inferência do ponto de inserção do 

malaris segue o mesmo princípio do exposto no caráter 3. Em diversas contribuições (e.g. 

Diogo & Chardon, 2000; Diogo, 2004) reportam, além de outros aspectos, descrições sobre os 

locais de inserções do malaris nos táxons utilizados aqui como grupos externos. Após análises 

dos espécimes (vide material comparativo) foi possível inferir discrepâncias com relação ao 

observado e as contribuições supracitadas. Portanto, as variações codificadas na matriz de 

dados miológicos correspondem somente ao observado e, frequentemente, coincidem com 

aquelas apresentadas em Datovo & Vari (2014).  

 

6) Inserção do malaris no antorbital: (0) ausente; (1) presente [IC: 1; IR: 1]. 

 Excetuando Gymnotidae, o malaris de Gymnotiformes comumente converge em um 

ligamento endomaxilar o qual insere-se em diferentes locais ao longo da filogenia da ordem. 

Nos representantes de Rhamphichthyoidea (Rhamphichthyidae + “Hypopomidae”; clado RH) 



105 

este músculo insere-se na face mesial do antorbital e do maxilar (Figs. 4, 5, 10 e 17) através 

de um ligamento endomaxilar, condição esta proposta como sinapomórfica para este clado. 

 

7) Inserção do malaris no io1+2: (0) ausente; (1) presente (modificado de Albert & Campos-

da-Paz, 1998: Car. 46; Albert, 2001: Car. 45; Albert et al., 2005: Car. 82; Tagliacollo et al., 

2016: Car. 57) [IC: 1; IR: 1]. 

 Conforme exposto no caráter anterior, em Gymnotiformes existe uma ampla variação 

relacionada à inserção do malaris. Somente em Sternopygidae este músculo insere-se 

primariamente no io1+2 (Fig. 11), onde as fibras mais mesiais diferenciam-se em um 

ligamento endomaxilar diminuto, que por sua vez insere-se na face posteromesial do maxilar. 

Esta condição é única em Gymnotiformes, bem como em Ostariophysi, e é apresentada como 

uma sinapomorfia exclusiva para Sternopygidae (clado S). 

 Albert & Campos-da-Paz (1998) e Albert (2001) apresentam a condição apomórfica 

como sinapomorfia para Sternopygidae, proposta corroborada no presente trabalho. Contudo, 

nestas contribuições os autores descrevem tal condição como homoplástica, ocorrendo 

também em Rhamphichthys. Neste gênero, o malaris diverge no ligamento endomaxilar e 

insere-se no antorbital, distinto da condição presente em Sternopygidae, na qual a inserção dá-

se no io1+2 diretamente através de fibras e mesialmente diverge em um ligamento 

endomaxilar. Como resultado, a inserção deste músculo ocorre em pontos distintos nestes 

táxons e, portanto, não homólogos. Albert et al. (2005) apresenta um caráter similar ao 

exposto aqui: “Adductor mandibula (= adductor mandibulae) insertion. 0: only to maxilla. 1. 

to maxilla and first infraorbital laterosensory canal bone. 2: undivided.”. A proposta deste 

caráter como apresentado em Albert et al. (2005) não foi seguida aqui, mediante sua 

codificação composta, uma vez que resulta da fusão de duas variáveis diferentes alocadas sob 

um mesmo caráter (e.g. inserção vs. seccionamento do músculo). 

 De modo similar, Tagliacollo et al. (2016) propuseram: “M. Adductor mandibulae. 0: 

Ventrolateral branch of m. Adductor mandibulae (ostariophysan A1) 

inserts exclusively on maxilla; two discrete muscle bundles insert on oral jaws; A1 inserts 

exclusively on maxilla, and A2 on dentary. 1: Additional insertion of A1 on first infraorbital”. 

Conforme exposto, este caráter inclui a variação presente em dois componentes miológicos, o 

“ostariophysan A1” (= pars malaris) e o “A2” (= pars rictalis). Tendo em vista que tais 

músculos se inserem em pontos distintos ao longo da ordem, tal proposição caracteriza-se 

novamente como uma codificação composta e, portanto, não seguida neste estudo. A 

resolução adotada aqui para ambos os casos foi o desmembramento destas variações em 
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caracteres distintos para a diferenciação do malaris em relação as demais sub-secções do 

adductor mandibulae (car. 1), locais de inserções do malaris (e.g. car. 5-12) e inserção do 

rictalis (car. 18). 

 

8) Inserção do malaris no tecido conjuntivo entre o pré-maxilar e o lábio superior: (0) 

ausente; (1) presente [IC: 0.50; IR: 0.92]. 

 A variação mais conspícua relacionada à inserção do malaris é presente em algumas 

espécies de Apteronotidae. Nestas espécies, as fibras mais dorsais do malaris divergem em 

um longo ligamento endomaxilar e as vibras ventrais em um ligamento ectomaxilar de 

tamanho moderado. Como resultado, este músculo apresenta dois pontos de inserção, onde o 

endomaxilar conecta o malaris em um tecido conjuntivo entre a margem anterior do pré-

maxilar e o lábio superior; e o ectomaxilar conecta o mesmo músculo na margem posterior do 

maxilar (Figs. 6, 8, 35, 36, 37, 38 e 39). Na hipótese com base em musculatura facial 

apresentada aqui, a condição apomórfica é recuperada como uma sinapomorfia para o clado 

PC, com reversão no clado PS. 

 

9) Inserção das fibras látero-ventrais malaris na margem posterior do dentário e ângulo-

articular: (0) ausente; (1) presente (Aguilera, 1986) [IC: 1; IR: 1]. 

 O padrão generalizado para Gymnotiformes consiste na diferenciação das fibras 

anteriores do malaris no tendão mandibular, em um ligamento endomaxilar ou ectomaxilar, 

que são utilizados como elementos de inserção em diversos locais ao longo da ordem. As 

espécies de Adontosternarchus, além da diferenciação no ligamento endomaxilar, exibem 

uma inserção adicional diretamente através de fibras na margem póstero-dorsal do dentário e 

do ângulo-articular. Esta condição é apresentada como sinapomórfica para o gênero (clado 

AD). 

 

10) Inserção das fibras mesias do malaris na margem posterior do ângulo-articular: (0) 

ausente; (1) presente [IC: 1; IR: 1]. 

 Na condição plesiomórfica em Gymnotiformes, todas as fibras do malaris convergem 

para os locais de inserções, mesmo quando a inserção ocorre em mais de um ponto (e.g. clado 

PC). Contudo, nas espécies de Sternarchella, as fibras mais mesiais do malaris divergem na 

região parassagital e inserem-se na margem posterior do ângulo-articular. A condição 

apomórfica é proposta com uma sinapomorfia exclusiva para o clado MS. 

 



107 

11) Inserção do malaris no mesetmóide e pré-maxilar: (0) ausente; (1) presente [IC: 1; IR: 

1]. 

 Como exposto no caráter 8, algumas espécies de Apteronotidae (clado PC) apresentam 

o malaris inserindo-se em um tecido conjuntivo entre a margem anterior do pré-maxilar e o 

lábio superior através do ligamento endomaxilar. As espécies alocadas em Sternarchella 

exibem uma conexão adicional do ligamento endomaxilar na região dorsal do mesetmóide e 

póstero-dorsal do maxilar (Fig. 12). A associação do ligamento endomaxilar e os elementos 

ósseos supracitados é recuperada com uma sinapomorfia exclusiva para o clado MS. 

 

12) Tipo de conexão do malaris: (0) majoritariamente tendinosa; (1) fibrosa [IC: 1; IR: 1]. 

 Na condição generalizada presente no grupo externo e na vasta maioria dos 

Gymnotiformes, a inserção do malaris ocorre exclusivamente, ou majoritariamente, através 

de conexões aponeuróticas ou ligamentares. Porém, em Sternopygidae, a inserção ocorre 

majoritariamente através de fibras (Fig. 11), com alguns poucos conjuntos de fibras mais 

laterais diferenciando-se em um ligamento endomaxilar. Na hipótese de relacionamento 

fundamentada em dados miológicos, a inserção do malaris ocorrendo majoritariamente 

através de fibras é uma sinapomorfia para Sternopygidae (clado S). 

 

13) Seccionamento do malaris em pars promalaris e pars retromalaris: (0) malaris como 

um componente único, não seccionado; (1) malaris parcialmente seccionado, região de 

origem e porção mediana do promalaris e retromalaris parcialmente contínuas, divergindo 

gradualmente em direção à inserção; (2) porção mais póstero-dorsal na região de origem e 

porção mediana do promalaris completamente diferenciada de sua porção médio-ventral e do 

retromalaris; (3) promalaris e retromalaris completamente seccionados na origem, na porção 

mediana e na inserção (multiestado ordenado) [IC: 1; IR: 1]. 

O padrão generalizado presente em todos os representantes do grupo externo, bem 

como em Gymnotiformes, consiste em um malaris como um componente único, não 

diferenciado em sub-secções. Contudo, em Porotergus, Sternarchogiton e “Apteronotus” gr. 

bonapartii, o malaris apresenta um seccionamento gradual caracterizado desde um 

seccionamento parcial até uma diferenciação total em duas sub-secções (Figs. 6, 32 e 36). 

Hipoteticamente, o seccionamento em promalaris e retromalaris é resultado de uma 

diferenciação gradual e, aparentemente, envolve modificações sequenciais, desde um malaris 

amplo e disposto lateralmente às demais secções do adductor mandibulae, percorrendo um 
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seccionamento parcial de regiões específicas, até uma total diferenciação em promalaris e 

retromalaris. 

Ilustrando as derivações sequenciais de diferenciação, o malaris das espécies de 

Porotergus é amplo e sua porção dorsal é ligeiramente diferenciada da porção ventral, sendo 

possível reconhece-las como um promalaris e retromalaris, as quais são parcialmente 

contínuas na origem e em suas porções medianas, divergindo gradualmente em direção a 

membrana bucopalatal. Esta condição é mais conspícua em Sternarchogiton, o qual apresenta 

um malaris parcialmente diferenciado em duas sub-secções, onde o primeiro apresenta sua 

porção mais póstero-dorsal completamente diferenciada de sua porção médio-ventral e do 

retromalaris, a qual é disposta mesialmente às fibras posterolaterais do levator arcus palatini 

e lateralmente aos demais conjuntos de fibras deste músculo. O seccionamento do malaris é 

completo em “Apteronotus” gr. bonapartii, onde o malaris é completamente diferenciado em 

uma subsecção dorsal (promalaris) e uma subsecção ventral (retromalaris). 

Mediante as condições supramencionadas, o processo de seccionamento origina-se a 

partir de um malaris amplo e disposto quase que totalmente lateral ao ricto-stegalis. Esta 

secção, sequencialmente apresenta uma diferenciação na densidade das fibras das porções 

dorsais e ventrais e, posteriormente, a porção dorsal do promalaris diferencia-se 

completamente dos demais componentes do malaris e, por fim, ocorre o seccionamento total 

em promalaris e retromalaris. Na hipótese de relacionamento com base em miologia, a 

condição descrita no estado 1 é uma sinapomorfia exclusiva para o clado PAS, com 

transformação para o estado 2 no clado AS e para o estado 3 em “Apteronotus” gr. bonapartii. 

 

14) Malaris e membrana bucopalatal: (0) malaris não diferenciando completamente em 

uma membrana mais externa da membrana bucopalatal; (1) malaris diferenciando-se 

completamente em uma camada mais externa da membrana bucopalatal [IC: 1; IR: 1]. 

 Plesiomorficamente em Gymnotiformes, o malaris diferencia-se em ligamentos da 

membrana bucopalatal, os quais são cooptados para atuarem como componentes de inserção 

em locais específicos (Datovo & Vari, 2013). Em Apteronotidae, todas as fibras mais laterais 

desta subsecção apresentam associação direta com uma camada mais externa da membrana 

bucopalatal (Figs. 8 e 32). Mediante as análises implementadas, a variação descrita no estado 

1 foi recuperada como uma sinapomorfia exclusiva para Apteronotidae (clado A). 

 

15) Origem do pars rictalis e pré-opérculo: (0) inclui o pré-opérculo; (1) não inclui o pré-

opérculo [IC: 0.33-0.95; IR: 0.90]. 
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 Plesiomorficamente, a origem do rictalis inclui, além de outros componentes ósseos 

do suspensório, o pré-opérculo. Entretanto, na vasta maioria dos apteronotídeos e em alguns 

representantes de Sternopygidae, este músculo apresenta uma disposição mais mesial e 

deslocada póstero-dorsalmente. Como resultado, a origem do rictalis surge a partir de outros 

elementos do suspensório e não inclui o pré-opérculo. Na hipótese aqui apresentada, a origem 

do rictalis não incluindo o pré-opérculo é uma sinapomorfia para Sternopygoidea (clado SI; 

Apteronotidae + Sternopygidae; Sinusoidea de Albert, 2001), com reversão em Apteronotus 

gr. leptorhynchus e no clado EI. 

 

16) Extensão da origem das fibras látero-ventrais do rictalis no pré-opérculo: (0) fibras 

com origem posterior, ultrapassando a porção mediana do pré-opérculo; (1) fibras com 

origem restrita à porção anterior do pré-opérculo, não ultrapassando a fossa pré-opercular [IC: 

0.50; IR:0.95]. 

 Na condição aparentemente primitiva em Ostariophysi, e em alguns Gymnotiformes, o 

rictalis apresenta uma origem deslocada posteriormente, onde suas fibras mais laterais 

ultrapassam a fossa do osso e originam-se a partir da face lateral do pré-opérculo (Figs. 1, 2, 

8, 14). Esta condição difere da apresentada por alguns Sternopygidae e por todos os 

Rhamphichthyidae, onde o rictalis apresenta uma redução da extensão de sua origem, a qual 

ocorre a partir da margem anteromesial do pré-opérculo (Figs. 7, 16, 21 e 22). A condição 

descrita no estado 1 foi recuperada como uma sinapomorfia independentemente adquirida em  

Rhamphichthyidae (clado R) e Sternopygoidea (clado SI). 

 Este caráter foi codificado como não aplicável em Sternopygus e em todos os 

representantes do clado PC (exceto Apteronotus gr. leptorhynchus), tendo em vista a ausência 

de associação entre o rictalis e o pré-opérculo. 

 

17) Inserção das fibras laterais do rictalis na margem posterior do ângulo-articular: (0) 

ausente; (1) presente [IC: 0.83; IR: 0.52]. 

 Primitivamente em Gymnotiformes, o rictalis insere-se comumente no processo 

coronóide, o qual é composto pelo região póstero-dorsal do dentário e a margem dorsal do 

ângulo-articular. Em alguns Gymnotiformes, a inserção ocorre de maneira mais ampla e 

inclui, além do processo coronóide, uma porção considerável da margem posterior do ângulo-

articular. Esta condição foi recuperada como sinapomorfias independentemente adquiridas em 

Adontosternarchus (clado AD), Sternarchorhamphus e em Rhabdolichops (Clado RL). 

 



110 

18) Ponto de origem do stegalis e esfenótico: (0) não inclui o esfenótico; (1) inclui o 

esfenótico [IC: 0.16; IR: 0.87]. 

 A condição primitiva em Teleostei caracteriza-se pela origem do stegalis restrita aos 

elementos do suspensório, portanto, não incluindo elementos do neurocrânio (e.g. 

Winterbottom, 1974a; Datovo & Vari, 2013; Datovo & Vari, 2014). Nos táxons do grupo-

externo, e em alguns Gymnotiformes, a origem das fibras laterais do stegalis não incluem o 

esfenótico, resultando em uma origem restrita ao suspensório. Contudo, em táxons primitivos 

de Siluriformes e na vasta maioria das espécies de Gymnotiformes, a origem das fibras do 

stegalis estende-se mais póstero-dorsalmente e inclui o esfenótico, uma condição aqui 

interpretada como sinapomórfica para Siluriphysi, com reversões independentes em 

Apteronotus gr. leptorhynchus, Porotergus, Pariosternarchus, e nos clados EI e R. 

 

19) Ponto de origem do stegalis e paresfenóide: (0) não inclui o paresfenóide; (1) inclui o 

paresfenóide [IC: 0.12-0.85; IR: 0.82-0.85]. 

 Conforme exposto no caráter anterior, a origem do stegalis, em um padrão 

generalizado para Ostariophysi, compreende apenas a inclusão de elementos ósseos do 

suspensório. Esta condição difere do encontrado em Gymnotiformes, onde a vasta maioria das 

espécies apresenta um deslocamento mais mesial da porção póstero-dorsal deste músculo, 

resultando em uma origem abrangendo a região médio-posterior do paresfenóide. A inclusão 

do paresfenóide como um ponto de origem do stegalis é uma sinapomorfia para 

Gymnotiformes (clado GY), com reversão em Sternopygidae (clado S), com reaquisição em 

Japigny, e reversões independentes em Hypopomus, Compsaraia, Porotergus, 

Parapteronotus, Apteronotus gr. leptorhynchus. 

 

20) Ponto de origem do stegalis e frontal: (0) não inclui o frontal; (1) inclui o frontal [IC: 1; 

IR: 1]. 

A origem do stegalis estende-se mais dorsalmente em Gymnotidae e, além de outros 

elementos do suspensório, inclui o frontal. Mediante da análise de parcimônia implementada 

no presente estudo, a condição derivada é uma sinapomorfia exclusiva para a família (clado 

GY). 

 

21) Ponto de origem do stegalis e pteroesfenóide: (0) origem não inclui o pteroesfenóide; 

(1) origem inclui o pteroesfenóide [IC: 0.14; IR: 0.85]. 
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 A condição plesiomórfica para Gymnotiformes consiste na origem do stegalis restrita 

a elementos do suspensório, não incluindo elementos do neurocrânio. Contudo, na maioria 

dos representantes da ordem, a origem é deslocada mais posteromesialmente e inclui a 

margem póstero-ventral do pteroesfenóide. Na hipótese apresentada, a inclusão do 

pteroesfenóide como ponto de origem do stegalis é uma sinapomórfica para o clado ST, com 

reversões independentes em Gymnorhamphichthys (clado GR), Platyurosternarchus, 

Porotergus, Parapteronotus, Pariosternarchus e clado EE. 

 

22) Inserção do stegalis na margem posteromesial do dentário: (0) ausente; (1) presente 

[IC: 1; IR: 1]. 

 O padrão generalizado para Teleostei consiste em um stegalis diferenciando-se em um 

tendão meckeliano, o qual conecta-se na margem póstero-dorsal do osso coronomeckeliano 

(Diogo & Chardon, 2000; Wu & Shen, 2004; Datovo & Vari, 2013; 2014). Conforme exposto 

nas descrições gerais para a ordem, a inserção do stegalis em Gymnotiformes apresentam o 

mesmo padrão generalizado para Teleostei, onde o mesmo diferencia-se no tendão 

meckeliano e se insere no osso coronomeckeliano (pers. obs.; Aguilera, 1986; Datovo & Vari, 

2014). Hipoteticamente, este osso é resultado da ossificação do tendão meckeliano 

(=“sesamoid articular” em Ridewood, 1904; Starks, 1916; Haines, 1973) e é invariavelmente 

associado à inserção do stegalis. 

Em uma extensa revisão taxonômica realizada em Sternarchorhynchus, de Santana & 

Vari (2010) propuseram a ausência do osso coronomeckeliano em adultos, como uma 

sinapomorfia para o gênero. Os autores delimitaram a ausência apenas em adultos uma vez 

que constataram a presença de uma pequena ossificação arredondada comparável ao osso 

coronomeckeliano em um espécime de aproximadamente 40 mm CT. Neste trabalho, não foi 

possível dissecar um indivíduo de tamanho similar ao exposto em de Santana & Vari (2010), 

contudo, a presença desta estrutura presumivelmente comparável ao osso coronomeckeliano, 

implicaria em: (1) assumir que a inserção do stegalis em Sternarchorhynchus migra durante o 

desenvolvimento ou (2) a ossificação referida como osso coronomeckeliano citada em de 

Santana & Vari (2010) não seja homólogo ao osso coronomeckeliano. 

Referente a primeira hipótese, o processo de migração da inserção do stegalis 

resultaria em uma inserção inicial no osso coronomeckeliano, a qual migraria durante todo o 

desenvolvimento até uma inserção na face mesial do processo póstero-dorsal do dentário e, 

posteriormente, uma descalcificação do local de inserção do tendão meckeliano em indivíduos 

adultos. Alternativamente, o segundo cenário resultaria em uma inserção fixa do stegalis na 
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face mesial do processo póstero-dorsal do dentário, onde a ossificação do local de inserção do 

tendão meckeliano não ocorreria, e a diminuta ossificação comparável ao osso 

coronomeckeliano não seria, na verdade, homólogo ao mesmo. 

O cenário de migração de inserção do stegalis envolve uma série de eventos derivados 

sequencias e parece pouco provável, principalmente quando comparado ao demais 

Gymnotiformes que apresentam o ponto de inserção deste músculo invariavelmente estável. A 

condição análoga da ossificação diminuta comparável ao osso coronomeckeliano registrado 

por de Santana & Vari (2014) aparentemente é mais plausível, uma vez que envolve apenas a 

perda de tal ossificação em indivíduos adultos e a não calcificação do local de inserção do 

tendão meckeliano em Sternarchorhynchus. Apesar das elucubrações mencionadas, a 

resolução de tal questão é possível somente mediante análises de uma série ontogenética, 

tanto para dissecções miológicas, quanto para osteológicas, a qual é fundamental para a 

compreensão destas estruturas. Por fim, independentemente da ocorrência do osso 

coronomeckeliano, ou da estrutura registrada por de Santana & Vari, as espécies de 

Sternarchorhynchus exibem a inserção do stegalis na face mesial do processo póstero-dorsal 

do dentário (Fig. 34), condição exclusiva para o gênero e, portanto, proposta como 

sinapomórfica para o grupo. 

 

23) Disposição entre o stegalis e adductor arcus palatini: (0) stegalis disposto ventralmente 

ao longo da porção ventral do adductor arcus palatini, não o sobrepondo; (1) stegalis 

disposto lateralmente ao adductor arcus palatini, sobrepondo-o totalmente; (2) stegalis 

disposto lateralmente apenas ao longo da porção médio-posterior e posterior do adductor 

arcus palatini [IC: 0.28; IR: 0.88]. 

 Nos representantes do grupo-externo aqui analisados, o stegalis é disposto 

ventralmente ao longo da inserção do adductor arcus palatini, não o sobrepondo. Na vasta 

maioria das espécies de Gymnotiformes, o stegalis encontra-se lateral a todo o adductor arcus 

palatini, sobrepondo-o completamente (Figs. 1 e 2). Em algumas outras espécies da ordem, 

apenas a porção médio-posterior e posterior do adductor arcus palatini é disposta 

mesialmente ao stegalis (Figs. 7, 27 e 31). Na reconstrução filogenética aqui apresentada, a 

condição descrita no estado 1 é uma sinapomorfia para Gymnotiformes (clado GY), com 

transformações convergentes para o estado 2 em Adontosternarchus e nos clados B, SO e EI, 

neste último com reversão para a condição exposta no estado 0 no clado AR e Distocyclus. 
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24) Disposição entre malaris e stegalis: (0) sobreposto parcialmente ao stegalis; (1) malaris 

sobreposto totalmente ao stegalis [IC: 1; IR: 1]. 

 Em Gymnotiformes, o malaris é disposto lateralmente somente na porção médio-

ventral do stegalis, resultando em uma sobreposição lateral parcial entre estes músculos. Em 

Archolaemus, exceto A. orientalis, o stegalis apresenta em um compactação dorsoventral, a 

qual resulta em uma disposição completamente mesial em relação ao malaris, não sendo 

possível visualiza-lo em vista lateral (Fig. 16). A condição descrita no estado 1 foi recuperada 

como uma sinapomorfia para o clado AR. 

 

25) Disposição entre malaris em relação ao rictalis e stegalis: (0) malaris disposto 

laterodorsalmente em relação a porção dorsal do rictalis e látero-ventral a porção médio-

ventral do stegalis; (1) malaris disposto lateralmente em relação a porção dorsal do rictalis e 

à porção médio-ventral do stegalis, sobrepondo-as quase que completamente; (2) malaris 

disposto ventralmente em relação a porção dorsal do rictalis e látero-ventral a porção médio-

ventral do stegalis; (3) região dorsal (promalaris) disposta laterodorsalmente em relação a 

porção dorsal do rictalis e ao stegalis e região ventral (retromalaris) disposta látero-

ventralmente em relação a porção dorsal do rictalis e ao stegalis [IC: 0.60; IR: 0.87]. 

 O padrão comumente encontrado em Gymnotiformes caracteriza-se por uma 

disposição laterodorsal do malaris em relação a porção dorsal do rictalis e látero-ventral à 

porção médio-ventral do stegalis, ocupando a região imediatamente inferior ao globo ocular. 

Contudo, a maioria das espécies de Apteronotidae apresentam uma disposição variável em 

relação ao encontrado em Gymnotiformes. Na hipótese aqui apresentada, a condição descrita 

no estado 1 foi recuperada com uma sinapomorfia para Brycon (Characiformes) e para o clado 

PC, com transformação para o estado 3 em “Apteronotus” bonapartii e para o estado 2 no 

clado AP, neste último, com reversão em Orthosternarchus.  

 Para as hipóteses sobre a homologia do malaris em Apteronotidae, especificamente 

nas espécies do clado AP, os comentários são expostos no tópico “Comentários adicionais 

sobre o adductor mandibulae, pars malaris em Apteronotidae”. 

 

26) Ossos intermusculares no adductor mandibulae, segmentum facialis: (0) ausente; (1) 

presente (Albert & Campos-da-Paz, 1998: Car. 45; Albert, 2001: Car. 44; Albert et al., 2005: 

Car. 83; Hilton et al., 2007; Tagliacollo et al., 2016: Car. 56) [IC: 0.33; IR: 0.50]. 

A composição do adductor mandibulae, segmentum facialis na condição generalizada 

caracteriza-se pela ausência de ossos intermusculares, sendo essencialmente fibroso. 
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Entretanto, em Gymnotus gr. carapo, Rhamphichthys e Orthosternarchus, este segmento 

apresenta filamentos ósseos resultantes de ossificações tendinosas ou ligamentares (Fig. 10). 

Na reconstrução filogenética exposta neste trabalho, a presença dos ossos intermusculares 

caracteriza-se como sinapomorfias adquiridas independentemente nos táxons 

supramencionados. Para comentários adicionais sobre os ossos intermusculares em 

Gymnotiformes veja “Aspectos gerais da musculatura dorsolateral da cabeça de 

Gymnotiformes”, subtópico “Adductor mandibulae”. 

 

27) Segmentum mandibularis: (0) presente; (1) ausente [IC: 0.16; IR: 0.75]. 

O componente muscular inserido mesialmente na mandíbula é designado como 

segmentum mandibularis (Datovo & Vari, 2013), o qual surge do tendão mandibular e, no 

padrão generalizado de Gymnotiformes, é caracterizado como um componente único. A vasta 

maioria das espécies da ordem apresenta este segmento, porém, alguns táxons menos 

inclusivos na ordem apresentam a perda do segmentum mandibularis. A ausência do 

segmentum mandibularis foi recuperado como aquisições independentes em Labeo 

(Cypriniformes), Gymnotidae (clado G), Rhamphichthyidae (clado R), clado SS e 

Archolaemus (clado AC), com reversão em A. luciae. 

 

28) Extensão do segmentum mandibularis em relação à cartilagem de Meckel: (0) contato 

do segmentum mandibularis ocorrendo por no máximo 2/3 da margem dorsal da cartilagem 

de Meckel, estendendo-se por até 80% da margem dorsal da cartilagem de Meckel; (1) 

contato do segmentum mandibularis com a cartilagem de Meckel ocorrendo por 

aproximadamente toda a extensão da margem dorsal da cartilagem, estendendo-se por mais de 

95% desta cartilagem [IC: 0.33; IR: 0.66]. 

 Quando presente, a extensão padrão do segmentum mandibularis em Gymnotiformes 

consiste em uma associação de sua porção ventral por no máximo 80% da margem dorsal da 

cartilagem de Meckel, apresentando com maior frequência uma associação de cerca de 30% 

da porção dorsal da cartilagem. A extensão da associação do segmentum mandibularis com a 

cartilagem de Meckel é mais ampla em Parapteronotus e na vasta maioria das espécies de 

Rhabdolichops, onde tal associação ocorre por praticamente toda a extensão da margem 

dorsal da cartilagem de Meckel (Fig. 24). Na hipótese de relacionamento com base em dados 

miológicos, a condição descrita no estado 1 é uma sinapomorfia independentemente adquirida 

em Brycon, clado RC e Parapteronotus. 
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 O caráter foi codificado como não aplicável em Labeo (Cypriniformes), Gymnotidae 

(clado G), Rhamphichthyidae (clado R), demais Archolaemus e as espécies do clado SS, 

tendo em vista a ausência do segmentum mandibularis. 

 

29) Inserção do segmentum mandibularis e ângulo-articular: (0) restrito ao dentário, não 

incluindo o ângulo-articular ou outros elementos da mandíbula; (1) incluindo o ângulo-

articular como local de inserção, além de outros elementos da mandíbula; (2) restrito ao 

ângulo-articular, não incluindo outros elementos da mandíbula [IC: 0.33; IR: 0.20]. 

 Mediante análises nos táxons estudados, os locais de inserção do segmentum 

mandibularis apresentam uma variação relativa. Em representantes primitivos de 

Ostariophysi, este segmento insere-se somente no dentário (estado 0). Nos demais táxons 

analisados, a inserção ocorre comumente no ângulo-articular e dentário, podendo incluir a 

cartilagem de Meckel (estado 2). Em alguns poucos Gymnotiformes, a inserção é restrita ao 

ângulo-articular (estado 3). Na reconstrução filogenética aqui apresentada, a condição descrita 

no estado 1 é uma sinapomorfia para Characiphysi (Characiformes + Siluriphysi; sensu Fink 

& Fink, 1981; 1996), com transformações independentes para o estado 2 em 

Microsternarchus, Steatogenys (clado SY), Japigny e E. humboldtii, e reversão para o estado 

0 em A. luciae. 

 O caráter foi codificado como não aplicável em Labeo (Cypriniformes), Gymnotidae 

(clado G), Rhamphichthyidae (clado R), demais Archolaemus e as espécies do clado SS, 

tendo em vista a ausência do segmentum mandibularis. 

 

30) Extensão posterior do segmentum mandibularis além da margem posterior da 

mandíbula: (0) ausente; (1) presente [IC: AUT; IR: AUT]. 

 Na condição primitiva em Gymnotiformes, e em representantes basais de 

Ostariophysi, o segmentum mandibularis é restrito à face mesial do dentário, não sendo 

possível visualiza-lo em vista lateral. Em Apteronotus gr. leptorhynchus, o segmentum 

mandibularis surge a partir de uma rafe mandibular na porção médio-anterior do adductor 

mandibulae, segmentum facialis, surgindo posteriormente em relação a margem posterior do 

ângulo-articular, sendo possível visualiza-lo em vista lateral (Fig. 39). A condição apomórfica 

é proposta como sinapomórfica para Apteronotus gr. leptorhynchus. 

O caráter foi codificado como não aplicável em Labeo (Cypriniformes), Gymnotidae 

(clado G), Rhamphichthyidae (clado R), demais Archolaemus e as espécies do clado SS, 

tendo em vista a ausência do segmentum mandibularis. 
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31) Ligamento transverso: (0) não diferenciado; (1) conspícuo e bem diferenciado [IC: 1; 

IR: 1]. 

 Estruturas tendinosas ou ligamentares associadas à membrana bucopalatal são, 

comumente, resultantes de estresses proporcionados por forças durante o processo de abertura 

e fechamento da boca, como resultado, faixas de colágenos tornam-se mais concentradas em 

regiões de maior tensão e diferenciam-se em ligamentos associados à membrana bucopalatal 

(Osse, 1969; Gosline, 1986; Datovo & Castro, 2012). Entre tais estruturas, o elemento que 

surge a partir da aponeurose inter-segmental e percorre dorsalmente a borda posterior da 

lâmina retrojugal é nomeado como ligamento transverso (= “transverse ligament”; Datovo & 

Vari, 2013). O ligamento transverso não é diferenciado na vasta maioria dos Gymnotiformes, 

contudo, em todas as espécies de Sternopygidae é possível visualizar um elemento ligamentar 

conspícuo e bem diferenciado, o qual é disposto transversalmente ao longo da borda anterior 

do segmentum facialis e, portanto, identificado como ligamento transverso (Fig. 7). Na 

hipótese fundamentada em dados miológicos, a diferenciação deste ligamento foi recuperada 

como sinapomórfica para Sternopygidae (clado S). 

 

32) Tamanho do ligamento endomaxilar em relação à porção fibrosa do malaris: (0) 

menor que a porção fibrosa do malaris, não ultrapassando mais que 2/3 do malaris; (1) 

equivalente à porção fibrosa do malaris; (2) maior que a porção fibrosa do malaris, 

equivalendo aproximadamente o dobro da porção fibrosa do malaris; (3) maior que a porção 

fibrosa do malaris, equivalendo aproximadamente o triplo da porção fibrosa do malaris [IC: 

0.37; IR: 0.73]. 

 Conforme exposto no caráter anterior, tensões ocasionadas por movimentos da boca 

resultam em depósitos de colágenos em regiões específicas, que dão origem a estruturas 

ligamentares associadas à membrana bucopalatal (Osse, 1969; Gosline, 1986; Datovo & 

Castro, 2012). Dentre as quais, o ligamento endomaxilar é discernível na vasta maioria das 

espécies de Gymnotiformes, sendo invariavelmente associado à subsecção mais lateral do 

adductor mandibulae, o pars malaris. 

 O ligamento aqui nomeado como endomaxilar em Gymnotiformes recebe fibras do 

pars malaris e insere-se comumente na face posteromesial do maxilar e, portanto, adequa-se 

às características para a identificação desta estrutura expostas em Datovo & Vari (2013). 

Adicionalmente, ligamento endomaxilar é o único elemento que atua como estrutura de 

conexão entre o malaris e a face dorso-mesial do maxilar na maioria dos Gymnotiformes. 
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Contudo, na maioria dos representantes de Apteronotidae (espécies do clado PC, exceto as do 

clado PS) a inserção ocorre através de dois ligamentos, onde o ligamento mais dorsal, e que se 

insere no tecido conjuntivo entre o pré-maxilar e o lábio superior, é proposta como 

endomaxilar, tendo em vista sua disposição mais dorso-mesial em relação aos demais 

componentes miológicos e ósseos. Similarmente, o ligamento mais ventral é identificado 

como o então nomeado ectomaxilar, uma vez que se insere na face anterolateral do maxilar, 

característica comum aos demais Teleostei (Datovo & Vari, 2013). 

O ligamento endomaxilar apresenta um tamanho relativo à porção fibrosa do malaris 

variável na ordem, onde o padrão generalizado compreende em um ligamento diminuto, 

menor que 2/3 da porção fibrosa do malaris, podendo ser extremamente alongado e atingindo 

o triplo de sua porção fibrosa. Na reconstrução filogenética com base em miologia, a condição 

descrita no estado 1 (Fig. 10) foi recuperada como sinapomorfias independentemente 

adquiridas para Rhamphichthyidae (clado R), neste com transformação para o estado 2 (Fig. 

5) em Gymnorhamphichthys (clado GR), Adontosternarchus e clado PA. No clado PA, ocorre 

reversão para o estado 0 em “Apteronotus” bonapartii, transformação para o estado 2 em 

Apteronontus gr. leptorhynchus e aquisição da condição descrita no estado 3 para os táxons 

do clado SS, com reversão para o estado 0 em Sternarchorhamphus. 

Este caráter foi codificado como não aplicável em Chanos e Gymnotidae (clado G), 

uma vez que não foi identificado um ligamento homólogo ao ligamento endomaxilar. 

   

33) Disposição entre o ligamento endomaxilar e o autopalatino: (0) disposto látero-

ventralmente ao autopalatino; (1) disposto laterodorsalmente ao autopalatino [IC: 0.33; IR: 

0.81]. 

 O ligamento endomaxilar em Gymnotiformes, quando diferenciado, dispõe-se látero-

ventralmente em relação ao autopalatino. Contudo, em alguns representantes de 

Apteronotidae, este ligamento apresenta um deslocamento mais dorso-mesial, resultando em 

uma disposição laterodorsal em relação ao autopalatino (Figs. 8 e 36). Na reconstrução 

filogenética apresentada, a condição descrita no estado 1 é recuperada como uma 

sinapomorfia para o clado CP, com reversões independentes para o clado PS e 

Parapteronotus. 

 

34) Ligamentos posto-retroarticular e pré-retroarticular: (0) não diferenciados; (1) 

completamente diferenciados [IC: 0.50; IR: 0.88]. 
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 O padrão generalizado em Gymnotiformes caracteriza-se pela diferenciação pouco 

conspícua de ligamentos na membrana bucopalatal, excetuando os ligamentos completamente 

diferenciados e que atuam como elementos de conexão com o adductor mandibulae e 

estruturas ósseas (e.g. ligamentos endomaxilar e ectomaxilar). Em alguns representantes de 

Apteronotidae ocorre a diferenciação de dois ligamentos na porção posterior da membrana 

bucopalatal, que surgem do retroarticular e divergem anteriormente na porção póstero-dorsal 

da membrana bucopalatal, aqui nomeados como posto-retroarticular e pré-retroarticular (Figs. 

8, 32 e 36). A completa diferenciação dos ligamentos posto-retroarticular e pré-retroarticular 

sinapomórfica para o clado PC, com reversão no clado MP. 

 

35) Origem do adductor arcus palatini e órbito-esfenóide: (0) origem não inclui o órbito-

esfenóide; (1) origem inclui o órbito-esfenóide [IC: AUT; IR: AUT]. 

 O adductor arcus palatini de Gymnotiformes comumente origina-se a partir do face 

látero-ventral do paresfenóide e ântero-ventral do pró-ótico (pers. obs.; Aguilera, 1986). 

Contudo, a origem deste músculo apresenta um deslocamento ântero-dorsal em Japigny, 

resultando em uma proeminência na região mais anterior e incluindo como local de origem a 

face látero-ventral do órbito-esfenóide (Fig. 28). Na hipótese aqui exposta, a condição descrita 

no estado 1 foi recuperado como sinapomorfia para Japigny. 

 

36) Origem do adductor arcus palatini no paresfenóide: (0) ocorrendo a partir da metade 

posterior do paresfenóide, estendendo-se a partir da metade posterior da órbita; (1) ocorrendo 

a partir da metade anterior do paresfenóide, estendendo-se ao longo de toda a órbita [IC: 1; 

IR: 1]. 

 A origem do adductor arcus palatini comumente ocorre no paraesfenóide e proótico, 

podendo apresentar outros componentes osteológicos como locais de origem (Winterbottom, 

1974a) e pode apresentar variabilidade ao longo da sua extensão. O padrão generalizado para 

Ostariophysi consiste em um adductor arcus palatini surgindo a partir da metade posterior do 

paresfenóide, ocorrendo ao longo da metade posterior da órbita. Contudo, na maioria dos 

táxons aqui analisados, a origem do adductor arcus palatini ocorre ao longo da metade 

anterior do paresfenóide, ocorrendo ao longo da metade anterior da órbita. Na análise aqui 

implementada, a origem deste músculo ocorrendo ao longo de toda a região orbital foi 

recuperada como uma sinapomorfia para Characiphysi (Characiformes + Siluriphysi; sensu 

Fink & Fink, 1981; 1996). 
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37) Inserção do adductor arcus palatini no endopterigóide: (0) restrito à porção 

laterodorsal, não ultrapassando a porção mediana do osso; (1) ocorrendo na porção 

laterodorsal e mediana, atingindo a porção médio-ventral do osso (Modificado de Diogo et 

al., 2008: Car. 140) [IC: 0.25; IR: 0.87]. 

Em um estudo cladístico em Teleostei, Diogo et al. (2008) propôs a inserção de uma 

parte significativa do adductor arcus palatini na face lateral do suspensório como 

sinapomórfica para Gymnotiformes (car. 140; estado 1). Contudo, a composição deste caráter 

foi modificada para um ponto específico (endopterigóide), pois não há variação morfológica 

discreta da inserção em outros elementos ósseos do suspensório dentro de Gymnotiformes. 

Como resultado desta reinterpretação, uma nova otimização é apresentada para este caráter. 

Primitivamente em Ostariophysi, a inserção do adductor arcus palatini ocorre na 

porção médio-dorsal da face lateral do endopterigóide, não ultrapassando a porção médio-

ventral, sendo comumente restrita a porção dorsal do osso. Contudo, na maioria dos 

Gymnotiformes, a inserção do adductor arcus palatini apresenta uma inserção mais ventral e, 

como resultado, ultrapassa a porção médio-ventral do endopterigóide (Fig. 28). Na 

reconstrução filogenética com base em dados miológicos, a condição descrita no estado 1 é 

uma sinapomorfia para o clado ST, com reversões independentes em Gymnorhamphichthys 

(clado GR) e no clado CP, neste último com reaquisição no clado MS. 

  

38) Origem do levator arcus palatini e frontal: (0) origem não inclui o frontal; (1) origem 

inclui o frontal [IC: 0.20; IR: 0.85]. 

 A condição generalizada em Ostariophysi consiste em um levator arcus palatini 

originando-se a partir do esfenótico (pers. obs.; Winterbottom, 1974a). Em representantes 

primitivos de Siluriformes, e na vasta maioria dos Gymnotiformes, este músculo apresenta a 

origem com um deslocamento mais anterior e inclui o frontal como ponto de origem. Na 

hipótese com base em caracteres miológicos, a origem do levator arcus palatini incluindo o 

frontal é recuperada como uma sinapomorfia para Siluriphysi (sensu Fink & Fink, 1981; 

1996: Siluriformes + Gymnotiformes), com reversões independentes em Electrophorus, 

Archolaemus (clado AC) e clado ER, neste último com reaquisição em R. troscheli. 

 

39) Origem do levator arcus palatini e pteroesfenóide: (0) não inclui o pteroesfenóide; (1) 

inclui o pteroesfenóide [IC: 0.14; IR: 0.75]. 

 Conforme exposto na descrição do caráter anterior, em representantes primitivos de 

Ostariophysi a origem do levator arcus palatini é restrita ao esfenótico, podendo incluir 
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elementos da porção posterolateral do neurocrânio (pers. obs.; Winterbottom, 1974a). Este 

padrão generalizado, apesar de menos frequente, também ocorre em Gymnotiformes, sendo 

mais comum a inclusão do frontal como local de origem do músculo. Na ordem, somente em 

algumas espécies de Apteronotidae e Sternopygidae o levator arcus palatini apresenta uma 

disposição mais mesial, resultando em uma conexão com o pteroesfenóide. A condição 

descrita no estado 1 foi recuperada como sinapomórfica para o clado SI, com reversões 

independentes em “Apteronotus” bonapartii e no clado AP, neste com reaquisição no clado 

SN, e reversões em Japigny e no clado ED, com reaquisição em Rhabdolichops (clado RL). 

 

40) Extensão de origem em relação à extensão de inserção do levator arcus palatini: (0) 

origem mais estreita que a inserção; (1) origem maior que a inserção, no máximo uma vez e 

meia de sua inserção; (2) origem equivalente à inserção; (3) origem equivalente à duas vezes 

da extensão de largura da inserção [IC: 0.21; IR: 0.75]. 

 A condição primitiva de Ostariophysi consiste em um levator arcus palatini com uma 

forma aproximadamente triangular, padrão morfológico que resulta em um músculo com a 

origem mais estreita que a inserção. Em Gymnotiformes, a relação entre a extensão de origem 

e de inserção do levator arcus palatini é variável, podendo apresentar a condição 

supramencionada até uma origem ampla, equivalendo à duas vezes da extensão da largura da 

inserção. Na análise de parcimônia aqui exposta, a condição descrita no estado 1 é uma 

sinapomorfia independentemente adquirida em Diplomystes (Siluriformes) e no clado SN. A 

condição exposta no estado 2 foi recuperada como sinapomorfia para o clado RC e o estado 3 

como sinapomorfia para Gymnotus (clado GM). 

 

41) Levator arcus palatini: (0) como um músculo único; (1) subdividido em duas secções 

[IC: AUT; IR: AUT]. 

O levator arcus palatini de todos os táxons examinados é caracterizado como um 

músculo único, sem secções. Entretanto, em Electrophorus este músculo é diferenciado em 

duas secções, nomeadas como levator arcus palatini anterior e levator arcus palatini 

posterior (Figs. 2 e 13). Tendo em vista que as secções apresentam origem na margem ventral 

do esfenótico, o reconhecimento de ambas se dá mediante ao ponto de inserção diferencial, 

onde todas as fibras de inserção da secção anterior convergem em direção ao hiomandibular e 

as fibras da secção posterior convergem majoritariamente em direção ao pré-opercular, porém 

com algumas fibras inseridas no hiomandibular.  
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Aguilera (1986), no único estudo voltado para a miologia facial em Gymnotiformes, 

não menciona a ocorrência de secções do levator arcus palatini e o descreve como um 

componente miológico único. Contudo, foi possível verificar o seccionamento em ambos os 

lados dos dois espécimes de Electrophorus analisados. Na hipótese de relacionamento com 

base em dados miológicos, a presença das secções anterior e posterior no levator arcus 

palatini é proposta como autapomórfica para Electrophorus. 

 

42) Disposição do conjunto de fibras anterolaterais do levator arcus palatini na região de 

inserção em relação ao adductor mandibulae, pars malaris: (0) mesial; (1) lateral; (2) 

laterodorsal (Modificado de Diogo et al., 2008: Car. 130; Datovo & Vari, 2014: Car. 9) [IC: 

0.50; IR: 0.88]. 

A condição generalizada em Teleostei caracteriza-se pela disposição mesial do levator 

arcus palatini em relação ao adductor mandibulae (Diogo et al., 2008; Datovo & Vari, 2014). 

Contudo, o levator arcus palatini de Gymnotiformes apresenta uma configuração distinta, 

sendo comumente lateral ao malaris (pers. obs.; de La Hoz & Chardon, 1974; Aguilera, 

1986), condição recentemente proposta como sinapomórfica para a ordem (Diogo et al., 2008; 

car. 130; e Datovo & Vari, 2014; car. 9). Entretanto, na maioria dos Gymnotiformes, as fibras 

na região de inserção do levator arcus palatini dispõe-se de modos distintos ao malaris, 

permitindo o reconhecimento de quatro conjuntos de fibras correspondentes às porções: 

anterolateral, posterolateral, anteromesial e posteromesial. Portanto, a disposição variável dos 

conjuntos de fibras do levator arcus palatini resulta em configurações distintas e, 

consequentemente, foram tratados como caracteres independentes. 

Mediante a nova interpretação deste caráter, a disposição lateral das fibras 

anterolaterais do levator arcus palatini em relação ao malaris (estado 1) é uma sinapomorfia 

para a ordem, com reversão em Compsaria e transformação para a condição descrita no 

estado 2 no clado PA, neste com reversão para o estado 1 no clado SO. 

 

43) Disposição do conjunto de fibras posterolaterais do levator arcus palatini na região 

de inserção em relação ao adductor mandibulae, pars malaris: (0) mesial; (1) lateral; (2) 

laterodorsal [IC: 0.66; IR: 0.94]. 

 Nos representantes analisados do grupo-externo, o levator arcus palatini encontra-se 

totalmente mesial ao malaris e, conforme descrito no caráter anterior, as fibras do deste 

músculo apresentam configurações distintas em relação ao malaris em Gymnotiformes. Na 

ordem, as fibras posterolaterais do levator arcus palatini dispõe-se lateralmente ou 
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laterodorsalmente em relação ao malaris. A condição descrita no estado 1 é uma sinapomorfia 

para Gymnotiformes (clado Gy), com transformação para o estado 2 no clado PA, neste com 

reaquisição do estado 1 no clado SO. 

 

44) Disposição do conjunto de fibras anteromesiais do levator arcus palatini na região de 

inserção em relação ao adductor mandibulae, pars malaris: (0) mesial; (1) lateral; (2) 

laterodorsal [IC: 0.28-0.76; IR: 0.82-0.85]. 

 Em Gymnotiformes, as fibras anteromesiais do levator arcus palatini dispõe-se 

lateralmente ou dorsolateralmente em relação ao malaris. Na hipótese de relacionamento com 

base em dados miológicos, a disposição lateral das fibras anteromesiais do levator arcus 

palatini na região de inserção em relação ao malaris foi recuperada como sinapomorfias 

independentemente adquiridas em Electrophorus, Rhamphichthyidae (clado R) e 

Sternopygidae (clado S), com reversão no clado AE. A disposição laterodorsal das fibras 

anteromesiais do levator arcus palatini (estado 2) é apresentada como uma sinapomorfia para 

o clado PA, com transformação para o estado 1 no clado SO. 

 

45) Disposição entre o dilatator operculi e o levator arcus palatini: (0) dilatator operculi 

disposto lateralmente além da porção mediana do levator arcus palatini, atingindo a metade 

anterior do músculo; (1) dilatator operculi parcialmente sobreposto ao levator arcus palatini, 

não atingindo a metade anterior do músculo; (2) dilatator operculi disposto majoritariamente 

mesialmente em relação ao levator arcus palatini [IC: 0.25-0.76; IR: 0.76]. 

 Em representantes primitivos de Ostariophysi, e em alguns Gymnotiformes, o 

dilatator operculi encontra-se disposto lateralmente em relação ao levator arcus palatini, 

onde sua margem anterior atinge ou ultrapassa a porção anterior do levator arcus palatini. 

Contudo, na maioria dos Gymnotiformes, o dilatator operculi sobrepõe apenas a margem 

mais posterior do levator arcus palatini e não atinge a porção anterior deste músculo (Figs. 7, 

14, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 e 29), sendo esta condição proposta como uma sinapomorfia 

para a ordem (estado 1), com reversões em Gymnotus (clado GM) e Apteronotidae (clado A), 

neste com reaquisições independentes em Compsaraia, Orthosternarchus e Sternarchogiton. 

A condição descrita no estado 2 foi recuperada como uma autapomorfia de Diplomystes. 

  

46) Orientação da margem anterior do levator arcus palatini: (0) fibras anterolaterais do 

levator arcus palatini aproximadamente retas em relação ao braço horizontal do pré-opérculo, 

formando um ângulo de aproximadamente 90° em relação ao eixo longitudinal da cabeça; (1) 
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fibras anterolaterais do levator arcus palatini dispostas obliquamente, formando um ângulo de 

aproximadamente 45° em relação ao eixo longitudinal da cabeça [IC: 0.16; IR: 0.87]. 

 A condição presente nos táxons primitivos de Ostariophysi analisados consiste em um 

levator arcus palatini com as fibras mais anteriores aproximadamente paralelas em relação ao 

braço horizontal do pré-opérculo. Contudo, em representantes primitivos de Siluriformes, e na 

vasta maioria dos Gymnotiformes, este músculo apresenta uma disposição oblíqua em relação 

ao braço horizontal do pré-opérculo, formando um ângulo de aproximadamente 45° (Figs. 1, 

8, 12, 18, 19, 20, 38 e 39). Na hipótese de relacionamento com base em dados miológicos, a 

condição descrita no estado 1 é recuperada como uma sinapomorfia para Siluriphysi, com 

reversões independentes em Electrophorus, Rhamphichthyidae (clado R), clados PS e AE, 

neste último com reaquisição em R. eastwardi. 

 

47) Disposição entre o levator arcus palatini e pteroesfenóide: (0) levator arcus palatini 

sobreposto somente na margem posterior do pteroesfenóide; (1) levator arcus palatini quase 

que completamente sobreposto ao pteroesfenóide, excetuando a região mais anterior; (2) 

levator arcus palatini parcialmente sobreposto ao pteroesfenóide, restrito à metade do osso; 

(3) levator arcus palatini sobreposto somente no terço posterior do pteroesfenóide [IC: 0.50; 

IR: 0.92]. 

Primitivamente, o levator arcus palatini encontra-se posteriormente ao pteroesfenóide, 

não o sobrepondo, sendo possível visualizar o osso em vista lateral. Na maioria dos 

Siluriformes e Gymnotiformes, este músculo apresenta uma origem mais anterior e apresenta 

uma amplitude horizontal expandida em sua porção mais dorsal. Como resultado, o levator 

arcus palatini dispõe-se lateralmente em relação ao pteroesfenóide, não sendo possível 

visualiza-lo em vista lateral. Contudo, em alguns táxons a sobreposição entre o levator arcus 

palatini e o pteroesfenóide é variável, podendo ser disposto lateralmente somente na metade 

posterior em Hypopygus ou no terço posterior em alguns Sternopygidae. 

Com base na topologia resultante após análises implementadas nos dados miológicos, 

a condição descrita no estado 1 é apresentada como um sinapomorfia para Siluriphysi, com 

reversão para o estado 0 em Electrophorus, transformação para o estado 2 em Hypopygus e 

para o estado 3 no clado EI, com reaquisição do estado 1 no clado RB. 

 

48) Ossos intermusculares na porção anterior do levator arcus palatini: (0) ausentes; (1) 

presentes [IC: 0.50; IR: 0.66]. 
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 A condição generalizada presente em todos os táxons analisados de Ostariophysi 

caracteriza-se pela ausência de ossos intermusculares no levator arcus palatini, sendo sua 

composição essencialmente fibrosa. Nas espécies de Rhamphichthys e Sternopygus xingu, o 

levator arcus palatini apresenta ossificação de alguns tendões, resultando na ocorrência de 

ossos intermusculares (Fig. 10). Na hipótese de relacionamento aqui exposta, a presença de 

ossos intermusculares neste músculo compreende em uma sinapomorfia para Rhamphichthys 

(clado RY), com aquisição independente em Sternopygus xingu. 

 Carvalho & Albert (2011) registram a ocorrência dos ossos intermusculares no 

adductor mandibulae, protractor hyoidei, levator operculi e dilatator operculi em 

Rhamphichthys. A ocorrência destas estruturas filamentosas foi observada somente nos dois 

primeiros músculos, não sendo detectada as ossificações de tendões no levator operculi, ou no 

dilatator operculi, de nenhum dos espécimes analisados do gênero. Similarmente, Hilton et 

al. (2007) registram a ocorrência destas estruturas nos músculos supracitados, excetuando o 

protractor hyoidei e em adição ao sternohyoideus em Orthosternarchus. Contudo, tais 

ossificações foram detectadas somente no adductor mandibulae de Orthosternarchus. 

Portanto, as ocorrências dos ossos intermusculares nos músculos operculares constituíram 

base apenas para a proposta do presente caráter, uma vez que não foi possível visualiza-los 

em outros elementos miológicos da série opercular. 

 

49) Dilatator operculi: (0) como um músculo único; (1) subdividido em duas secções [IC: 

AUT; IR: AUT]. 

 O dilatator operculi na vasta maioria dos Gymnotiformes é composto por um conjunto 

único de fibras, sem subseções, com origem primariamente no frontal e pterótico, inserindo-se 

no opercular (pers. obs.; de La Hoz & Chardon, 1974; Aguilera, 1986). Entretanto, este 

músculo é seccionado em dois conjuntos de fibras em Electrophorus, nomeadas aqui como 

dilatator operculi ventralis e dilatator operculi dorsalis (Fig. 13). O seccionamento do 

dilatator operculi é autapomórfico para Electrophorus. 

 

50) Origem do dilatator operculi no esfenótico e pterótico: (0) origem das fibras dorsais 

ocorrendo na face lateral da porção médio-ventral do esfenótico e do pterótico, não atingindo 

a sutura com o parietal e não os sobrepondo completamente; (1) origem das fibras dorsais 

ocorrendo na face lateral da porção médio-dorsal do esfenótico e do pterótico, ocorrendo em 

uma região próxima da sutura com o parietal e os sobrepondo completamente [IC: 1; IR: 1]. 
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 Comumente, o dilatator operculi de Gymnotiformes origina-se apenas na porção 

médio-ventral do esfenótico e do pterótico, apresentando uma distância relativamente ampla 

em relação a sutura do parietal, sendo possível visualizar estes elementos em vista lateral. 

Contudo, o dilatator operculi de Sternarchella é mais robusto, apresentando uma origem 

deslocada dorsalmente em direção à sutura do pterótico e esfenótico com o parietal. Na 

reconstrução com base em dados miológicos, a condição descrita no estado 1 é uma 

sinapomorfia para o clado MS. 

 

51) Origem do levator operculi e hiomandibular: (0) origem não incluindo o 

hiomandibular; (1) origem incluindo o hiomandibular [IC: 0.25; IR: 0.91]. 

 As fibras mais anteriores do levator operculi, em Gymnotiformes designadas como 

levator operculi anterior (ver descrição da miologia facial da ordem), apresentam como ponto 

comum de origem o pterótico (pers. obs.; de La Hoz & Chardon, 1974; Aguilera, 1986). Em 

alguns Gymnotiformes, a origem do levator operculi expande-se anteriormente e, como 

resultado, inclui o hiomandibular. A origem do levator operculi incluindo o hiomandibular é 

recuperada como sinapomorfias independente adquiridas em Labeo (Cypriniformes), 

Steatogenys (clado SY) e clado EI, neste com reversão no clado RD. 

 

52) Levator operculi posterior: (0) ausente; (1) presente (Albert & Campos-da-Paz, 1998: 

Car. 47; Albert, 2001: Car. 46 [?]; Diogo et al., 2008: Car. 151) [IC: 0.50; IR: 0.75]. 

 O levator operculi da vasta maioria dos representantes de Teleostei é composto por 

um conjunto único de fibras, com origem nos elementos osteológicos posteriores do 

neurocrânio e inserção no opercular (Winterbottom, 1974a). Em Gymnotiformes, este 

músculo é seccionado em duas partes, nomeadas como "levator operculi anterior" e "levator 

operculi posterior" (Fig. 1), e, conforme o exposto no tópico “Aspectos gerais da musculatura 

dorsolateral da cabeça de Gymnotiformes- levator operculi”, o reconhecimento destas secções 

é possível mediante os pontos de origem, inserção e disposição em relação ao nervo R-Avn. O 

levator operculi anterior surge comumente a partir da face lateral da porção médio-ventral do 

pterótico e insere-se em uma crista na porção laterodorsal do opérculo, apresentando o nervo 

R-Avn lateral a este músculo (exceto espécies do clado EI, Rhamphichthys, 

Platyurosternarchus e algumas espécies de Sternarchella). De modo distinto, o levator 

operculi posterior surge majoritariamente a partir do canal do supracleitro e insere-se na face 

lateral da porção posterior do opérculo, com o nervo R-Avn invariavelmente mesial. 
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O levator operculi anterior é, hipoteticamente, homólogo ao levator operculi dos 

demais Teleostei, tendo em vista seu posicionamento mais anterior e sua origem no pterótico, 

eventualmente incluindo o hiomandibular (Edgeworth, 1928; Winterbottom, 1974a; Datovo & 

Castro, 2012). Com base no posicionamento mais posterior e superficial do levator operculi 

posterior, este músculo aparentemente é resultado da diferenciação secundária das fibras mais 

posteriores do levator operculi. A diferenciação das fibras posteriores do levator operculi em 

uma secção posterior (estado 1) é proposto como sinapomórfica para Gymnotiformes, com 

reversão em Hypopygus. 

Albert (2001) apresenta a ausência do músculo “levator posterior” como uma 

sinapomorfia para Gymnotiformes (caráter 46). Deduz-se tentativamente que a referência 

nomenclatural corresponde ao músculo aqui nomeado como “levator operculi posterior”, uma 

vez que o autor não apresenta informações ou ilustrações adicionais relacionadas ao caráter. 

De modo similar, Diogo et al. (2008) apresentam o seccionamento do levator operculi 

(caráter 151) como uma sinapomorfia para Sternopygidae + Gymnotidae (clado 51 de Diogo 

et al., 2008) e descreve a ausência de seccionamento em Hypopomidae. Tais proposições são 

completamente opostas ao aqui observado, tendo em vista que a secção posterior do levator 

operculi é diferenciada na vasta maioria dos Gymnotiformes (excetuando Hypopygus).  

O seccionamento do levator operculi é registrado para alguns táxons de 

Tetraodontiformes (e.g. Triacanthodinae e Hollardiinae; Winterbottom, 1974b). Contudo, o 

seccionamento do levator operculi dos Gymnotiformes e nos subgrupos de Tetraodontiformes 

são, aparentemente, resultantes de processos distintos. Em Gymnotiformes, as secções não 

apresentam hiatos e a secção posterior é disposta paralelamente ou posterolateralmente em 

relação à secção anterior, portanto, resultante de uma diferenciação das fibras posterolaterais 

do levator operculi anterior. Este padrão é distinto do apresentado em Tetraodontiformes, os 

quais apresentam as secções com um hiato na região de origem, confluindo em direção a 

inserção na face mesial do opérculo (Winterbottom, 1974b: Fig. 49). Adicionalmente, a 

secção posterior encontra-se mesial à região médio-ventral da porção anterior, possivelmente 

resultante da diferenciação das fibras póstero-mesiais da secção anterior. Portanto, com base 

no padrão morfológico distinto entre as secções do levator operculi, em adição ao 

distanciamento filogenético entre estas ordens, a presença de uma secção posterior do levator 

operculi é convergente entre Gymnotiformes e Tetraodontiformes. 

 

53) Inserção do levator operculi: (0) na face mesial da porção dorsal do opérculo; (1) em 

uma crista dorsal na face lateral do opérculo [IC: 1; IR: 1]. 
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 A condição primitiva em Ostariophysi consiste no levator operculi inserindo-se na 

face mesial do opérculo ou em uma crista mesial do osso (pers. obs.; Takahasi, 1925; Diogo 

et al., 2008). Alternativamente, em todos os Gymnotiformes analisados as secções do levator 

operculi inserem-se em uma crista na face lateral do opérculo, invariavelmente ultrapassando 

a margem dorsal do osso. A condição descrita no estado 1 é apresentada como uma 

sinapomorfia para Gymnotiformes. 

 

54) Disposição do nervo R-Avn em relação ao levator operculi: (0) completamente mesial; 

(1) lateral em relação ao levator operculi anterior ou as fibras anteriores do músculo [IC: 

0.16; IR: 0.87]. 

 O nervo R-Avn ramo origina-se do lobo eletro-sensorial da linha lateral e inerva 

eletro-receptores do tronco (Carr et al., 1982; Vischer et al., 1989), sendo disposto de modo 

distinto em relação aos músculos operculares em Gymnotiformes. A condição generalizada na 

ordem consiste em um nervo disposto lateralmente em relação ao levator operculi anterior e 

mesialmente em relação ao levator operculi posterior (estado 1) (Fig. 1), podendo ser 

pontualmente mesial a todo o levator operculi. A condição descrita no estado 1 é proposta 

como uma sinapomorfia para a ordem, com reversões independentes em Rhamphichthys 

(clado RY), clado SN, Platyurosternarchus e clado EI, neste com reaquisição do estado 1 no 

clado RD. Este caráter foi codificado como polimórfico em Eigenmannia microstoma, tendo 

em vista que um espécime juvenil (80.0 mm LEA) apresentou o lado direito com o nervo 

disposto lateralmente à secção anterior. 

 

55) Origem do adductor hyomandibulae e esfenótico: (0) origem não incluindo o 

esfenótico; (1) origem incluindo no esfenótico [IC: 1; IR: 1]. 

 Em Gymnotiformes, o adductor hyomandibulae é um músculo laminar e visível 

somente em vista mesial do suspensório, surgindo majoritariamente a partir da face lateral do 

pró-ótico, podendo incluir o pterótico e o paresfenóide (pers. obs.; de La Hoz & Chardon, 

1974). Na ordem, somente as espécies de Gymnotidae apresentam uma origem deslocada 

mais posteromesialmente, incluindo o esfenótico. A origem do adductor hyomandibulae 

incluindo o esfenótico é apresentada como sinapomórfica para a família. 

 

56) Origem do adductor operculi e pró-ótico: (0) origem incluindo o pró-ótico; (1) origem 

não incluindo no pró-ótico [IC: 0.33-0.81; IR: 0.81]. 
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 O pterótico, exoccipital e pró-ótico são pontos comuns de origem do adductor 

operculi em Gymnotiformes e nos representantes do grupo externo (pers. obs.; de La Hoz & 

Chardon, 1974; Aguilera, 1986; Diogo et al., 2008). Contudo, em representantes basais de 

Siluriformes e em alguns Gymnotiformes, a origem do adductor operculi é deslocada mais 

posteromesialmente e não inclui o pró-ótico como ponto de origem. Na reconstrução com 

base em dados miológicos, a condição descrita no estado 1 é apresentada como uma 

sinapomorfia para Siluriphysi, com reversão no clado ST e reaquisição em Archolaemus 

(clado AC). 

 

4.2. Hipótese de relacionamento filogenético com base em dados miológicos da face de 

Gymnotiformes e Comparação com estudos cladísticos prévios 

A análise de parcimônia fundamentada na matriz dos caracteres da miologia facial de 

Gymnotiformes, composta por 87 táxons terminais (4 utilizados como grupo-externo e 83 

Gymnotiformes) e 56 caracteres (Tabela 2), resultou em 40 árvores igualmente parcimoniosas 

com 192 passos (IC: 0.37; IR: 0.87). O consenso estrito das hipóteses é apresentado na Figura 

40. Os índices de suporte e o mapeamento das sinapomorfias miológicas são apresentados na 

Figura 41. 

O monofiletismo de Gymnotiformes é corroborado por caracteres oriundos da 

miologia facial, ainda que isoladamente de outros complexos anatômicos que suportam a 

mesma hipótese (Triques, 1993; Gayet et al., 1994; Albert & Campos-da-Paz, 1998; Albert et 

al., 1998; Albert, 2001; Albert & Crampton, 2005a; Albert & Fink, 2007), dados moleculares 

concatenados com dados eletrofisiológicos e fenotípicos (Alves-Gomes et al., 1995) ou dados 

moleculares analisados em conjunto com dados morfológicos (Tagliacollo et al., 2016). 

Entretanto, a hipótese com base em dados miológicos é relativamente divergente quando 

comparadas com outras propostas de relacionamento para agrupamentos menos inclusivos. 

Na hipótese de relacionamento a partir de dados miológicos, o monofiletismo de 

Gymnotidae é corroborado, e a família é grupo-irmão das demais famílias de Gymnotiformes, 

hipótese previamente reiterada diversas vezes com base em dados morfológicos e/ou 

moleculares (Albert et al., 1998; Albert & Campos-da-Paz, 1998; Albert, 2001; Albert & 

Crampton, 2005a; Albert & Fink, 2007; Tagliacollo et al., 2016). Porém, outros estudos 

propuseram Apteronotidae como grupo-irmão dos demais Gymnotiformes, basicamente, pela 

retenção do esqueleto caudal (Triques, 1993- car. 50; Gayet et al., 1994- car. 25). Contudo, de 

Santana et al. (2013) registraram a presença de um esqueleto caudal bem desenvolvido em 

Electrophorus, lançando dúvidas sobre a distribuição deste caráter na ordem. A evolução do 
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esqueleto caudal em Gymnotiformes ainda permanece ambígua e somente uma análise mais 

ampla a partir de conjuntos diferenciais de dados, além de estudos voltados à ontogenia em 

uma amostragem maior, elucidaria a distribuição deste caráter dentro da ordem. 

Recentemente, Elbassiouny et al. (2016) implementaram análises cladísticas a partir do 

genoma mitocondrial na ordem e corroboraram a proposta de Triques (1993) sobre o 

posicionamento basal de Apteronotidae, contudo, esta proposta deve ser avaliada com cautela, 

mediante o número extremamente reduzido de táxons analisados naquele estudo (n= 8). 

O clado nomeado por Mago-Leccia (1978) como Sternopygoidei (clado E; Albert, 

2001) é composto pelas demais famílias de Gymnotiformes (Rhamphichthyidae, 

Hypopomidae, Apteronotidae e Sternopygidae), sendo monofilético nas análises aqui 

implementadas, como em outros estudos (Albert et al., 1998; Albert & Campos-da-Paz, 1998; 

Albert, 2001; Albert & Crampton, 2005a; Albert & Fink, 2007; Tagliacollo et al., 2016). 

Entretanto, o monofiletismo de Sternopygoidei não é corroborada em Alves-Gomes et al. 

(1995), que apresenta as famílias de Gymnotiformes em uma politomia, ou em Triques 

(1993), que apresentou Sternopygidae como grupo-irmão do clado composto por Gymnotidae 

+ Rhamphichthyoidea (Rhamphichthyidae + Hypopomidae). 

O monofiletismo de Rhamphichthyoidea é recuperado com base em dados miológicos, 

conforme outras análises prévias  com dados  morfológicos (Triques, 1993; Gayet et al., 

1994; Albert et al., 1998; Albert & Campos-da-Paz, 1998; Albert, 2001; Albert & Fink, 2007; 

Triques, 2007; Tagliacollo et al., 2016) e moleculares (Alves-Gomes et al., 1995; Maldonado-

Ocampo et al., 2013; Tagliacollo et al., 2016) ou evidência total (Tagliacollo et al., 2016). 

Entretanto, propostas acerca da composição e intra-relações de cada família são discordantes.  

Propostas fundamentadas em dados morfológicos (Triques, 1993; Albert et al., 1998; 

Albert, 2001; Albert & Fink, 2007), moleculares (Alves-Gomes et al., 1998; Maldonado-

Ocampo et al., 2013) e evidência total (Tagliacollo et al., 2016) recuperaram o monofiletismo 

do clado composto por Hypopygus e Steatogenys. Estes gêneros, tradicionalmente alocados 

em Hypopomidae (sensu Mago-Leccia, 1994; Albert & Campos-da-Paz, 1998; Albert, 2001), 

foram propostos como proximamente relacionados aos Rhamphichthyidae em contribuições 

recentes (Maldonado-Ocampo et al., 2013; Tagliacollo et al., 2016) e como resultado esta 

família é atualmente composta por Rhamphichthys, Iracema, Gymnorhamphichthys e o clado 

então nomeado como Steatogenae (Steatogenys + Hypopygus; sensu Tagliacollo et al., 2016). 

Alternativamente, Hypopomus, Microsternarchus, Brachyhypopomus, Procerusternarchus e 

Racenisia são atualmente componentes de Hypopomidae (Maldonado-Ocampo et al., 2013; 

Tagliacollo et al., 2016). 
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A análise de parcimônia implementada no conjunto de dados miológicos não 

recuperou o monofiletismo de nenhum dos clados citados acima, resultando em uma 

politomia entre Hypopomus, Hypopygus, Microsternarchus, Brachyhypopomus, Steatogenys e 

os gêneros de Rhamphichthyidae (sensu Mago-Leccia, 1994; Albert & Campos-da-Paz, 1998; 

Albert, 2001; Albert & Fink, 2007).  Este resultado pode ser causado pela  ausência de dados 

(por falta de espécimes disponíveis para dissecções) para Iracema, Procerusternarchus e 

Racenisia. Apesar das discrepâncias na resolução interna de Rhamphichthyoidea, o seu 

posicionamento como grupo-irmão de Sternopygoidea (Sternopygidae + Apteronotidae; 

“Sinusoidea” de Albert, 2001) tem sido constantemente reiterada em outros estudos (Albert et 

al., 1998; Albert & Campos-da-Paz, 1998; Albert, 2001; Triques, 2005; Albert & Fink, 2007; 

Tagliacollo et al., 2016), incluindo este próprio. 

Alguns poucos estudos com base em dados moleculares sugerem Sternopygidae como 

um agrupamento não natural, restringindo a família a Sternopygus e propondo 

"Eigenmanniidae" para os demais gêneros (Alves-Gomes et al., 1995; Alves-Gomes, 1998). 

Contudo, o monofiletismo de Sternopygidae é bem corroborado em vários outros trabalhos, 

tanto morfológicos como moleculares (Mago-Leccia, 1978; Mago-Leccia & Zaret, 1978; Fink 

& Fink, 1981; Triques, 1993; Mago-Leccia, 1994; Albert et al., 1998; Albert & Campos-da-

Paz, 1998; Albert, 2001; Albert & Fink, 2007; Tagliacollo et al., 2016), sendo também 

corroborada no presente estudo. 

A topologia gerada a partir de dados miológicos recuperou Sternopygidae e suas  duas 

sub-famílias, Sternopyginae e Eigenmanniinae (sensu Albert, 2001; clado EI), apoiando 

outros estudos cladísticos (Mago-Leccia, 1978; Lundberg & Mago-Leccia, 1986; Albert & 

Fink, 1996; Albert et al., 1998; Albert & Campos-da-Paz, 1998; Albert, 2001; Albert & Fink, 

2007; Tagliacollo et al., 2016). Isto difere de Triques (1993), que propôs Rhabdolichops 

como grupo-irmão das demais linhagens de Sternopygidae e Sternopygus em uma politomia 

com Eigenmannia e o clado Archolaemus + Distocyclus (resultando no parafilestismo de 

Eigenmanniinae). Contudo, Albert (2001) propôs sete caracteres sinapomórficos para 

Eigenmanniinae e outros cinco (não-ambíguas) de miologia facial são apresentadas no 

presente estudo. Tais dados são congruentes com propostas fundamentadas em dados 

moleculares e de evidência total (Alves-Gomes et al., 1995; Tagliacollo et al., 2016). 

Portanto, Sternopygus como grupo-irmão dos demais representantes da família e o 

monofiletismo de Eigenmanniinae são hipóteses com maior quantidade de evidências 

favoráveis. Por outro lado, as propostas de parentesco genérico em Eigenmanniinae são 

relativamente conflitantes. 
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As hipóteses sobre o táxon basal em Eigenmanniinae tem sido foco de controvérsias 

independentemente da origem dos dados utilizados. Algumas propostas apresentam 

Rhabdolichops (Mago-Leccia, 1978; Triques, 1993; Alves-Gomes et al., 1995; Alves-Gomes, 

1998; Tagliacollo et al., 2016) ou as espécies de Archolaemus (Fink & Fink, 1981; Lundberg 

& Mago-Leccia, 1986; Albert & Fink, 1996; Albert & Campos-da-Paz, 1998; Albert, 2001) 

como o grupo-irmão dos demais gêneros de Eigenmanniinae. Com base em dados miológicos, 

Japigny é o grupo-irmão das demais linhagens de Eigenmanniinae, corroborando a hipótese 

de Vari et al. (2012). Tagliacollo et al. (2016) é o único trabalho a incluir Japigny em uma 

análise cladística, porém, também discordante da conjetura aqui apresentada. 

Excetuando Japigny, o clado Archolaemus, Eigenmannia, Distocyclus e 

Rhabdolichops (análise de dados miológicos, clado AE) já foi previamente proposto em 

alguns estudos morfológicos (Fink & Fink, 1981; Lundberg & Mago-Leccia, 1986; Albert & 

Fink, 1996; Albert & Campos-da-Paz, 1998; Albert, 2001), contudo, com os relacionamentos 

intergenéricos altamente discordantes. Os presentes resultados corroboram o monofiletismo 

de Archolaemus, onde A. orientalis é grupo-irmão do restante do gênero, em concordância 

com a hipótese de Vari et al. (2012), porém sem resolução entre as demais espécies (clado 

AR). Este gênero é proposto como irmão do clado EE, que é composto pelas espécies de 

Eigenmannia, Distocyclus e Rhabdolichops, agrupamento também proposto em outras 

hipóteses morfológicas (Fink & Fink, 1981; Lundberg & Mago-Leccia, 1986; Albert & Fink, 

1996; Albert, 2001) e moleculares (Alves-Gomes et al., 1995). Neste clado, as espécies 

alocadas em Eigenmannia não formaram um agrupamento monofilético, algo já aventado em 

diversos estudos (Mago-Leccia, 1978; Triques, 1993; Mago-Leccia, 1994; Alves-Gomes et 

al., 1995; Alves-Gomes, 1998; Albert & Campos-da-Paz, 1998; Albert, 2001; Tagliacollo et 

al., 2016). 

 O clado composto por Distocyclus e as espécies de Rhabdolichops (clado DR) 

corrobora Lundberg & Mago-Leccia (1986), sendo o posicionamento de Distocyclus 

altamente discordante entre as hipóteses prévias, que apresentam este gênero como grupo-

irmão de Archolaemus (Triques, 1993; Tagliacollo et al., 2016), irmão de Eigenmannia 

(Alves-Gomes et al., 1995; Alves-Gomes, 1998), irmão de Eigenmannia e Rhabdolichops 

(Albert & Campos-da-Paz, 1998; Albert, 2001), em uma politomia com Eigenmannia e 

Archolaemus (Mago-Leccia, 1978) ou em uma politomia com Rhabdolichops e Eigenmannia 

(Fink & Fink, 1981; Lundberg & Mago-Leccia, 1986; Albert & Fink, 1996). Adicionalmente, 

o monofiletismo de Rhabdolichops novamente concorda com estudos prévios (Lundberg & 

Mago-Leccia, 1986; Correa et al., 2006), com o posicionamento de R. nigrimans + R. 
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lundbergi (clado RD) como grupo-irmão das demais espécies de Rhabdolichops sendo 

congruente com a hipótese apresentada em Correa et al. (2006). 

 As análises de parcimônia fundamentadas em dados miológicos recuperaram o 

monofiletismo de Apteronotidae (clado A). Apesar dos esforços implementados para a 

compreensão dos relacionamentos filogenéticos em Apteronotidae, existe pouca congruência 

entre as hipóteses (Triques, 1993; Alves-Gomes et al., 1994; Albert et al., 1998, Albert & 

Campos-da-Paz, 1998; Albert, 2001; Triques, 2005; Ivanyisky & Albert, 2014; Tagliacollo et 

al., 2016; Evans et al., 2017). As espécies de Adontosternarchus formam um clado (AD), 

corroborando inúmeros estudos taxonômicos e cladísticos no grupo (e.g. Mago-Leccia et al., 

1985; Lundberg & Cox-Fernandes, 2007; Albert, 2001; Triques, 2005; de Santana & Vari, 

2012). Porém, sua posição como grupo-irmão dos demais Apteronotidae é inédita. Em 

hipóteses prévias, o clado composto por Platyurosternarchus, Sternarchorhynchus, 

Sternarchorhamphus e Orthosternarchus (Sternarchorhynchinae sensu Albert, 2001; Albert et 

al., 1998, Albert & Campos-da-Paz, 1998) ou Sternarchorhamphus + Orthosternarchus têm 

sido apresentados como linhagens basais em Apteronotidae (Sternarchorhamphinae sensu 

Tagliacollo et al., 2016; Triques, 2005). 

 O clado irmão de Adontosternarchus é composto por Pariosternarchus e os demais 

gêneros de Apteronotidae (clado PC), recuperado somente com base em dados miológicos. O 

posicionamento de Pariosternarchus aqui proposto também é inédito. Em hpóteses prévias, o 

gênero foi proposto como mais próximo às espécies de Sternarchella (Sternarchellini sensu 

Ivanyisky & Albert, 2014; Evans et al., 2017; Tagliacollo et al., 2016). Mais internamente nos 

relacionamentos de Apteronotidae, Compsaraia é grupo-irmão das espécies do clado PA, 

posição novamente discordante de estudos prévios, que alocam este gênero como grupo-irmão 

de um clado composto por Porotergus, Adontosternarchus e Sternarchogiton (Albert, 2001), 

Apteronotus anas (= Parapteronotus hasemani; Albert & Campos-da-Paz, 1998) ou 

“Apteronotus” gr. bonapartii + Porotergus (Tagliacollo et al., 2016). 

 O clado aqui nomeado como PA é composto por dois subgrupos, PAS e AP, o 

primeiro incluindo Porotergus e Sternarchogiton + “Apteronotus” gr. bonapartii. Este clado é 

suportado por estados derivados sequenciais do seccionamento do adductor mandibulae, pars 

malaris em retromalaris e promalaris (ver descrição dos caracteres; car. 13), uma condição 

única em Gymnotiformes. O relacionamento próximo entre os gêneros mencionados encontra 

paralelo unicamente na hipótese de Tagliacollo et al. (2016), com a exclusão de Compsaraia. 

Com relação ao clado AP, as espécies de Apteronotus sensu stricto (Campos-da-Paz, 1999) 
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não foram recuperadas como um agrupamento natural, em constraste com outros estudos que 

propõem o monofiletismo do grupo (Albert, 2001; Triques, 2005; Tagliacollo et al., 2016).  

 O clado MP é composto pelas espécies de Sternarchella (clado MS) e o clado PS, 

equivale a Sternarchorhynchinae (sensu Albert, 2001). O clado MS inclui as espécies 

tradicionalmente classificadas em Sternarchella (S. schotti e S. orthos) e as espécies 

previamente alocadas em Magosternarchus (M. raptor e M. duccis), gênero recentemente 

considerado como sinônimo júnior de Sternarchella (Ferraris et al., 2017; Evans et al., 2017). 

Este clado é um dos poucos agrupamentos invariavelmente presentes nas diversas hipóteses 

cladísticas em Apteronotidae (e.g. Albert & Campos-da-Paz, 1998; Albert, 2001; Triques, 

2005; Tagliacollo et al., 2016 Ivanyisky & Albert, 2014; Evans et al., 2017) e também 

corroborado aqui. 

 O monofiletismo de Sternarchorhynchinae (clado PS) corrobora a proposta de Albert 

& Campos-da-Paz (1998) e Albert (1998; 2001), que apresentam Platyurosternarchus + 

Sternarchorhynchus como grupo-irmão de Sternarchorhamphus + Orthosternarchus. 

Contudo, a resolução interna deste agrupamento é distinta daquela aqui proposta, onde 

Platyurosternarchus é irmão do clado SS, que é composto por Sternarchorhynchus e 

Sternarchorhamphus + Orthosternarchus (clado SO). Além disso, os autores supracitados 

apresentam Sternarchorhynchinae em uma posição basal na família, completamente distinto 

do arranjo indicado por dados miológicos, onde a subfamília ocupa uma posição mais interna 

em Apteronotidae. O clado SO também é comumente corroborado em outros estudos 

cladísticos (Alves-Gomes et al., 1995; Albert et al., 1998; Albert & Campos-da-Paz, 1998; 

Albert, 2001; Triques, 2005). 

 Mediante o exposto, é possível inferir uma concordância razoável entre a hipótese 

baseada em dados miológicos da face e estudos com outros conjuntos de dados, como 

anatomia externa, moléculas, eletrofisiologia, neuroanatomia e osteologia. Entre os pontos 

concordantes com hipóteses favorecidas em estudos prévios, ressalta-se: (1) Gymnotidae 

como grupo-irmão das demais famílias de Gymnotiformes, (2) o monofiletismo de 

Rhamphichthyoidea e (3) Sternopygoidea (“Sinusoidea” sensu Albert, 2001) e, dentro deste 

último clado, o monofiletismo de (4) Sternopygidae e (5) Apteronotidae. Além de 

componentes mais profundos na ordem, como: (6) monofiletismo de Eigenmanniinae, (7) e 

dos clados (7) MS, PS e SO, em adição à proposição de potencias caracteres sinapomórficos 

para a maioria dos gêneros da ordem (e.g. Gymnotus, Rhamphichthys, Gymnorhamphichthys, 

Adontosternarchus, Sternarchella, Archolaemus e Rhabdolichops). Entretanto, apesar dos 

esforços implementados, deve-se lembrar que o conjunto de dados aqui analisado é apenas 
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uma fração da diversidade morfológica de Gymnotiformes e pode não ser suficiente para 

elucidar os reais parentescos filogenéticos  na ordem. Portanto, a secção a seguir abordará a 

influência dos caracteres miológicos da face em um conjunto de dados fenotípicos mais 

amplo (Tagliacollo et al., 2016), tanto no âmbito da concordância entre as topologias geradas 

e os clados recuperados, quanto na otimização e influência dos caracteres de miologia quando 

analisados conjuntamente com outras partições. 

 

5. A INFLUÊNCIA DOS CARACTERES MIOLÓGICOS  

A fim de analisar a influência dos dados miológicos em um conjunto de dados 

morfológicos mais robustos, os caracteres oriundos da miologia facial apresentados nos 

tópicos anteriores foram incluídos na matriz de caracteres morfológicos exposta em 

Tagliacollo et al. (2016). Análises preliminares revelaram a necessidade de uma reavaliação 

criteriosa de alguns caracteres apresentados em Tagliacollo et al. (2016) e as observações são 

apresentadas a seguir. 

 

5.1. Caracteres quantitativos 

Em Tagliacollo et al. (2016), os caracteres quantitativos foram analisados a partir da 

“discretização de caracteres quantitativos” (Farris, 1990; Goloboff et al., 2006), que resulta 

em delimitações de estados subjetivas (Goloboff et al., 2006). Deste modo, potenciais sinais 

filogenéticos tendem a ser ignorados, uma vez que algumas diferenças são detectadas como 

informativas e outras não, além de resultar em diferentes estados de caracteres para terminais 

que não são distintos ou um mesmo estado para táxons com diferentes condições (Farris, 

1990; Rae, 1998). Portanto, os caracteres quantitativos foram analisados como contínuos, sem 

a delimitação de estados (Goloboff et al., 2006; Catalano et al., 2010; Golobof & Catalano, 

2010; Goloboff & Catalano, 2016), com as variações normalizadas em uma amplitude de “0-

1” (Tabela 4), objetivando minimizar o peso excessivo para transformações com amplas 

variações (Ferrer et al., 2014; Koch et al., 2014). 

A configuração padrão do TNT exige que os caracteres contínuos sejam alocados em 

uma posição inicial da matriz analisada, portanto, a enumeração dos caracteres contínuos 

corresponde aos 15 primeiros caracteres da matriz concatenada. Os caracteres contínuos 

analisados aqui estão listados em negrito, seguido de uma descrição sintética e a amplitude 

codificada para todos os terminais (Min e Máx). Entre parênteses é apresentado a referência 

do caráter enumerado em Tagliacollo et al. (2016). Alguns caracteres apresentados em 

Tagliacollo et al. (2016) contemplam variações similares e, portanto, foram sintetizadas na 
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variação correspondente. Os caracteres contínuos utilizados nas análises do presente estudo 

são apresentados abaixo. 

 

I) Caráter 1. Largura do corpo/comprimento ao fim da nadadeira anal (CFA): Min: 2.0%; 

Máx: 31.8% (Tagliacollo et al., 2016: Car. 1 e 2). 

 O padrão corpóreo generalizado em Gymnotiformes compreende em um corpo 

comprimido lateralmente, ou subcilíndrico, e extremamente alongado. Este padrão reflete uma 

baixa proporção da largura do corpo na região da cintura peitoral em relação ao CFA, que são 

maximizadas em alguns subgrupos de Gymnotiformes.  

 

II) Caráter 2. Altura do corpo (AC)/CFA: Min: 4.0%; Máx: 51.2% (Tagliacollo et al., 2016: 

Car. 3). 

 Similarmente ao caráter anterior, os Gymnotiformes apresentam uma tendência à 

baixa altura corpórea na região da cintura peitoral relativa ao CFA. Em Tagliacollo et al. 

(2016), os autores delimitaram duas classes de intervalos para propor os estados do caráter 3, 

ambas sobrepostas entre si [0: “altura na cintura peitoral mais de 11% TL” e “altura na cintura 

peitoral menos de 11% TL]. Portanto, este caráter foi reformulado objetivando contemplar a 

variação real entre as espécies analisadas. 

 

III) Caráter 3. Amplitude oral/CC: Min: 2.4%; Máx: 66.0% (Tagliacollo et al., 2016: Car. 6 

e 7). 

A amplitude da cavidade oral em Gymnotiformes é relativamente variável, sendo aqui 

mensurada como a menor distância entre as regiões de cada ricto e tomado como proporção 

do CC. Este caráter é apresentado como uma modificação dos caracteres 6 e 7 propostos em 

Tagliacollo et al. (2016), que foram sintetizados em apenas um caráter, tendo em vista que 

ambos compreendem em uma mesma variável relacionada à largura da boca. 

 

IV) Caráter 4. Diâmetro orbital/CC: Min: 0.9; Máx: 37.3% (Tagliacollo et al., 2016: Car. 

13). 

 O diâmetro orbital de Gymnotiformes é amplamente variável, percorrendo por 

espécies com órbitas relativamente amplas (e.g. espécies de Rhabdolichops), até espécimes 

como populações com olhos vestigiais (e.g. E. vicentespelaea) ou extremamente reduzidos 

(e.g. Orthosternarchus). O presente caráter é uma modificação do caráter 13, tendo em vista 
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que a proporção do diâmetro orbital em relação à cabeça foi analisada como um caráter 

discreto. 

 

V) Caráter 5. Número de séries de dentes na porção mediana do dentário: Min: 1; Máx: 8 

(Tagliacollo et al., 2016: Car. 49). 

O presente caráter é uma modificação do caráter 49 (Tagliacollo et al. 2016), tendo em 

vista que o número de séries de dentes no dentário foi analisado como um caráter discreto e 

sintetiza condições distintas sintetizadas em apenas um estado (e.g. estado 1: “duas a três 

séries de dentes). Adicionalmente, como proposto previamente, o caráter 49 do estudo 

supracitado não comtempla a variabilidade real dos dentes no dentário, mediante ao fato que 

várias espécies não apresentam dentes no osso (e.g. Rhamphichthyidae, Hypopomidae- exceto 

algumas espécies de Brachyhypopomus- e Adontosternarchus). Portanto, este foi seccionado 

em um caráter adicional [Caráter 224: Dentes no dentário em espécimes maduros 

sexualmente: (0) ausente; (1) presente].  

 

VI) Caráter 6. Número de dentes no endopterigóide: Min: 3; Máx: 15 (Tagliacollo et al., 

2016: Car. 125). 

 Com base nas mesmas razões expostas no caráter anterior, este caráter foi, além de 

analisado com um caráter merístico, seccionado em outro caráter adicional [Caráter 225: 

Dentes no endopterigóide: (0) ausente; (1) presente]. 

 

VII) Caráter 7. Número de raios branquiostégios: Min: 2; Máx: 6 (Tagliacollo et al., 2016: 

Car. 139). 

 O número de raios branquiostégios em Gymnotiformes varia de 2 a 6, sendo as 

inferências de homologias recentemente discutidas (Santana & Crampton, 2010). Este caráter 

é aqui modificado, sendo analisado como um caráter contínuo. 

 

VIII) Caráter 8. Comprimento nadadeira peitoral/CC: Min: 25%; Máx: 111.2% (Tagliacollo 

et al., 2016: Car. 168). 

Mediante a discretização dos estados dos caracteres merísticos, este caráter foi 

analisado como um caráter contínuo. 

 

IX) Caráter 9. Número de DHS: Min: 1; Máx: 18 (Tagliacollo et al., 2016: Car. 178 e 182). 
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 Nomeados como “espinhos hemais deslocados” [= “displaced hemal spines”- DHS; 

Albert, 2001), estas estruturas ósseas cilíndricas ou laminares são localizadas posteriormente 

à cavidade celomática de todos os representantes de Sternopygoidei. Aparentemente, tais 

estruturas são resultantes de modificações dos espinhos hemais (Albert, 2001), porém, outras 

hipóteses foram propostas, elucubrando a possibilidade de serem homólogas aos raios 

pterigióforos da nadadeira anal ou costelas (Lundberg & Mago-Leccia, 1986; Chardon & de 

la Hoz, 1974).  

Originalmente em Tagliacollo et al. (2016), os autores apresentam este caráter como 

restrito ao número de DHS da série anterior, contudo, boa parte da aquisição da variação do 

número de DHS deu-se através de radiografias, impossibilitando um grau de acuidade 

satisfatório relacionada a distinção clara das séries anteriores e posteriores dos espinhos, 

sendo possível visualizar apenas o número total de DHS. Como resultado, este caráter 

contempla o número total de DHS, e é uma síntese dos caracteres 178 e 182. Adicionalmente, 

é apresentado um caráter adicional [Caráter 226: DHS: (0) ausentes; (1) presentes]. 

 

X) Caráter 10. Comprimento do órgão elétrico dorsal/LEA: Mín: 27%; Máx: 67.2% 

(Tagliacollo et al., 2016: Car. 184). 

 O órgão elétrico dorsal é um uma estrutura filamentosa localizada na porção póstero-

dorsal dos representantes de Apteronotidae. Este órgão apresenta uma composição interna 

gelatinosa, resultante de uma matriz de mucopolissacarídeo que contém irrigação sanguínea e 

conexões nervosas, sendo coberto por eletrorreceptores (Franchina & Hopkins, 1996). O 

comprimento do órgão elétrico dorsal foi mensurado de sua porção mais anterior até a 

posterior e tomado como uma proporção do LEA.  

 

XI) Caráter 11. Número de raios da nadadeira anal: Mín: 4; Máx: 455 (Tagliacollo et al., 

2016: Car. 188). 

Em Gymnotiformes, a nadadeira anal estendendo-se por grande parte da margem 

ventral do corpo, comumente apresentando mais de 100 raios, que permitem uma 

movimentação ondular da nadadeira anal e resulta na estabilidade corpórea durante o nado, 

fundamental para a uniformidade do campo elétrico gerado em torno do peixe (Albert & 

Campos-da-Paz, 1998; Albert, 2001). Conforme proposto por Tagliacollo et al. (2016), os 

autores delimitaram quatro classes de intervalos para propor os estados deste caráter, as quais 

não refletem necessariamente as condições reais dos táxons codificados e os estados 
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previamente delimitados. Portanto, a variação de todos os táxons analisadas foi compilada e 

este caráter foi aqui tratado como contínuo. 

 

XII) Caráter 12. Número de vértebras pré-caudais: Mín: 10; Máx: 200 (Tagliacollo et al., 

2016: Car. 196 e 197). 

Modificação dos caracteres referenciados, que foram sintetizados em apenas um 

caráter, tendo em vista que ambos compreendem a mesma variável relacionada ao número de 

vértebras pré-caudais. 

 

XIII) Caráter 13. Número de costelas: Mín:  4; Máx: 25 (Tagliacollo et al., 2016: Car. 199). 

Modificado a partir do caráter 199 (Tagliacollo et al. 2016), o presente caráter foi 

analisado como um caráter contínuo. 

 

XIV) Caráter 14. Altura das costelas/AC: Mín: 35; Máx: 85 (Tagliacollo et al., 2016: Car. 

200). 

O tamanho das duas primeiras costelas localizadas posteriormente ao aparato de 

Weber apresenta variabilidade ao longo de Gymnotiformes. Para a análise deste caráter, o 

tamanho foi mensurado da sua porção mais proximal até a distal e tomada como proporção da 

altura do corpo (Lundberg & Mago-Leccia, 1986). Este caráter corresponde a uma 

modificação do caráter referenciado e analisado como um caráter contínuo.  

 

XV) Caráter 15. Comprimento do filamento caudal/CFA: Mín: 1.7; Máx: 80.9% (Tagliacollo 

et al., 2016: Car. 210). 

O comprimento do filamento caudal foi aferido a partir de espécimes intactos, 

objetivando analisar a condição natural dos terminais. Esta medida foi tomada no último raio 

da nadadeira caudal à porção distal do filamento caudal (ou do pedúnculo caudal), excetuando 

a nadadeira caudal em Apteronotidae. As medidas foram codificadas levando em 

consideração apenas espécimes não dimórficos. Nos espécimes de Electrophorus, a 

delimitação clara da nadadeira caudal não é perceptível e, portanto, não foi codificado. O 

presente caráter é uma modificação do caráter 210 (Tagliacollo et al. 2016) e analisado como 

um caráter contínuo. 

 

5.2. CARACTERES MODIFICADOS 



139 

 Mediante a reavaliação dos caracteres de Tagliacollo et al. (2016), dois caracteres 

mostraram-se problemáticos em relação à definição de homologias entre as estruturas 

observadas ou delimitação dos estados do caráter. A seguir, são apresentados os comentários 

sobre os caracteres 20 e 189 de Tagliacollo et al. (2016). 

 

I) Caráter 20 de Tagliacollo et al. (2016): [Longitudinal lines. 0: Absent. 1: 2–3 thin dark 

lines extending posteriorly along the lateral body surface. 2: A white narrow stripe extending 

parallel to the base of the anal-fin pterygiophores, and then posteriorly along the lateral 

midline]. 

A utilização deste caráter na forma como é proposto tende a apresentar um baixo grau 

de acuidade mediante o fato que não há o reconhecimento de homologia entre cada faixa. 

Exemplificando, o estado 1 contempla diferentes caracteres sintetizados, tendo em vista que 

em alguns gêneros de Eigenmanniinae apresentam até quatro faixas: 1) faixa da linha lateral; 

2) faixa mediana superior; 3) faixa mediana inferior; 4) faixa da base da nadadeira anal 

(Peixoto et al., 2015; Peixoto & Wosiacki, 2016). Estas faixas apresentam a mesma posição e 

padrão, sendo possível reconhece-las em diferentes táxons e devem ser analisadas como 

caráteres independentes, uma vez que ocorrem em combinações distintas dentro de 

Eigenmanniinae e até mesmo em Gymnotiformes. Adicionalmente, o estado 2 corresponde à 

outra característica, não homóloga à condição presente nos demais Gymnotiformes, ocorrendo 

somente nas espécies de Sternopygus (Hulen et al., 2005). Portanto, este caráter foi 

seccionado em cinco caracteres: 

227. Faixa da linha lateral: (0) ausente; (1) presente. 

228. Faixa mediana superior: (0) ausente; (1) presente. 

229. Faixa mediana inferior: (0) ausente; (1) presente. 

230. Faixa da base da nadadeira anal: (0) ausente; (1) presente. 

231. Faixa clara paralela na base da nadadeira anal: (0) ausente; (1) presente. 

 

II) Caráter 189 de Tagliacollo et al. (2016) [Anal-fin rays unbranched. 0: 10–15 anal-fin 

rays branched into two rami about half distance to their tips. 1: Anterior 15–25 rays anal-fin 

rays unbranched to their tips. 2: 30–60 unbranched anal-fin rays. 3: all anal-fin rays 

unbranched]. 

 Na vasta maioria dos representantes de Gymnotiformes, os raios da nadadeira anal 

tendem a apresentar uma correlação positiva de ramificação durante o desenvolvimento 

ontogenético. Com base neste fato, a delimitação de classes de intervalos para a codificação 
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do número de raios ramificados pode apresentar um baixo grau de confiabilidade, mesmo 

quando delimitados apenas para espécimes maduros. Portanto, este caráter foi analisado 

conforme exposto em Carvalho (2013; car. 119). 

 

5.3. Caracteres apresentados em Tagliacollo et al. (2016) não utilizados nas análises 

 Neste tópico são apresentados comentários sobre os caracteres de Tagliacollo et al. 

(2016) não incluídos na presente análise. Os caracteres estão apresentados em subtópicos e 

em negrito, seguindo a numeração original do autor. Entre colchetes são apresentados o 

caráter e os estados de caracteres conforme descritos em Tagliacollo et al. (2016). 

Subsequentemente, são apresentadas as justificativas para a exclusão dos caracteres nas 

análises apresentadas no presente estudo. Os comentários são expostos a seguir. 

 

I) Caráter 4 [“Snout length short. 0: preorbital length about one-third total head length in 

mature specimens. 1: Snout short, preorbital length less than one-third total head length”] e 

Caráter 5 [“Snout long. 0: Length of the snout (preorbital length) about one-third total head 

length in mature specimens. 1: Snout elongate, frontal, vomer and anterior portion of 

parasphenoid elongate; preorbital length longer than one-third total head length or greater in 

mature specimens”]. 

 O alongamento extremo do focinho em Gymnotiformes apresenta surgimento 

independente ao longo da filogenia da ordem (Albert, 2001; Evans et al., 2017), resultante de 

modificações morfológicas a partir de estímulos funcionais ou comportamentos sexuais 

(Albert & Crampton, 2009). Excetuando alguns componentes osteológicos que 

invariavelmente estão relacionados à hipertrofia do focinho (e.g. endopterigóide, vômer e 

paresfenóide- Triques, 2005), os componentes osteológicos envolvidos no processo de 

alongamento da região pré-orbital em Gymnotiformes comumente compreendem alterações 

morfológicas que envolvem complexos anatômicos distintos (e.g. ângulo-articular e dentário 

em A. rostratus vs. hiomandibular e metapterigóide em Orthosternarchus). A análise dos 

caracteres 4 e 5 como apresentada em Tagliacollo et al. (2016), mesmo dentro de um contexto 

de análise de dados contínuos, tenderia à uma forte influência para o agrupamento de espécies 

com focinhos alongados na ordem, mesmo que compreendam componentes e processos 

distintos (e.g. A. luciae e C. samueli- dimorfismo sexual; espécies de Rhamphichthyidae- 

funcional). Portanto, este caráter foi, provisoriamente, removido da análise. Idealmente, uma 

análise exaustiva dos elementos associados ao alongamento da região pré-orbital faz-se 
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necessária para a compreensão de todos os elementos morfológicos envolvidos no processo de 

hipertrofia do focinho e, posteriormente, analisa-los de maneira específica. 

 

II) Caráter 35 [“N°. ventral rami. 0: Median 14 or less. 1: Median 15 or more”]. 

 Mediante análises dos ramos ventrais da linha lateral nos espécimes, este caráter 

mostrou-se altamente plástico, onde o número dos ramos varia em ambos os flancos em um 

mesmo indivíduo (e.g. Hypopygus lepturus- MZUSP 91426; Japigny kirshbaum- FIELD 

50185). Portanto, com base no grau de incerteza da condição real dos espécimes analisados, 

este caráter foi removido da análise.  

 

III) Caráter 40 [“Premaxillary teeth. 0: Teeth present on premaxilla of adults. 1: 

Premaxillary dentition reduced or lost”]. 

 O caráter como proposto contempla duas condições distintas no estado 1. A redução 

da dentição no osso pré-maxilar é distinta de sua total ausência tendo em vista que, apesar de 

reduzida, ainda sim é presente. Adicionalmente, este caráter é relacionado à mesma variável 

apresentada no caráter 36. Mediante a problemática, este caráter foi removido da análise. 

 

IV) Caráter 155 [“Hypobranchial teeth. 0: Eight or more teeth present on sixth 

hypobranchial. 1: Seven or fewer teeth present on sixth hypobranchial”]. 

 Apesar de potencialmente informativo, este caráter também foi detectado com um alto 

nível de plasticidade, variando em ambos elementos em um mesmo espécime. Portanto, foi, 

provisoriamente, removido da análise. 

 

V) Caráter 201 [“Size of anterior ribs. 0: Anterior pair of pleural ribs narrow; breadth 

approximately equal to width. 1: Anterior ribs broad, breadth two to three times width”]. 

 O parâmetro para a considerar a largura das costelas anteriores não é evidente, 

portanto, inviabilizando sua codificação ou reavaliação. Mediante este fato, este caráter não 

foi utilizado na análise. 

 

6. ANÁLISE DOS CARACTERES DE MIOLOGIA CONCATENADOS COM A 

MATRIZ FENOTÍPICA DE TAGLIACOLLO ET AL. (2016) 

A análise de parcimônia dos dados de miologia facial concatenados com os caracteres 

modificados de Tagliacollo et al. (2016) resultou em 1920 árvores igualmente parcimoniosas 

(score: 690.12; IC: 0.42; IR: 0.91), que serviram como base para o consenso estrito e o 
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mapeamento dos caracteres de miologia facial (Fig. 42). O diagrama de congruência de 

partições das MPT’s de cada matriz (caracteres gerais vs. miológicos) e os índices de SBP são 

expostos na Figura 43. 

Os resultados dos dados concatenados resultaram em uma topologia razoavelmente 

concordante com a maioria das hipóteses prévias. Sete novas sinapomorfias miológicas são 

apresentadas para Gymnotiformes (car. 19, 23, 42, 43, 52, 53, 54), sendo o monofiletismo da 

ordem recuperado em todas as árvores em ambas as partições e altamente suportado tanto 

pelos caracteres gerais, quanto pelos dados de miologia. Gymnotidae como grupo-irmão de 

Sternopygoidea foi recuperado, com o monofiletismo desta família presente em todas as 

árvores das duas partições, corroborando invariavelmente todas as hipóteses sobre a condição 

natural da família (Triques, 1993; Gayet et al., 1994; Albert & Campos-da-Paz, 1998; Albert 

et al., 1998; Albert, 2001; Albert & Crampton, 2005a; Albert & Fink, 2007; Alves-Gomes et 

al., 1995; Tagliacollo et al., 2016). Em Gymnotus, o “G. tigre clade” é um agrupamento 

natural, subgrupo de “G. carapo clade”, contrariando o exposto em Tagliacollo et al. (2016). 

Adicionalmente, “G. coatesi clade” foi recuperado somente com base em análises 

simultâneas, demonstrando que algumas relações se revelam somente como resultado da 

iteração de dados oriundos de fontes distintas (Chippindde & Wies, 1994). 

O monofiletismo de Sternopygoidei, apesar de comumente corroborado (Albert & 

Campos-da-Paz, 1998; Albert et al., 1998; Albert, 2001; Albert & Crampton, 2005a; Albert & 

Fink, 2007; Tagliacollo et al., 2016), não é consenso, principalmente devido a dúvidas sobre o 

posicionamento de Apteronotidae (Triques, 1993; Alves-Gomes et al., 1995; Gayet et al., 

1994; Elbassiouny et al., 2016). Neste estudo, o clado Sternopygoidei foi recuperado em 

todas as MPT’s oriundas dos caracteres gerais, e em 2.3% das de miologia. Duas novas 

sinapomorfias miológicas são propostas para o grupo (car. 21 e 37), robustecendo o já 

considerável suporte fornecido pelos caracteres gerais (SBP= 9.3). Nesta subordem, 

Rhamphichthyoidea e Sternopygoidea são grupos monofiléticos, novamente em concordância 

com propostas prévias baseadas em dados morfológicos e/ou moleculares (Albert & Campos-

da-Paz, 1998; Albert, 2001; Albert & Fink, 2007; Triques, 2005; Triques, 2007; Albert & 

Fink, 2007; Carvalho, 2013; Maldonado-Ocampo et al., 2013; Tagliacollo et al., 2016). 

O monofiletismo de Rhamphichthyoidea é corroborado tanto nas análises isoladas dos 

caracteres gerais, quanto na vasta maioria das árvores de miologia, e ambas partições 

apresentam evidências favoráveis na análise global (SBP= 6; 1, respectivamente), onde a 

inserção do malaris no antorbital é proposta como uma sinapomorfia exclusiva para a 

superfamília (car. 6). A composição taxonômica deRhamphichthyidae é idêntica à 
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classificação tradicional (Rhamphichthys, Iracema e Gymnorhamphichthys- Albert & 

Campos-da-Paz, 1998; Albert, 2001), e discordante da composição apresentada em trabalhos 

com dados moleculares que alocam Steatogenys e Hypopygus na família (Maldonado-

Ocampo et al., 2013; Tagliacollo et al., 2016). O monofiletismo de Rhamphichthyidae, 

excetuando Steatogenys e Hypopygus, está corroborado em todas as MPT’s dos caracteres 

gerais e em 20% daquelas oriundas dos dados miológicos, com suporte favorável em ambas 

partições (SBP= 8.1; 1, respectivamente). Gymnorhamphichthys foi obtido como grupo-irmão 

de Iracema + Rhamphichthys (Rhamphichthyini), concordando com hipóteses prévias 

fundamentadas em análises morfológicas e evidência total (Carvalho & Albert, 2011; 

Tagliacollo et al., 2016), contrariando outros estudos que indicam Iracema como mais 

proximamente relacionado à Gymnorhamphichthys (Triques, 1996; Albert & Campos-da-Paz, 

1998; Albert, 2001). 

Hypopomidae também é um grupo corroborado em diversos estudos cladísticos, 

porém, os relacionamentos intergenéricos aqui recuperados apresentam discrepâncias com 

hipóteses prévias. O posicionamento do clado Steatogenys + Hypopygus (Steatogeninae) 

ainda é fonte de controvérsia entre as hipóteses com base em dados fenotípicos (e.g. Albert, 

2001), moleculares (e.g. Maldonado-Ocampo et al., 2013) e de evidência total (Carvalho, 

2013; Tagliacollo et al., 2016). Na reconstrução aqui apresentada, o monofiletismo da 

subfamília ocorre somente nas MPT’s dos caracteres gerais, sendo contradito pelos caracteres 

miológicos (SBP= -1). Apesar do resultado corroborar diversos estudos baseados em dados 

fenotípicos (e.g. Albert & Campos-da-Paz, 1998; Albert, 2001), esta proposição é fracamente 

suportada (SB= 0.7) e análises globais utilizando outras fontes de sinais filogenéticos (e.g. 

dados moleculares ou outros complexos anatômicos) podem plausivelmente apoiar a hipótese 

de Carvalho (2013) e Tagliacollo et al. (2016), onde estes gêneros são apresentados como 

membros de Rhamphichthyidae. Microsternarchini (sensu Cox-Fernandez et al., 2014) é 

corroborado, contudo seu posicionamento como grupo-irmão dos demais hypopomídeos é 

discordante do apresentado em outros estudos, onde aparece como grupo-irmão de 

Hypopomus (Cox-Fernandez et al., 2014; Tagliacollo et al., 2016). O monofiletismo de 

Brachyhypopominae (Hypopomus + Brachyhypopomus; sensu Albert, 2001) foi recuperado, 

corroborando outros estudos restritos à dados fenotípicos (e.g. Albert, 2001) ou de evidência 

total (Carvalho, 2013). Interessantemente, uma fração considerável dos subgrupos de 

Hypopomidae são suportados somente pelos caracteres gerais, distinto dos caracteres de 

miologia facial, que não contribuem significativamente para os inter-relacionamentos mais 

internos na família (SBP= 0). 
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Crampton et al. (2016) apresentam três potenciais caracteres sinapomórficos para 

Brachyhypopomus (car. 46; 50; 57; Crampton et al., 2016), entretanto, demonstram a 

necessidade de análises adicionais que avaliem a variabilidade ontogenética dos caracteres 

propostos. O monofiletismo do gênero acontece apenas nas árvores oriundas dos caracteres 

gerais, com evidência significativa (SBP= 2.1). Os dados da miologia facial suportam o 

gênero apenas na análise de dados concatenados, sendo neutros quando analisados 

isoladamente (SBP= 0). Como resultado, a origem do malaris restrita ao hiomandibular (car. 

3) e a largura da origem do levator arcus palatini equivalente à extensão de inserção (car. 40) 

são sinapomorfias para o gênero. Vale ressaltar que Brachyhypopomus é um gênero com alta 

diversidade, e a inclusão de táxons adicionais é necessária para testar adequadamente esta 

proposta. 

Recuperado como grupo-irmão de Rhamphichthyoidea, Sternopygoidea é um 

agrupamento natural em todas as MPT’s dos caracteres gerais e em pouco menos de 10% 

daqueles de miologia facial, sendo suportado somente pelo conjunto de caracteres gerais 

(SBP= 6.1) e contradito pelos caracteres de miologia (SBP= -2). Consequentemente, nenhum 

caráter miológico foi recuperado como sinapomórfico para Sternopygoidea dentro de uma 

análise global. Contudo, o monofiletismo da superfamília respalda a vasta maioria das 

hipóteses de relacionamento propostas para a ordem (Albert & Campos-da-Paz, 1998; Albert, 

2001; Triques, 2005; Albert & Fink, 2007; Tagliacollo et al., 2016). Nesta superfamília, 

Sternopygidae foi recuperada em todas as MPT’s dos caracteres gerais e em 63% dos 

caracteres de miologia, além de ambas as partições fornecerem evidências para o 

monofiletismo do grupo (SBP= 3.9 e 1, respectivamente), com três sinapomorfias livres de 

homoplasias oriundas da miologia facial (car. 7; 12; 31). Adicionalmente, o monofiletismo de 

Eigenmanniinae ocorre em todas as MPT’s dos caracteres gerais e em cerca de 80% das de 

miologia, com suporte considerável de ambas partições (SBP= 2.2 e 2.7, respectivamente). 

Tagliacollo et al. (2016) foi a primeira proposta filogenética publicada a incluir 

Japigny, e o gênero é proposto como um membro de Eigenmannia. Este posicionamento não 

é corroborado aqui e Japigny é considerado como grupo-irmão dos demais gêneros da 

subfamília, conforme Vari et al. (2012) e Dutra (2015).  Rhabdolichops foi recuperado como 

grupo-irmão do clado composto por Eigenmannia, Archolaemus e Distocyclus, similarmente a 

hipóteses prévias com base em em dados fenotípicos (Mago-Leccia, 1978) e moleculares 

(Alves-Gomes, 1998). As espécies de Eigenmannia surgem como sequenciais e o clado 

Distocyclus + Archolaemus como mais apical, sendo este último agrupamento previamente 

presente somente nas hipóteses de Triques (1993) e Tagliacollo et al. (2016). Salienta-se que 
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inúmeros caracteres potencialmente informativos para a resolução dos relacionamentos inter-

genéricos foram injustificadamente excluídos em Tagliacollo et al. (2016) (e.g. caracteres de 

Vari et al., 2012; Dutra et al., 2015). Com base nas análises aqui implementadas, é possível 

inferir que os dados de miologia facial são altamente informativos em Sternopygidae, com a 

vasta maioria dos subgrupos da família sendo recuperados em ambas as partições, além da 

miologia forenecer evidências favoráveis para mais da metade dos sub-clados da família. 

Apteronotidae foi recuperado como monofilético principalmente por caracteres gerais 

(SBP= 8) estando presente em todas as MPT’s deste conjunto de dados. O monofiletismo da 

família ocorre em apenas 2.3% das árvores de miologia facial, mas recebe evidência favorável 

desta partição (SBP= 1), com duas novas sinapomorfias miológicas (car. 14; 32), e em 

conformidade com inúmeras outras contribuições  (Triques, 1993; Gayet et al., 1994; Albert 

& Campos-da-Paz, 1998; Albert et al., 1998; Albert, 2001; Albert & Crampton, 2005a; Albert 

& Fink, 2007; Alves-Gomes et al., 1995; Tagliacollo et al., 2016). A topologia recuperada 

mostra pouca concordância com estudos prévios, corroborando apenas clados pontuais 

(Triques, 1993; Alves-Gomes et al., 1994; Albert et al., 1998, Albert & Campos-da-Paz, 

1998; Albert, 2001; Triques, 2005; Ivanyisky & Albert, 2014; Tagliacollo et al., 2016; Evans 

et al., 2017).  

Exemplificando, Sternarchorhynchinae (sensu Albert, 2001) foi fortemente suportado 

nas MPT’s dos caracteres gerais (SBP= 5), bem como Sternarchorhynchini 

(Sternarchorhynchus + Platyurosternarchus) e Sternarchorhamphini (Sternarchorhamphus + 

Orthosternarchus; sensu Albert, 2001), onde o primeiro é suportado por ambas partições e o 

segundo somente pelos caracteres gerais (SBP=3), sendo contradito pelos caracteres de 

miologia (SBP=-1). Estas relações fomentam outras propostas sobre o monofiletismo da 

subfamília (Albert et al., 1998; Albert, 2001) e de Sternarchorhamphini (Albert et al., 1998; 

Albert, 2001; Triques, 2005; Alves-Gomes et al., 1995; Tagliacollo et al., 2016) e 

Sternarchorhynchini (Albert et al., 1998; Albert, 2001; Tagliacollo et al., 2016).  

Pariosternarchus como grupo-irmão de Sternarchella (Sternarchellini; sensu Ivanyiski & 

Albert, 2014), corrobora contribuições recentes (Ivanyiski & Albert, 2014; Evans et al., 

2017). Contudo, este clado é presente somente nas MPT’s dos caracteres gerais, estando 

ausente nas MPT’s oriundas dos caracteres de miologia facial, apesar de receber suporte 

positivo destes (SBP= 1), em adição a uma nova sinapomorfia miológica (car. 37). 

Apesar dos aspectos congruentes dos clados supramencionados, a hipótese aqui obtida 

é em grande medida distinta daquela apresentada em estudos prévios. Ilustrando, 

Adontosternarchus foi recuperado como grupo-irmão dos demais apteronotídeos, 
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posicionamento presente apenas nas análises isoladas dos caracteres miológicos. Tal 

posicionamento é distinto de todas as outras propostas prévias, principalmente de Albert 

(2001), que apresenta este gênero como apical na família e interpreta muitos caracteres 

aparentemente plesiomórficos como reversões no gênero. Similarmente, o monofiletismo de 

“Apteronotinae” e “Apteronotini” (sensu Tagliacollo et al., 2016) não foram recuperados, 

ressaltando-se que parte considerável dos clados menos inclusivos na família recebem suporte 

apenas dos caracteres gerais, com pouca ou nenhuma contribuição da miologia facial (SBP= 

0). 

 Destarte, ao analisar a influência dos caracteres da miologia facial na análise global, 

conclui-se que uma fração considerável dos agrupamentos presentes nas árvores fundamentais 

das análises isoladas na miologia facial estão presentes na topologia resultante da matriz de 

caracteres concatenados. Cerca de 20% dos clados presentes no consenso estrito foram 

recuperados em pelo menos 50% das MPT’s de miologia facial. Adicionalmente, os 

caracteres de miologia facial tendem a fornecer evidências favoráveis (SBP= + n) para cerca 

de 30% dos agrupamentos dentro de Gymnotiformes, dos quais mais da metade compreendem 

clados correspondentes a relacionamentos interfamiliares (Sternopygoidei e 

Rhamphichthyoidea), de família (Gymnotidae, Rhamphichthyidae, Sternopygidae e 

Apteronotidae), subfamília (e.g. Eigenmanniinae), tribo (e.g. Rhamphichthyini) ou alguns 

relacionamentos intergenéricos (e.g. Clado A3; Sternarchorhamphus + Orthosternarchus; 

Archolaemus + Distocyclus).  

Alternativamente, o mesmo conjunto de caracteres tende a fornecer evidências neutras 

(SBP= 0) ou contrárias (SBP= -n) para mais da metade dos sub-clados (68.3% e 2.4%, 

respectivamente), porém majoritariamente correspondendo a agrupamentos intragenéricos 

(e.g. Clados G1, G2 e G3; Hypopygus spp.; Rhamphichthys spp.) ou intergenéricos (e.g. 

Porotergus + Sternarchogiton), raramente apresentando evidências desfavoráveis para 

agrupamentos mais inclusivos (e.g. Sternopygoidea).  

Com base nas evidências favoráveis para o suporte de grandes agrupamentos em 

Gymnotiformes (e.g. subordem, superfamília e família) em combinação com evidências 

desfavoráveis/neutras para componentes intra- e intergenéricos, pode-se inferir que os 

caracteres de miologia facial são mais informativos para relacionamentos mais profundos na 

filogenia da ordem. Por outro lado, estes mesmos dados são mais incongruentes e 

potencialmente menos informativos para subgrupos menores, quando comparados a outros 

complexos anatômicos. 
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Comentários adicionais sobre a influência de caracteres miológicos em outros conjuntos 

de dados.  

Os resultados deste estudo demonstram que a miologia contem sinal filogenético 

relevante para a resolução de relações filogenéticas de grandes grupos. Esta concepção foi 

inicialmente apresentada em Borden (1999), que constatou pouca variabilidade entre os 

músculos nas espécies de Naso (Acanthuridae; Perciformes) quando comparada ao observado 

nos outros complexos anatômicos (e.g. osteologia). O trabalho de Borden (1999) revelou a 

natureza conservativa dos caracteres miológicos, caracterizando-os como indicadores 

confiáveis de relacionamentos em níveis mais profundos da filogenia nos diferentes grupos 

analisados.  

Outros estudos procuraram estimar empiricamente a relevância dos caracteres 

miológicos em análises cladísticas (Diogo, 2004; Diogo, 2007; Diogo et al., 2012). Estes 

trabalhos implementaram análises comparativas entre as médias dos índices de consistência e 

de retenção dos caracteres miológicos e osteológicos e inferiram que os caracteres de 

miologia apresentam, em média, índices superiores aos de osteologia. A partir desta 

observação, os autores concluem que caracteres miológicos são mais informativos que os 

osteológicos. Esta afirmação por si só já é questionável uma vez que homoplasia e conteúdo 

informativo são conceitos distintos. Caracteres específicos podem ser ao mesmo tempo 

altamente homoplásticos e altamente informativos para uma filogenia (Brooks, 1996). Mas os 

autores vão além e restringem tal afirmação para categorias taxonômicas superiores, sem 

explicação. Na verdade, a comparação direta da média destes índices é válida apenas para 

determinar quais conjuntos de dados são mais homoplásticos globalmente que outros, sem 

implicações acerca da correlação hierárquica do conjunto de dados com a hipótese associada. 

A comparação das médias dos IC e IR é útil apenas para visualizar quais fontes de dados são 

mais homoplásticas, no geral, em uma análise de dados concatenados. Portanto, 

reinterpretando os dados expostos em Diogo (2004), Diogo (2007) e Diogo et al. (2012), que 

apresentaram as médias de IC e IR dos caracteres de miologia como superiores aos de 

osteologia, tudo que se pode dizer é que a miologia tende a forner sinais filogenéticos 

globalmente menos homoplásticos quando comparados aos caracteres osteológicos. 

Quaisquer extrapolações adicionais acerca do significado deste resultado somente fariam 

sentido sob condições, reconhecidamente irrealistas, de distribuição isotrópicas de transição 

de estados em filogenias. 

A fim de testar a comparação direta entre o nível de homoplasia da miologia em 

relação aos caracteres osteológicos no presente caso, as médias do IC e IR dos caracteres 
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miológicos foram calculadas e comparadas às médias dos caracteres de osteologia, ambos nas 

análises concatenadas. Com base nos resultados aqui obtidos, os caracteres de miologia 

apresentam as médias do IC e IR inferiores aos dos caracteres osteológicos (0.52 vs. 0.66; e 

0.83 vs. 0.91, respectivamente). Estes resultados contrariam aqueles dos trabalhos prévios 

citados, já que neste caso os caracteres de miologia são mais homoplásticos que os de 

osteologia. Contudo, os dados miológicos fornecem evidências determinantes para a 

resolução de componentes mais profundos em filogenias (ou seja, valores de SBP positivos). 

Assim, independentemente do nível de homoplasia simples envolvido em cada caso, a 

incorporação rotineira de caracteres miológicos pode influenciar decisivamente o resultado de 

análises filogenéticas mais amplas, especialmente aquelas voltadas para grandes 

agrupamentos.
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APÊNDICE 

Figuras 

 

 

Figura 1. Vista lateral (A) e dorsal (B) dos músculos dorsolaterais da cabeça de Gymnotus 

cylindricus (Gymnotidae), USNM 134701, 178.5 mm CFA, Rio Hondo, Rio Motagua basin, 

Guatemala. Escala: 4 mm. 
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Figura 2. Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça de Electrophorus electricus 

(Gymnotidae), MZUSP 85509, 488.2 mm CFA, Rio Negro, Brasil. Escala: 1 cm. 
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Figura 3. Vista lateral (A) e mesial (B) do adductor mandibulae de Electrophorus electricus 

(Gymnotidae), MZUSP 85509, 488.2 mm CFA, Rio Negro, Brasil. Maxilar e porção mesial da 

membrana bucopalatal removidas. Escala: 1 cm. 
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Figura 4. Vista mesial do adductor mandibulae de Hypopomus artedi (Hypopomidae), USNM 

408442, 202. 7 mm CFA, Paloemeu River, Suriname. Escala: 4 

 mm. 

 

 

Figura 5. Vista lateral do adductor mandibulae, pars malaris de Gymnorhamphichthys 

rosemariae (Rhamphichthyidae), MZUSP 56317, 116.3 mm CFA, Bacia do Rio Negro, Brasil. 

Escala: 5 mm. 
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Figura 6. Vista lateral do adductor mandibulae, pars malaris (A) e mesial do pars ricto-stegalis 

(B) de Sternarchogiton preto (Apteronotidae), MPEG 22758, 268.5 mm CFA, Rio Caripetuba, 

Pará, Brasil. Porção mediana da membrana bucopalatal acidentalmente removida. Escala: 5 mm. 
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Figura 7. Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça de Eigenmannia humboldtii 

(Sternopygidae), FIELD 56812, 186.2 mm CFA, Puerto del Rico, Colombia. Escala: 5 mm. 
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Figura 8. Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça de Apteronotus albifrons 

(Apteronotidae), MZUSP 22251, 150.1 mm CFA, Rio Capim, Pará, Brasil. Percurso do R-Avn 

indicado em azul. Escala: 5 mm. 

 

 

Figura 9. Vista mesial do adductor mandibulae de Archolaemus janeae (Sternopygidae), 

MZUSP 97383, 171.0 mm CFA, Rio Jamaxim, Pará, Brasil. Escala: 4 mm. 
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Figura 10. Vista lateral (A e B) das sub-secções do adductor mandibulae e vista mesial (C) do 

levator arcus palatini de Rhamphichthys hahni (Rhamphichthyidae), MZUSP 24736, 479.5 mm 

TL, Rio Caxipó da Ponte, Brasil. Escala: 1 cm (A e B); 2 mm (C). 
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Figura 11. Vista lateral do adductor mandibulae, pars malaris (A) e mesial do pars malaris (B) 

de Sternopygus astrabes (Sternopygidae), MZUSP 88795, 151. 0 mm CFA, Rio Preto da Eva, 

Amazonas, Brasil. Escala: 3 mm. 
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Figura 12. Close da vista lateral da porção anterior (A) e porção posterior (B) dos músculos 

dorsolaterais da cabeça de Sternarchella terminalis (Apteronotidae), MPEG 3481, 155.3 mm TL 

[regenerado], Ilha do Marajó, Pará, Brasil. Áreas brancas densas correspondem a acúmulo 

excessivo gordura. Escala: 5 mm. 
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Figura 13. Vista lateral (A) [em destaque] e detalhe (B) dos músculos dorsolaterais da porção 

posterior da cabeça de Electrophorus electricus (Gymnotidae), MZUSP 85509, 488.2 mm CFA, 

Rio Negro, Brasil. Adductor mandibulae removido em B. Escala: 1 cm. 
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Figura 14. Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça de Hypopygus lepturus 

(Hypopomidae), MZUSP 91426, 55.4 mm CFA, Río Ucayali, Peru. Escala: 2 mm. 

 

 

Figura 15. Vista mesial do suspensório de Brachyhypopomus janeiroensis (Hypopomidae), 

MZUSP 22702, 80.9 mm CFA, Rio Paraíba, Brasil. Escala: 4 mm. 
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Figura 16. Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça de Archolaemus ferreirai 

(Sternopygidae), INPA-ICT 6496, 128.5 mm CFA, Rio Mucajaí, Roraima, Brasil. Escala: 2 mm. 

 

 

Figura 17. Vista lateral (A) e mesial (B) do adductor mandibulae, pars malaris de 

Brachyhypopomus janeiroensis (Hypopomidae), MZUSP 22702, 80.9 mm CFA, Rio Paraíba, 

Brasil. Membrana buco-palatal cortada ventralmente. Escala: 1 mm. 
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Figura 18. Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça de Brachyhypopomus janeiroensis 

(Hypopomidae), MZUSP 22702, 80.9 mm CFA, Rio Paraíba, Brasil. Escala: 3 mm. 

 

 

Figura 19. Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça de Microsternarchus cf. bilineatus 

(Hypopomidae), MBUCV-V 7298, 59.2 mm CFA, Laguna de Titi, Venezuela. Escala: 1 mm. 
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Figura 20. Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça de Hypopomus artedi 

(Hypopomidae), USNM 408442, 202. 7 mm CFA, Paloemeu River, Suriname. Escala: 5 mm. 

 

 

Figura 21. Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça de Gymnorhamphichthys 

rosemariae (Rhamphichthyidae), MZUSP 56317, 116.3 mm CFA, Bacia do Rio Negro, Brasil. 

Escala: 5 mm. 
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Figura 22. Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça de Rhamphichthys hahni 

(Rhamphichthyidae), MZUSP 24736, 479.5 mm TL, Rio Caxipó da Ponte, Brasil. Escala: 2 cm. 

 

 

Figura 23. Vista mesial do adductor mandibulae de Eigenmannia nigra (Sternopygidae), MPEG 

2430, 154.1 mm CFA, Rio Goiapi, Ilha do Marajó, Pará, Brasil. Escala: 2 mm. 
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Figura 24. Vista lateral (A) e mesial (B) do adductor mandibulae, pars malaris de 

Rhabdolichops eastwardi (Sternopygidae), MZUSP 81178, 188.3 mm CFA, Rio Tiquié, 

Amazonas, Brasil. Malaris removido em B. Escala: 5 mm. 
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Figura 25. Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça de Japigny kirshbaum 

(Sternopygidae), FIELD 50185, 137.2 mm CFA, New River Drainage, Guyana. Escala: 4 mm. 

 

 

Figura 26. Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça de Sternopygus macrurus 

(Sternopygidae), MPEG 22756, 245.8 mm CFA, Rio Japurá, Amazonas, Brasil. Escala: 1 cm. 
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Figura 27. Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça de Rhabdolichops troscheli 

(Sternopygidae), MZUSP 57704, 140.2 mm CFA, Rio Negro, Amazonas, Brasil. Região póstero-

ventral do levator operculi posterior, na porção de inserção, removido acidentalmente. Escala: 3 

mm. 

 

 

Figura 28. Vista lateral dos músculos mesiais da cabeça de Japigny kirshbaum (Sternopygidae), 

FIELD 50185, 137.2 mm CFA, New River Drainage, Guyana. Adductor mandibulae, levator 

arcus palatini e mandíbula removidos. Escala: 2 mm. 
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Figura 29. Vista lateral dos músculos mesiais da cabeça de Distocyclus conirostris 

(Sternopygidae), MZUSP 23316, 242.2 mm CFA, Rio Solimões, Amazonas, Brasil. Escala: 4 

mm. 
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Figura 30. Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça (A) e vista mesial do adductor 

mandibulae (B) de Platyurosternarchus macrostomus (Apteronotidae), MZUSP 57686, 189.5 

mm CFA, Rio Purus, Amazonas, Brasil. Escala: 1 cm (A) e 5 mm (B). Linha negra indica a 

delimitação do adductor operculi, levator arcus palatini e malaris. 

 

 

Figura 31. Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça de Adontosternarchus clarkae 

(Apteronotidae), MZUSP 30072, 79.3 mm CFA, Rio Amazonas, Amazonas, Brasil. Percurso do 

R-Avn indicado em verde em A. Escala: 2mm. 
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Figura 32. Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça de Apteronotus bonapartii 

(Apteronotidae), MPEG 3038, 217.5 mm CFA, Rio Amazonas, Pará, Brasil. Percurso do R-Avn 

indicado em azul. Escala: 5 mm. 

 

 

Figura 33. Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça de Sternarchorhamphus mulleri 

(Apteronotidae), USNM 373030, 222.2 mm CFA, Rio Negro, Amazonas, Brasil. Percurso do R-

Avn indicado em verde. Escala: 1 cm. 
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Figura 34. Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça (A) e vista mesial do adductor 

mandibulae (B) de Sternarchorhynchus goeldii (Apteronotidae), MPEG 1193, 1, 148.3 mm 

CFA, Rio Negro, Amazonas, Brasil. Escala: 5 mm. 
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Figura 35. Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça de Compsaraia compsa 

(Apteronotidae), MZUSP 56206, 123.4 mm CFA, Rio Negro, Amazonas, Brasil. Escala: 5 mm. 

 

 

Figura 36. Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça de Sternarchogiton preto 

(Apteronotidae), MPEG 22758, 268.5 mm CFA, Rio Caripetuba, Pará, Brasil. Escala: 5 mm. 
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Figura 37. Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça de Sternarchella raptor 

(Apteronotidae), USNM 374014, 71.9 mm CFA, Rio Amazonas, Amazonas, Brasil. Escala: 5 

mm. 

 

 

Figura 38. Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça de Sternarchella terminalis 

(Apteronotidae), MPEG 3481, 155.3 mm TL [regenerado], Ilha do Marajó, Pará, Brasil. Áreas 

brancas densas correspondem a acúmulo excessivo gordura. Escala: 5 mm. 
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Figura 39. Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça (A) e vista mesial do adductor 

mandibulae (B) de Apteronotus rostratus (Apteronotidae), USNM 317229, 142.3 mm CFA, Rio 

Salado, Colômbia. Percurso do R-Avn indicado em verde em A. Adductor mandibulae, pars 

malaris removido em B. Escala: 5 mm (A) e 4 mm (B).
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Figura 40. Hipótese de relacionamento filogenético com base em dados da musculatura látero-dorsal da 

cabeça de Gymnotiformes derivada da matriz exposta na Tabela 2. A topologia é um consenso estrito das 40 

árvores igualmente parcimoniosas. As abreviações abaixo de cada ramo são referenciadas nas descrições dos 

caracteres. Legendas: Brachyhypopomus spp.1 (B. beebei, B. bombilla, B. draco, B. gaudeiro, B. janeiroensis 

e B. sullivani,); Brachyhypopomus spp.2 (B. brevirostris, B. hendersoni, B. pinnicaudatus e B. regani,); 

Sternarchella spp.1 (S. duccis e S. raptor); Sternarchella spp.2 (S. schotti e S. terminalis); Eigenmannia spp.1 

(E. muirapinima e E. vicentespelaea); Eigenmannia spp.2 (E. humboldtii, E. limbata, E. nigra, E. pavulagem, 

E. sp. ventuari); Eigenmannia spp.3 (E. antonioi, E. besouro, E. desantanai, E. guairaca, E. matintaperera, E. 

macrops, E. meeki, E. microstoma, E. sayona, E. trilineata, E. virescens e E. waiwai); Rhabdolichops spp.1 (R. 

nigrimans e R. lundbergi); Rhabdolichops spp.2 (R. caviceps, R. electrogrammus e R. zareti); Rhabdolichops 

spp.3 (R. eastwardi e R. troscheli). 
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Figura 41. Hipótese de relacionamento filogenético com base em dados da musculatura látero-

dorsal da cabeça de Gymnotiformes derivada da matriz exposta na Tabela 2, com as sinapomorfias 

indicadas de acordo com a reconstrução mais parcimoniosa. Caracteres são indicados abaixo de 

cada ramo e os estados de caráter acima. Símbolos negros indicam caracteres livres de homoplasia e 

brancos caracteres homoplásticos. As abreviações abaixo de cada ramo são referenciadas nas 

descrições dos caracteres. Tabela indica os valores dos suportes de cada ramo: BR (Suporte de 

Bremer relativo), BST (Bootstrap) e JCK (Jackknife). As abreviações dos táxons seguem a do 

cladograma anterior (Fig. 40). 
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Figura 42. Relacionamentos filogenéticos com base em dados da musculatura concatenados com 

os caracteres fenotípicos de Tagliacollo et al. (2016). Consenso estrito de 1920 MPT’s. 

Caracteres sinapomórficos de miologia facial são indicados abaixo de cada ramo. Números em 

negrito referenciam os clados na lista de sinapomorfias (Tabela 8). Legendas: Gymnotus spp. 1 

(G. coropinae, G. jonasi); Gymnotus spp. 2 (G. javari, G. coatesi e G. stenoleucus); Gymnotus 

spp. 3 (G. tigre e G. heni); Gymnotus spp. 4 (G. arapaima, G. ucamara, G. carapo, G. bahianus, 

G. sylvius, G. mamiraua, G. omamorum, G. choco e G. ardilai); Rhamphichthys spp. (R. 

marmoratus, R. hahni, R. depranium, R. apurensis e R. rostratus); Hypopygus spp. (H. neblinae 

e H. lepturus); Brachyhypopomus spp. 1 (B. occidentalis e B. diazi); Sternopygus spp. 1 (S. 

aequilabiatus, S. xingu e S. macrurus); Rhabdolichops spp. (R. eastwardi e R. caviceps); 

Adontosternarchus spp. (A. nebulosus, A. devananzii, A. clarkae e A. balaenops); 

Sternarchorhynchus spp. 1 (S. hagedornae e S. galibi); Sternarchorhynchus spp. 2 (S. 

oxyrhynchus e S. mormyrus); Apteronotus spp. 1 (A. cuchillejo e A. albifrons); Apteronotus spp. 

2 (A. magdalensis e A. cuchillo); Apteronotus spp. 3 (A. eschemeyrei e A. leptorhynchus); 

Sternarchella spp. 1 (S. duccis e S. raptor); Apteronotus spp. 4 (A. ellisi e A. bonapartii). Táxon 

de enraizamento e demais representantes do grupo externo não expostos. 
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Figura 43. Diagrama de congruência de partições (DCP) com base em dados da musculatura 

látero-dorsal da cabeça concatenados com os caracteres fenotípicos gerais de Tagliacollo et al. 

(2016). Valores acima de cada ramo indicam o suporte de Bremer particionado (SBP) da matriz 

dos caracteres gerais modificados de Tagliacollo et al. (2016) / dados miológicos (valores em 

azul indicam evidências favoráveis para a manutenção do clado dos caracteres de miologia; 

vermelhos indicam evidências contrárias ou neutras para a manutenção do clado). Gráficos 

abaixo de cada ramo indicam a frequência dos clados nas árvores maximamente parcimoniosas 

(MPT’s) a partir de análises isoladas na matriz fenotípica de Tagliacollo et al. (2016) (verde; N= 

495) e dados miológicos (azul; N=312). Círculos vazados indicam clados recuperados somente 

na análise combinada e cinza indicam clados presentes apenas em todas as árvores dos caracteres 

gerais. Tamanho dos gráficos meramente ilustrativo. As abreviações dos táxons seguem a do 

cladograma anterior (Fig. 42). Raiz e demais representantes do grupo externo não expostos.
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Tabelas 

Tabela 1. Abreviações das estruturas osteológicas, miológicas e gerais utilizadas no 

presente estudo. 

  Músculos 
  

Ossos 

DO Dilatator operculi 
 

M Maxilar 

LAP Levator arcus palatini 
 

D Dentário 

AM Adductor mandibulae 
 

A Ângulo-articular 

LO Levator operculi 
 

R Retroarticular 

AA Adductor arcus 
 

Cs Canal do supracleitro 

sm Segmentum mandibularis 
 

E Esfenótico 

   
H Hiomandibular 

   
P Pré-opérculo 

   
Au Autopalatino 

 
Tendões e ligamentos 

 
An Antorbital 

TM Tendão mandibular 
 

Pe Proscesso ascendente do endopterigóide 

LE Ligamento endomaxilar 
 

E Endopterigóide 

T Tendão meckeliano 
 

Me Metapterigóide 

LEa Ligamento endomaxilar acessório 
 

Q Quadrado 

LT Ligamento transverso 
 

S Simplético 

LPr Ligamento pré-retroarticular 
 

So Subopérculo 

LPo Ligamento posto-retroarticular 
 

O  Opérculo 

LEc Ligamento ecto-maxilar 
 

Oc Osso corono-meckeliano 

LPa Ligamento pré-angular 
 

Oi Ossos intermusculares 

Rm Rafe mandibular 
 

Io1+2 Infra-orbital 1+2 

   
Eio1+2 

Expansão póstero-dorsal do infra-orbital 

1+2 

 
Gerais 

 
Fr Frontal 

R-Avn 
Ramo recurrente da porção antero-ventral 

 
Or Órbito-esfenóide 

 do nervo da linha lateral anterior 
 

Pt Ptero-esfenóide 

MB Membrana bucopalatal 
 

PdO Processo dorsal do opérculo 

CM Cartilagem de Meckel 
 

Ms Mesetmóide 

RMT Ramus mandibularis trigeminus 
 

Pm Pré-maxilar 

FsL Fáscia do levator operculi 
 

EL Etmóide lateral 

Tcl Tecido conjutivo do lábio superior   Pa Parietal 
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Tabela 2. Matriz de 56 caracteres oriundos da miologia facial de 83 táxons de 

Gymnotiformes e 4 representantes do grupo-externo (*). 0&1 indicam codificação 

polimórfica e “-” não-aplicáveis. 

 

A. albifrons  

010000010000011-1110101020001001110101020222011000011100 

A. balaenops  

00100000100001111110102000001001000111100110011000011100 

A. blax  

000000100001000100001001001---10000110100110103000111001 

A. bonapartii  

010000010000311-0110101030001000110101020222011000011100 

A. camposdapazi  

010000010000011-1110101020001001110101020222011000011100 

A. ferreirai  

000000100001000100001001001---10000110100110103000111001 

A. janeae  

000000100001000100001001001---10000110100110103000111001 

A. luciae  

00000010000100010000100100000010000110100110103000111001 

A. orientalis  

000000100001000100001020001---10000110100110103000111001 

A. rostratus  

01000001000001010000101020001102110101020222011000011100 

A. sachsi  

00100000100001111110102000001001000111100110011000011100 

A. santosi  

000000100001000100001001001---10000110100110103000111001 

B. beebei  

00100100000000000110101000001000000111020110111000011100 

B. bombilla  

00100100000000001110101000001000000111020110111000011100 

B. brevirostris  

00100100000000000110102000001000000111020110111000011100 

B. draco  

00100100000000000110101000001000000111020110111000011100 

B. falcatus*  

00000000000000000000000010011000000100000000000000000000 

B. gaudeiro  

00100100000000001110101000001000000111020110111000011100 

B. hendersoni  

00100100000000000110102000001000000111020110111000011100 

B. janeiroensis  

00100100000000000110101000001000000111020110111000011100 

B. pinnicaudatus  

00100100000000000110102000001000000111020110111000011100 

B. regani  

00100100000000000110102000001000000111020110111000011100 
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B. sullivani  

00100100000000001110101000001000000111020110111000011100 

C. chanos*  

0000000000000000000000000000000-000000000000000000000000 

C. compsa  

010000010000011-0100101010001000110101100010111000011100 

D. conirostris  

00100010000100010000000000001010000110000110103000111000 

D. mesembrinus*  

10011000000000000100000000001000000101010000211000000001 

E. antonioi  

00000010000100010000002000001010000110000110103000111000 

E. besouro  

00000010000100010000002000001010000110000110103000111000 

E. desantanai  

00000010000100010000002000001010000110000110103000111000 

E. electricus  

101110000000000001110010001---0-000100001111100010011111 

E. guairaca  

00000010000100010000002000001010000110000110103000111000 

E. humboldtii  

00000010000100010000002000002010000111000110103000111000 

E. limbata  

00000010000100010000002000001010000111000110103000111000 

E. macrops  

00000010000100010000002000001010000110000110103000111000 

E. matintaperera  

00000010000100010000002000001010000110000110103000111000 

E. meeki  

00000010000100010000002000001010000110000110103000111000 

E. microstoma  

000000100001000100000020000010100001100001101030001110&100 

E. muirapinima  

00000010000100010000002000001010000111100110103000111000 

E. nigra  

00000010000100010000002000001010000111000110103000111000 

E. pavulagem  

00000010000100010000002000001010000111000110103000111000 

E. oradens  

00000010000100010000002000001010000111000110103000111000 

E. trilineata  

00000010000100010000002000001010000110000110103000111000 

E. vicentespelaea  

00000010000100010000002000001010000111100110103000111000 

E. virescens  

00000010000100010000002000001010000110000110103000111000 

E. waiwai  

00000010000100010000002000001010000110000110103000111000 

Eigenamnnia. sayona 

00000010000100010000002000001010000110000110103000111000 
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G. carapo  

101110000000000001110010011---0-000101030110011000011111 

G. cylindricus  

101110000000000001110010001---0-000101030110011000011111 

G. maculosus  

101110000000000001110010001---0-000101030110011000011111 

G. pantherinus  

101110000000000001110010001---0-000101030110011000011111 

G. rondoni  

010001000000000110100010001---02000101000111101000011100 

G. rosemarie 

 010001000000000110100010001---02000101000111101000011100 

H. artedi  

00000100000000000100101000001000000111010110111000011100 

H. lepturus  

00000100000000000110101000001000000111000110112000001100 

J. kirshbaum  

00100010000100010010102000002010001111000111113000111000 

L. chrysophekadion*  

000000000000000000000000001---00000000000000000000100000 

M. bilineatus  

00000100000000001110101000002000000111010111111000011100 

O. tamandua  

011000000000011-01101020011---03000101000111102000011100 

P. amazonensis  

010000010000011-0010001010001000010111120110011000011100 

P. gimbeli  

010000010000111-0000001010001001110101120222011000011100 

P. hasemani  

010000010000011-1100001020011001010101020222011000011100 

P. microstoma 

 110000000000011-01100010201---01000101020222002000011000 

R. caviceps  

00100010000100011000002000011010000110120110103000111000 

R. drepanium 

 011001000000000110101010011---01000111020111101100011000 

R. eastwardi  

00100010000100011000002000011010000110120110111000111000 

R.  electrogrammus 

00100010000100011000002000011010000110120110103000111000 

R.  hahni  

011001000000000110101010011---01000111020111101100011000 

R. lundbergi  

00100010000100011000002000001010000110000110103000011100 

R. marmoratus 

 011001000000000110101010011---01000111020111101100011000 

R. nigrimans  

00100010000100011000002000001010000110000110103000011100 

R. troscheli  

00100010000100011000002000011010000111120110101000111000 
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R. zareti  

00100010000100011000002000011010000110120110103000111000 

S. astrabes  

001000100001001-0100101000001010000111120111111000011100 

S. duccis 

 010000010110011-0110101020001001100111020222011001011100 

S. duidae 

 00000100000000001110101000002000000111010111011000111100 

S. elegans  

00000100000000001110101000002000000111010111011000111100 

S. goeldii  

010000000000011-01101110201---03000101020222002000011100 

S. macrurus  

001000100001001-0100101000001010000111120111111000011100 

S. mulleri  

010000000000011-11101020201---00000101020111002000011100 

S. orthos 

 01 0000010110011-0110101020001001100111110222011001011000 

S. oxyrhynchus 

 010000000000011-01101110201---03000101020222002000011100 

S. porcinum 

 010000010000211-0110101010001001110101120222111000011100 

S. preto  

010000010000211-0110101010001001110101120222111000011100 

S. raptor  

010000010110011-0110101020001001100111020222011001011100 

S. schotti  

010000010110011-0110101020001001100111110222011001011000 

S. xingu  

001000100001001-0100101000001010000111120111111100011100
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Tabela 3. Matriz de 260 caracteres discretos modificados de Tagliacollo et al. (2016) 

concatenados com os caracteres de miologia facial de Gymnotiformes. “?” indicam 

codificação incerta; “-” indicam codificações não aplicáveis; 0&1 indicam codificação 

polimórfica. 

 

A. albifrons  

2000010000111100011100000000111100101000000101011100100001000100000001

0001001001000001001001111111101011111100110001000011111011110110101110

00100101001100110011101111000100011000100000011?1000110010100000010000

010000011-1110101020001001110101020222011000011100 

 

A. balaenops 

000001000000000001?1000001?01111000211000000010110001000110?01000010011

001011101000001001001111111100?111111001100010000110110111101101010100

011010100110?110011101111100100010100100000011?100011000010000000100000

1000011111101020000---01000111100110011000011100 

 

A. blax 

010000000000000001?100000010111100001000000001010?00??00000011100000110

000000001001000001?0011111110?????111001??0000100?101100010110001000000

1001110011011111111001110001000000001000101111100001101111011000000010

0001000100001001001---10000110100110103000111001 

 

A. bonapartii 

2100010000100000111111000000111101111000000001011100100001000100000000

0001011??100000110?0011?1111???0???111001100010000111110111101101011100

1100101001100110011101111100100011000100000011?10001100101000000100000

10000311-0110101030001000110101020222011000011100 

 

A. caudimaculosus 

200001000011110001?100000000111100101000000101011100100001000100000001

0001001001000001001001111111101?11111100110001000011111011110110101110

00100101001100110011101111000100011000100000011?1000110010100000???????

????????-???????????????????????????????????????? 

 

A. clarkae 

00000100000000000111000001?01111000211000000010110001000110?01000010011

001011101000001001001111111100?111111001100010000110110111101101010100

011010100110?110011101111100100010100100000011?1000110000100000?????????

??????????????????????????????????????????????? 

 

A. cuchillejo 

200001000011110001?100000000111100101100000101011100100001100100000001

0001001001000001001?0111111110?????111001100010000111110111101101011100

011?101101100110011101111000100011000100000011?100011?01?100000?????????

??????????????????????????????????????????????? 

 

A. cuchillo 
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200001000011010101?100000000111100101000000101011100100001000100010001

000100?????????1001?0111111110?????1101?1100010000111??????1???????????????

?01?011001100111?11110001000110001?0000011?100011?010100000??????????????

?????????????????????????????????????????? 

 

A. devananzii 

000001000000000001?1000001?01111000211000000010110001000110?01000010011

001011101000001001001111111100?111111001100010000110110111101101010100

011010100110?110011101111100100010100100000011?1000110000100000?????????

??????????????????????????????????????????????? 

 

A. ellisi 

21000100001000001111110000001111011?1000000001011100100001000100000000

0001011??100000110?0011?1111???????1110011000100001111101111011010111001

100101001100110011101111100100011000100000011?100011001?100000??????????

?????????????????????????????????????????????? 

 

A. eschmeyeri 

200001000011010001?100000000111100101000001101011100100001000100010001

000100100100000100100111111110??111111001100010000111110111101101011100

0100101001100110011101111000100011000100000011?1000110010100000????????

???????????????????????????????????????????????? 

 

A. leptorhynchus 

200001000011010001?100000000111100101000001101011100100001000100010001

0001001001000001001001111111101011111100110001000011111011110110101110

00100101001100110011101111000100011000100000011?1000110010100000010000

010000010?0000101020001102110101020222011000011100 

 

A. magdalenensis 

200001000011010101?10?0000001111001010000001010111001000010001000100010

00100?????????1001?0111111110?????1101011000100001111?????1???????????????

?01?0110?110011?0111100010001?0001?0000011?100011?0??100000??????????????

?????????????????????????????????????????? 

 

A. nebulosus 

000001000000000001?1000001?01111000211000000010110001000110?01000010011

001011101000001001001111111100?111111001100010000110110111101101010100

011010100110?110011101111100100010100100000011?1000110000100000?????????

??????????????????????????????????????????????? 

 

A. penak 

2?0001000000000001?1000001?011???????01000000?0????????????????0???????????

????????????0??????1111???????010001110000010000??????00???0010??0??????110

110?????100?0110000?????????1?1?101111000000?000100000?????????????????????

??????????????????????????????????? 

 

A. sachsi 

000001000000000001?1000001?01111000211000000010110001000110?01000010011

00101110100000100100111111110?0111111001100010000110110111101101010100
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0110101001100110011101111100100010000100000011?10001100001000000010000

0100001111110102000001001000111100110011000011100 

 

B. beebei 

00000100000000000111000001?011100000100000000101100100?1010101000010010

0100000001101110010011111111110000011001110000010000110001001000000010

0100001111110000010010110000110000000111110111100000000001000000010010

0000000000110101000001000000111020110111000011100 

 

B. brevirostris 

00000100100000000111000001?011100010100000000101100100?1010101000010010

01000000011011100100111111111?0000111001110000010000110001001000000010

0100000111110000010010110000110000000111111111100000000001000000010010

0000000000110102000001000000111020110111000011100 

 

B. bullocki 

00000100100000000111000001?011100000100000000101100100?1010101000010010

0100000001101110010011111111110000111001110000010000110001001000000010

010000011111000001001011000011000000011111111110000000000100000????????

???????????????????????????????????????????????? 

 

B. diazi 

00000100000000000111000001?011100000100000000101100100?1010101000010010

0100000001101110010011111111110000111001110000010000110001001000000010

01000011111100000100101100001100000001111101111000000?000100000????????

???????????????????????????????????????????????? 

 

B. draco 

00000100000000000111000001?011100000100000000101100100?1010101000010010

0100000001101110010011111111110000011001110000010000110001001000000010

0100001111110000010010110000110000000111111111100000000001000000010010

0000000000110101000001000000111020110111000011100 

 

B. juruense 

200000000000000000012?000000011000001000000001000000000000000100000000

000000000100000100110?0010001001?10000001000000000010100001000000000000

000010000000000000???0000000000000000000000000??0000??01?00000010011000

000000000100000000001000000101010000211000000001 

 

B. occidentalis 

00000100000000000111000001?011100000100000000101100100?1010101000010010

0100000001101110010011111111110000111001110000010000110001001000000010

010000111111000001001011000011000000011111011110000000000100000????????

???????????????????????????????????????????????? 

 

B. pinnicaudatus 

00000100000000000111000001?011100000100000000101100100?1010101000010010

0100000001101110010011111111110000011001110000010000110001001000000010

0100001111110000010010110000110000000111111111100000000001000000010010

0000000000110102000001000000111020110111000011100 
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C. auratus 

20000000000000000000000001?0010?0??0?????????000000000000000000000000000

001000000000000000000000000001?000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000???0010000000000000000000000??0000??000000000000000000

000000000000000001???00000000000000000000100000 

 

C. compsa 

210001000010001011?121000000111101101000000001011100100001000101000001

000101100100000111100111111110?0111111001100010100111?10111101101011100

1110101001100110011101111100100011000100000011?10001100101000000100000

10000011-0100101010001000110101100010111000011100 

 

C. festivus 

0000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000

000100000000000000000?0000000001?00000000000000000000000000000000000000

000000000000000000???0000000000000000000000000??0000??00000000000000000

000000000000000010011000000100000000000000000000 

 

C. samueli 

210001000010001011?12100000011110110100000000101110010000100010100000?0

001011001000001111?0111111110?????111001100010100111?10?111011010111001

110101001100110011101111100100011000100000011?1000110010100000??????????

?????????????????????????????????????????????? 

 

C. tectifer 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000100000000000000000?0000000001?00000000000000000000000000000000000000

000000000000000000???0000000000000000000000000??0000??01?00000000000000

000000000000000010011000000100000000000000000000 

 

D. conirostris 

0000010000000000111100000010111100001000000001010000000000001110000011

0000000001001000001?0011111110?0110111001100000100010110001011000120000

01001110111011111111001110001000000001000101111100001101010&1011000100

010000100010000000000001010000110000110103000111000 

 

D. longibarbis 

200000000000000000012?000000011?000010000000010000000000000001000000000

00000000100000100100?0010001001?100000010000000000101000010000000000000

00010000000000000???0000000000000000000000000??0000??010000000100110000

00000000100000000001000000101010000211000000001 

 

E. electricus 

000001000000000000012?000000010100001000000001000100000001010100100001

000000000000000100100111111110?001011000110000000001100000100100000001

0000000110110000000???0110000110100?20000000013200000010100000001011100

00000000001110010001---0-000100001111100010011111 

 

E. erythrinus 
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0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000100000000000000000?0000000001?00000000000000000000000000000000000000

000000000000000000???0000000000000000000000000??0000??01000000000000000

000000000000000010011000000100000000000000000000 

 

E. macrops 

200001000000000011?100000010111100001000000001011000000000001110000011

0000000001001????0??00?????1???0???1110011000001000101100010000001000000

1001????110111??1???011100010000000010001011111000011011100010000000100

00100010000002000001010000110000110103000111000 

 

E. vicentespelaea 

000001000000000011?100000010111100001000000001011000000000001110000011

0000000001001000001000111111101011011100110000010001011000100000010000

0010011101110111111100011100010000000010001011111000011011111110000000

10000100010000002000001010000111100110103000111000 

 

E. virescens 

0000010000000000111100000010111100001000000001011000000000001110000011

0000000001001000001000111111101011011100110000010001011000100000010000

0010011101110111111100011100010000000010001011111000011011100010000000

10000100010000002000001010000110000110103000111000 

 

G.  jonasi 

101101010000000000?100011010011000021000000001000101110011010100100001

0010001100000001001001111111???0???111001100000000010010101001000000001

000000100110000000???011000011101001000000011110000000010000000?????????

??????????????????????????????????????????????? 

 

G. anguillaris 

101101010000000000?100011010011000021000000001000101110011010100100001

0010001100000001001001111111?000???111001100000000010010101001000000001

000000100110000000???011000011101001000000011110000000010000000?????????

??????????????????????????????????????????????? 

 

G. arapaima 

101101120000000000?100011020011000021000000001000?011100110101001000010

010001100000001001001111111???0???1110011000000010100101010?10000000110

00000010110000000???011010011100001000?00011110000000010000000??????????

?????????????????????????????????????????????? 

 

G. ardilai 

101101120000000000?100011020011000021000000001000101110011010100100001

0010000000000001001001111111?00????111001100000001010010101001000000011

000000?10110000000???011010011100001000000011110000000010000000?????????

??????????????????????????????????????????????? 

 

G. bahianus 

101101120000000000?100011020011000021000000001000101110011010100100001

0010001100000001001001111111?000???111001100000001010010101001000000011
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000000010110000000???011010011100001000000011110000000010000000?????????

??????????????????????????????????????????????? 

 

G. bogardusi 

210001000000000001?1200101?01111000010100000111110010010010001000011010

00000000010011100100111111110?1000110011111101010001110001001000000000

010010100110000001000011210011000000010101011110100000100100000????????

???????????????????????????????????????????????? 

 

G. britskii 

210001000100000001?1200101?01111000010100000111110010010010001000011010

00000000010011100100111111110?1000110011111100010001110001001000000000

010010100110000001000011210011000000010101011110100000100100000????????

???????????????????????????????????????????????? 

 

G. carapo 

1011011200000000000100011020011000021000000001000101110011010100100001

0010001100000001001001111111?000???111001100000001010010101001000000011

000000010110000000???01101001110000100000001111000000001000000010111000

0000000001110010011---0-000101030110011000011111 

 

G. chaviro 

101101120000000000?100011020011000021000000001000101110011010100100001

0010001100000001001001111111???0???111001100000001010010101001000000001

000000000110000000???011010011100001000000011110000000010000000?????????

??????????????????????????????????????????????? 

 

G. choco 

101101120000000000?100011020011000021000000001000101110011010100100001

0010000000000001001001111111?00????111001100000001010010101001000000011

000000010110000000???011010011100001000000011110000000010000000?????????

??????????????????????????????????????????????? 

 

G. coatesi 

101101010000000000?100011010011000021000000001000101110011010100100001

0010001100000001001001111111???0???111001100000000010010101001000000001

000000100110000000???011000011101001000000011110000000010000000?????????

??????????????????????????????????????????????? 

 

G. coropinae 

1011010100000000000100011010011000021000000001000101110011010100100001

0010001100000001001001111111???0???111001100000000010010101001000000001

000000100110000000???01100001110100100000001111000000001000000010111000

0000000001110010001---0-000101030110011000011111 

 

G. curupira 

101101120000000000?100011020011000021000000001000101110011010100100001

0010001100000001001001111111???0???111001100000000010010101001000000001

000000000110000000???011010011100001000000011110000000010000000?????????

??????????????????????????????????????????????? 
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G. cylindricus 

1011010000000000000100011000011000021000000001000101110011010100100001

0010001100000001001001111111?000???110001100000000010010101001000000001

000000000110000000???01100001110000100000001111000000101000000010111000

0000000001110010001---0-000101030110011000011111 

 

G. henni 

101101220000000000?100011001011000021000000001000101110011010100100001

0010001100000001001001111111???????111001100000001010010101001000000001

000000000110000000???011010011100001000000011110000000010000000?????????

??????????????????????????????????????????????? 

 

G. hypostomus 

21000100010000000111200101?0111100001010000011111001001001000100001101

000000000010011100100111111110?100011001111110101000111000100100000000

0010010100110000001000011210011000000010101011110100000100100000010001

000000000110100010001???02000101000111101000011100 

 

G. javari 

101101010000000000?100011010011000021000000001000101110011010100100001

0010001100000001001001111111???0???111001100000000010010101001000000001

000000100110000000???011000011101001000000011110000000010000000?????????

??????????????????????????????????????????????? 

 

G. maculosus 

101101000000000000?100011000011000021000000001000101110011010100100001

0010001100000001001001111111?000???110001100000000010010101001000000001

000000000110000000???01100001110000100000001111000000101000000010111000

0000000001110010001---0-000101030110011000011111 

 

G. mamiraua 

101101120000000000?100011020011000021000000001000101110011010100100001

0010001100000001001001111111?000???111001100000001010010101001000000011

000000010110000000???011010011100001000000011110000000010000000?????????

??????????????????????????????????????????????? 

 

G. obscurus 

101101120000000000?100011020011000021000000001000101110011010100100001

0010001100000001001001111111???0???111001100000001010010101001000000001

000000000110000000???011010011100001000000011110000000010000000?????????

??????????????????????????????????????????????? 

 

G. omarorum 

101101120000000000?100011020011000021000000001000101110011010100100001

0010001100000001001001111111?000???111001100000001010010101001000000011

000000010110000000???011010011100001000000011110000000010000000?????????

??????????????????????????????????????????????? 

 

G. panamensis 
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101101000000000000?100011000011000021000000001000101110011010100100001

0010001100000001001001111111?00????111001100000000010010101001000000001

000000000110000000???011000011100001000000011110000000010000000?????????

??????????????????????????????????????????????? 

 

G. pantanal 

l101101120000000000?100011020011000021000000001000101110011010100100001

0010001100000001001001111111???0???111001100000001010010101001000000001

000000000110000000???011010011100001000000011110000000010000000?????????

??????????????????????????????????????????????? 

 

G. pedanopterus 

101101010000000000?100011010011000021000000001000101110011010100100001

0010001100000001001001111111?000???111001100000000010010101001000000001

000000100110000000???011000011101001000000011110000000010000000?????????

??????????????????????????????????????????????? 

 

G. rondoni 

210001000000000001?1200101?01111000010100000111110010010010001000011010

00000000010011100100111111110?1000110011111101010001110001001000000000

0100101001100000010000112100110000000101010111101000001001000000100010

00000000110100010001???02000101000111101000011100 

 

G. rosamariae 

21000100000000000111200101?0111100001010000011111001001001000100001101

000000000010011100100111111110?100011001111110001000111000100100000000

0010010100110000001000011210011000000010101011110100000100100000010001

000000000110100010001???02000101000111101000011100 

 

G. stenoleucus 

101101010000000000?100011010011000021000000001000101110011010100100001

0010001100000001001001111111???0???111001100000000010010101001000000001

000000100110000000???011000011101001000000011110000000010000000?????????

??????????????????????????????????????????????? 

 

G. sylvius 

101101120000000000?100011020011000021000000001000101110011010100100001

0010001100000001001001111111?000???111001100000001010010101001000000011

000000010110000000???011010011100001000000011110000000010000000?????????

??????????????????????????????????????????????? 

 

G. tigre 

101101220000000000?100011001011000021000000001000101110011010100100001

0010001100000001001001111111???0???111001100000001010010101001000000001

000000000110000000???011010011100001000000011110000000010000000?????????

??????????????????????????????????????????????? 

 

G. ucamara 

101101120000000000?100011020011000021000000001000101110011010100100001

0010001100000001001001111111?000???111001100000001010010101001000000011
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000000010110000000???011010011100001000000011110000000010000000?????????

??????????????????????????????????????????????? 

G. varzea 

101101120000000000?100011020011000021000000001000101110011010100100001

0010001100000001001001111111???0???111001100000001010010101001000000001

000000000110000000???011010011100001000000011110000000010000000?????????

??????????????????????????????????????????????? 

 

G.pantherinus 

1011010000000000000100011010011000021000000001000101110011010100100001

0010001100000001001001111111???0???111001100000000010010101001000000001

000000100110000000???01100001110100100000001111000000001000000010111000

0000000001110010001???0-000101030110011000011111 

 

H. artedi 

200001000000000001?1000001?011100010100000000101100100?10100010000100?0

010000000110111001?0111111111?????0110011100000100001100010010000000100

1000000011000000100101100001100000001111101111000000000010000000000100

0000000001001010000---00000111010110111000011100 

 

H. cryptogenys 

101011001000000001?1001001?011100000101001100101100100?1111?01000010010

11000000010011100100111111110?0000110001110000010000010001001100020000

0101001?0110000001001011100011000000010001011110101000000100000????????

???????????????????????????????????????????????? 

 

H. lepturus 

10101100100000000111001001?011100000100001100101100100?1111?01000010010

11000000010011100100111111110?0000110001110000010000010101101100020000

0101001001100000010010111000110000000100010111101010000001000000000010

0000000000110101000001000000111000110112000001100 

 

H. neblinae 

101011001000000001?1001001?0111000001000?????101100100?1111?01000010010

1100000001001110010011111?1?0?0???1100011100000100000101011011000200000

10100100110?00001?01011100011000000?10001011110101000000100000??????????

?????????????????????????????????????????????? 

 

I. caiana 

210001001000000001?1100111?01110000010000000111110010000011?01000010010

00000000010011100100111111110?10001110111111000100011100010010000??1000

100100001100000010??011210011?0000001010101111010000?000100000??????????

???????????????1?????????????????????????????? 

 

J. kirschbaum 

200001000100000001?100000010??????0?100000000101???????????????000????????

?0???????????0?????????1???????1110???????0????????????????????0???????11??111

0?????1???011100????0?????1000101111100001?01110000000100010000100010010

102000002010001111000111113000111000 
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M. bilineatus 

200001000000000001?1100001?011120010100100000101100100?1011?010000100?0

01000000011011100100111111111?0000110001110000010000010001001000000010

0100001?11100000010010110000110000000111110111100000000001000000000010

0000000001110101000002000000111010111111000011100 

 

M. cuyuniense 

200001000001000001?100000000111?001010000011010111001000010001000000010

00100100???0001001?0111111110?????1?1001??00100001111????11???????0100010

0?0100110011001110111100010001?0001?0000011?1000110010100000????????????

???????????????????????????????????????????? 

 

O. tamandua 

210001000000000001?110000000111101101000000001110000010001010101000001?

00101110100000100101111111110??1111101?11100100001111101111011010001000

100000001100110011101112111100001100100000011?100011101010000001100000

0000011-01101020011---03000101000111102000011100 

 

P. amazonensis 

2000010000000000111121000000111101001010000001011100100001000100000001

0001111101000001101?01??1??1???????11101110001010011110111110111101010&

100100?01001100110011101111100100011000100000011?100011?010100000010000

010000011-00100010100---00010111120110011000011100 

 

P. crypticus 

200001000000000001?1000000001110010010000000111110000100011?01000000000

00101100100000100100111111110?01111101?111001000011111?1111011010001000

100101001100110011101112110100010000100000011?1000110010100000??????????

?????????????????????????????????????????????? 

 

P. gimbeli 

2000010000100000111121000000111101101000000001011100100001010100001001

100101??0?00???1101?0111111110?????1110011000100001111?????1??????????????

??01001100110011101111110100011000100000011?100011001010000001000001000

0111-0000001010001001110101120222011000011100 

 

P. hasemani 

000001000000000001?100000000111100101000000001011100100001000100000001

0001011101000001001?0111111110?0???111001100010000111110111101101010100

0100101001100110011001111000100011000100000011?10001100101000000100000

10000011-1100001020011001010101020222011000011100 

 

P. macrostoma 

200001000000000001?1000000001110010010000000111110000100011?01000000000

00101100100000100100111111110?011111010111001000011111?1111011010001000

100101001100110011101112110100010000100000011?100011001010000011000000

0000011-01100010201---01000101020222002000011000 

 

P. multiradiatus 
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200000000000000000012?000000011?000010000000010000000000000001000000000

0000000010000010011000010001000?00000001000000000010100001000000000000

000010000000000000???0000000000000000000000000??0000??01000000010011000

000000000100000000001000000101010000211000000001 

 

P. nemurus 

200000000000000000012?000000011?000010000000010000000000000001000000000

00000000100000100110?0010001000?000000010000000000101000010000000000000

00010000000000000???0000000000000000000000000??0000??010000000100110000

00000000100000000001000000101010000211000000001 

 

P. pixuna 

200001000000000001?1000001?011120010100101100101100100?1011?010000100?0

010000000110111001?0??11111???????1100011100000100000100010010000200110

10000011110?0?001001011000011?000?001?1?1011110000000000100000??????????

?????????????????????????????????????????????? 

 

R. apurensis 

210001001000000001?1100111?01110000010000000111110010000010001000010010

00000000010011100100111111110?1000111011111100010000110001001000000100

010110000110000001000011210011000000110101011110100000000100000????????

???????????????????????????????????????????????? 

 

R. caviceps 

100001000000000011?110000010111000101000000001011000000000001110000011

0111000001001000001?00?11?11???0???111001100000100010100001000000100000

0100111011101111111000111100100000000100010111110000110111000100010001

0000100011000002000011010000110120110103000111000 

 

R. drepanium 

21000100100000000111100111?0111000001000000011111001000001000100001001

000000000010011100100111111110?100011101111110001000011000100100000010

0010110000110000001000011210011000000110101011110100000000100000011001

000000000110101010011---01000111020111101100011000 

 

R. eastwardi 

0000010000000000111110000010111000101000000001011000000000001110000011

011100000100100000100011111110?011011100110000010001010000100000010000

0010011101110111111100011110010000000010001011111000011011100010001000

10000100011000002000011010000110120110103000111000 

 

R. fimbriipinna 

200001000000000001?1100001?011120010100100000101100100?10?1?010000100?0

010000000110111001?0111111111?????1100011100000100000100010010000000110

100001?1110000001001011000011000000011111011110000000000100000??????????

?????????????????????????????????????????????? 

 

R. hahni 

210001001000000001?1100111?01110000010000000111110010000010001000010010

00000000010011100100111111110?1000111011111100010000110001001000000100
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0101100001100000010000112100110000001101010111101000000001000000110010

00000000110101010011???01000111020111101100011000 

 

R. jegui 

000001000000000011?11000001011100010?000?????10110000000000011100000110

111000001001000001?00?11?11???????1110011000001000101110010000001000000

10011101110111111100011110010000000010001011111000011011100010?????????

??????????????????????????????????????????????? 

 

R. lineatus 

210001000000000001?1100111?01110000010000000111110010000010001000010010

00000000010011100100111111110?1000111011111100010000110001001000000100

010110000110000001000011210011000000110101011110100000000100000????????

???????????????????????????????????????????????? 

 

R. marmoratus 

210001001000000001?1100111?01110000010000000111110010000010001000010010

00000000010011100100111111110?1000111011111100010000110001001000000100

0101100001100000010000112100110000001101010111101000000001000000110010

00000000110101010011???01000111020111101100011000 

 

R. rostratus 

210001001000000001?1100111?01110000010000000111110010000010001000010010

00000000010011100100111111110?1000111011111100010000110001001000000100

010110000110000001000011210011000000110101011110100000000100000????????

???????????????????????????????????????????????? 

 

S. aequilabiatus 

010000000000000000?100??00101111000000000000010100000?000?0011100000010

?0100000100100000??001?1111???????1110?11000?01?0?????????????????0???????0

?1??1101110?111?011100010000000010001011101000011011100001???????????????

????????????????????????????????????????? 

 

S. astrabes 

000000000100000000?100000010111100001000000001010000010000001110000001

0001000001001000001000111111101?1101110011000001000101?0001101000100000

01000010011011101110&10&101110001000000001000101110100001101110000100

1000100001001?0100101000001010000111120111111000011100 

 

S. calhamazon 

100001000000000011?121000000011010001010000001010110200000000100000001

0001111101000001001?01?????1???0???1110111000100101111?11111011110101000

100101001100110011101111100100011?00100000011?1000110010100000??????????

?????????????????????????????????????????????? 

 

S. duccis 

100001000000000011?111000000011010001010000001010110200000000100001000

0001111101000001001?0111111110?????1110111000100001111101111?1111010100

0110101001100110011101111100100011000100000011?10001100101000000100000

10110011-0110101020001001100111020222011001011100 
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S. duidae 

100001000100000001?1000001?011100000100001100101100100?0111?01000010010

1100000001001110010011111?1?0?0???1100011100000100000101010011000200000

10110011110?00001?01011100011000000010001011110111000000100000000001000

00000001110101000002000000111010111011000111100 

 

S. elegans 

10000100010000000111000001?011100000100001100101100100?0111?01000010010

1100000001001110010011111?1?0?0???1100011100000100000101010011000200000

10110011110?00001?01011100011000000010001011110111000000100000000001000

00000001110101000002000000111010111011000111100 

 

S. galibi 

01?001000000010001?100??0000111????0????1????1111??????????????????????????

????????????0??01?????1???????11??????????0?0?????????????????0????????????110

??1??1???11121?????0?????1?0000011?100011?010100000????????????????????????

???????????????????????????????? 

 

S. hagedornae 

0100010000000100011100000000111000001000100011111000010001100100001000

0001011000000001001?011?1?11???????110??1110010000111110111001101?001000

10010100110011001110111211010001??00100000011?1000110010100000??????????

?????????????????????????????????????????????? 

 

S. labiatus 

2??001000010000011?121??000011110111??00?????1011??????????????????????????

???1????????0??01?????1???????1???????????0?0??1????????????????????????1??110

?11?01???111111??000???001?0000011?1000110010100000???????????????????????

????????????????????????????????? 

 

S. macrurus 

010000000000000000?100000010111100001000000001010000010000001110000001

0001000001001000001?00111111???????1110011000001000101??001??10001000000

10000100110111011110&1011100010000000010001011101000011011100001001000

100001001-0100101000001010000111120111111000011100 

 

S. mormyrus 

01000100000001000111000000001110000010001000111110000100011?0100001000

000101100000000100100111111110?01111101?111001?000111110111001101000100

010010?00110011001110111211010001?000100000011?100011?010100000?????????

??????????????????????????????????????????????? 

 

S. muelleri 

2100010000000000011110000000111101001000000001110000010001010101000001

000101110100000100101111111110?01111101?1110010000111110111101101000100

0100100001100110011101112111100001100100000011?10001110101000000100000

00000011-11101020201---00000101020111002000011100 

 

S. nattereri 
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200001000010000011?121000000111101111100000001011100100001010100001001

100101101100000110100111111110?0???111001100010000111110111101101010100

0110001001100110011101111110100011000100000011?1000110010100000????????

???????????????????????????????????????????????? 

 

S. orthos 

0000010000000000111121000000011010001010000001010110200000000100000001

0001111101000001001?011?11111??0???11101110001000011110111110111101010&

100100101001100110011101111100100011000100000011?100011001010000001000

0010110011-0110101020001001100111110222011001011000 

 

S. oxyrhynchus 

010001000000010001?1000000001110000010001000111110000100011?01000010000

00101100000000100100111111110?01111101?11100100001111101110011010001000

10010100110011001110111211010001?000100000011?1000110010100000010000000

000011-01101110201---03000101020222002000011100 

 

S. porcinum 

200001000010000011?121000000111101111100000??10111001000010101000010011

001011011000001101?01?????1???????1???????????0?0??1????????????????????????

1??110?11001???1111110?0001??00100000011?100011001010000001000001000021

1-0110101010001001110101120222111000011100 

 

S. preto 

2000010000100000111121000000111101111100000??10111001000010101000010011

001011011000001101?01?????1???????1???????????0?0??1????????????????????????

1??110?11001???1111110?0001??00100000011?100011001010000001000001000021

1-0110101010001001110101120222111000011100 

 

S. raptor 

000001000000000011?111000000011101011010000001010110200000000100001000

0001111101000001001?0111111110?????1110111000100001111101111?1111010100

0110101001100110011101111100100011000100000011?10001100101000000100000

10110011-0110101020001001100111020222011001011100 

 

S. rhombeus 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00011000000000000000000000000001?0000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000???0000000000000000000000000??0000??0100000000000000

0000000000000000010011000000100000000000000000000 

 

S. starksi 

0100010000000100011100000000111??00010001000111110000100011?01000010000

00101100?000001001?01?????1???????11??????????0?0?????????????????0?????????

???110??1??1???11121?????0?????100000011?100011?01?100000??????????????????

?????????????????????????????????????? 

 

S. xingu 

010000000000000000?100??00101111000010000000010100000100000011100000010

?0100000100100000??00111111???????1110?11000?01?0?????????????????0???????0
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01??1101110?111?0111000100000000100010111010000110111000010010001000010

01-0100101000001010000111120111111100011100
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Tabela 4. Matriz dos caracteres quantitativos (1-15) normalizados entre “0-1”. “?” indicam codificação incerta, não-aplicável ou, quando indicados somente no 

“Mín”, ausência de amplitude detectada. Mín= valores mínimos; Máx: valores máximos. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx Min Máx 

A. albifrons 0.19 0.23 0.37 0.55 0.22 0.25 0.25 0.36 0.29 0.14 ? 0.25 0.50 0.75 0.22 0.29 ? 0.06 ? 0.67 0.32 0.37 ? 0.05 ? 0.13 0.45 0.64 0.23 0.24 

A. balaenops 0.14 0.06 0.22 0.31 0.01 0.06 0.15 0.23 ? 0.14 ? 0.25 0.75 1.00 0.42 0.60 ? 0.06 0.17 0.37 0.29 0.39 ? 0.05 0.30 0.37 ? 0.64 0.06 0.14 

A. blax 0.11 0.18 0.14 0.25 0.13 0.16 0.31 0.48 0.71 0.14 0.17 0.42 0.75 0.50 0.30 0.45 0.12 0.18 ? 0.67 0.42 0.48 0.03 0.05 0.13 0.17 0.73 0.64 0.24 0.41 

A. bonapartii 0.12 0.14 0.18 0.21 0.25 0.32 0.17 0.22 0.14 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.36 0.38 ? 0.06 0.35 0.47 0.42 0.46 ? 0.05 ? 0.13 ? 0.64 ? 0.02 

A. 

caudimaculosus 
? 0.06 ? 0.09 ? 0.04 0.12 0.28 0.14 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.21 0.38 ? 0.06 ? 0.67 0.31 0.33 ? 0.05 ? 0.13 0.45 0.64 0.13 0.20 

A. clarkae 0.10 0.06 0.15 0.30 0.01 0.06 0.17 0.34 ? 0.14 ? 0.25 0.75 1.00 0.42 0.60 ? 0.06 0.17 0.37 0.30 0.37 ? 0.05 0.30 0.37 ? 0.64 0.15 0.40 

A. cuchillejo ? 0.06 0.21 0.09 ? 0.04 0.08 0.13 0.29 0.14 ? 0.25 ? 0.50 0.30 0.46 0.12 0.06 ? 0.67 0.30 0.29 0.03 0.03 0.17 0.13 0.45 0.55 0.08 0.10 

A. cuchillo ? 0.06 0.24 0.26 ? 0.04 0.08 0.14 0.14 0.29 ? 0.25 0.50 0.50 0.14 0.22 0.12 0.06 ? 0.67 0.38 0.41 0.04 0.05 0.30 0.13 0.45 0.64 0.08 0.10 

A. devananzii ? 0.06 0.12 0.26 0.01 0.06 0.18 0.30 ? 0.14 ? 0.25 0.75 1.00 0.47 0.59 ? 0.06 ? 0.67 0.31 0.38 ? 0.05 0.30 0.37 ? 0.64 0.11 0.24 

A. ellisi ? 0.06 ? 0.09 ? 0.04 ? 0.02 ? 0.14 ? 0.25 ? 0.50 ? 0.21 0.00 0.06 ? 0.67 ? 0.01 ? 0.05 ? 0.13 ? 0.64 ? 0.02 

A. eschmeyeri ? 0.06 0.17 0.24 ? 0.04 0.11 0.21 0.29 0.43 ? 0.25 0.50 0.50 0.04 0.26 ? 0.06 ? 0.67 0.35 0.38 0.03 0.05 ? 0.13 0.45 0.64 0.07 0.13 

A. leptorhynchus ? 0.06 0.20 0.21 ? 0.04 0.08 0.17 0.00 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.14 0.22 0.12 0.06 ? 0.67 0.33 0.34 0.04 0.04 0.20 0.13 0.45 0.64 0.17 0.19 

A. magdalenensis ? 0.06 0.12 0.24 ? 0.04 0.06 0.15 ? 0.14 ? 0.25 ? 0.50 0.14 0.22 ? 0.06 ? 0.67 0.39 0.46 0.02 0.02 ? 0.13 0.45 0.64 0.06 0.17 

A. nebulosus ? 0.06 0.24 0.34 0.01 0.06 0.21 0.30 ? 0.14 ? 0.25 0.75 1.00 0.47 0.65 ? 0.06 ? 0.67 0.24 0.33 ? 0.05 0.30 0.37 ? 0.64 0.31 0.41 

A. penak ? 0.06 ? 0.09 0.22 0.35 0.15 0.35 ? 0.14 ? 0.25 ? 0.50 0.21 0.27 ? 0.06 ? 0.67 0.37 0.43 0.04 0.05 ? 0.13 ? 0.64 0.18 0.31 

A. sachsi 0.10 0.06 0.10 0.19 0.01 0.06 0.17 0.32 ? 0.14 ? 0.25 0.75 1.00 0.51 0.64 ? 0.06 0.17 0.37 0.33 0.40 ? 0.05 0.30 0.37 ? 0.64 0.31 0.44 

B. beebei 0.12 0.21 0.14 0.23 0.25 0.37 0.24 0.32 ? 0.14 ? 0.25 0.75 0.50 0.14 0.21 0.00 0.12 ? 0.67 0.47 0.50 0.06 0.08 0.47 0.57 0.27 0.64 0.10 0.35 

B. brevirostris 0.08 0.21 0.10 0.19 0.25 0.56 0.28 0.41 ? 0.14 ? 0.25 0.75 0.50 0.19 0.29 0.00 0.12 ? 0.67 0.51 0.64 0.04 0.06 0.40 0.47 0.27 0.64 0.22 0.92 

B. bullocki 0.08 0.14 0.08 0.12 0.30 0.40 0.40 0.50 ? 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.21 0.23 0.00 0.12 ? 0.67 0.43 0.47 0.03 0.04 0.40 0.47 0.27 0.64 0.38 0.49 

B. diazi 0.13 0.21 0.14 0.20 0.35 0.52 0.23 0.34 ? 0.14 ? 0.25 0.75 0.50 0.21 0.23 0.00 0.12 ? 0.67 0.41 0.49 0.03 0.05 0.33 0.43 0.27 0.64 0.12 0.28 

B. draco 0.12 0.27 0.10 0.17 0.12 0.22 0.23 0.36 ? 0.14 ? 0.25 0.75 0.50 0.14 0.22 0.00 0.12 ? 0.67 0.36 0.44 0.06 0.07 0.47 0.53 0.27 0.64 0.18 0.38 

B. juruense ? 0.06 ? 0.09 ? 0.04 ? 0.02 ? 0.14 ? 0.25 ? 0.50 ? 0.21 ? 0.06 ? 0.67 ? 0.01 ? 0.05 ? 0.13 ? 0.64 ? 0.02 

B. occidentalis 0.09 0.21 0.08 0.17 0.25 0.51 0.20 0.33 ? 0.14 ? 0.25 0.75 0.50 0.13 0.19 0.00 0.12 ? 0.67 0.41 0.55 0.04 0.05 0.40 0.43 0.27 0.64 0.14 0.33 

B. pinnicaudatus 0.10 0.21 0.15 0.24 0.21 0.45 0.18 0.34 ? 0.14 ? 0.25 0.75 0.50 0.22 0.23 0.00 0.12 ? 0.67 0.38 0.43 0.04 0.07 0.43 0.53 0.27 0.64 0.15 0.49 

C. auratus 0.45 0.54 0.66 0.76 0.31 0.36 0.49 0.57 ? 0.14 ? 0.25 0.25 0.50 0.29 0.31 ? 0.06 ? 0.67 0.01 0.01 0.06 0.05 0.33 0.13 0.91 0.64 0.09 0.17 

C. compsa 0.11 0.13 0.12 0.19 0.11 0.14 0.20 0.25 0.29 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.53 0.55 0.06 0.06 0.20 0.27 0.35 0.46 0.02 0.05 ? 0.13 ? 0.64 0.32 0.42 

C. festivus 0.41 0.45 0.41 0.41 0.30 0.44 0.96 1.00 ? 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.31 0.35 ? 0.06 ? 0.67 0.01 0.01 0.05 0.05 0.37 0.13 0.91 0.64 0.08 0.08 

C. samueli ? 0.06 ? 0.09 ? 0.04 ? 0.02 ? 0.14 ? 0.25 ? 0.50 ? 0.21 0.06 0.06 0.20 0.27 0.33 0.40 0.02 0.05 ? 0.13 ? 0.64 ? 0.02 

C. tectifer ? 0.06 ? 0.09 ? 0.04 ? 0.02 ? 0.14 ? 0.25 ? 0.50 ? 0.21 ? 0.06 ? 0.67 ? 0.01 ? 0.05 ? 0.13 ? 0.64 ? 0.02 

D. conirostris 0.06 0.19 0.10 0.26 0.12 0.27 0.36 0.64 0.00 0.14 ? 0.25 0.50 0.75 0.31 0.47 0.06 0.12 ? 0.67 0.45 0.60 0.02 0.02 0.07 0.10 0.82 0.64 0.23 0.82 
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D. longibarbis 0.41 0.43 0.38 0.51 0.30 0.37 0.47 0.56 0.71 1.00 ? 0.25 0.50 0.50 0.33 0.46 ? 0.06 ? 0.67 0.01 0.01 0.03 0.05 0.13 0.13 0.64 0.64 0.08 0.09 

E. electricus 0.07 0.21 0.00 0.14 0.57 1.00 0.03 0.16 0.00 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.00 0.06 ? 0.06 ? 0.67 0.63 0.92 0.71 1.00 0.63 0.70 0.09 0.64 ? 0.02 

E. erythrinus 0.52 0.62 0.34 0.37 0.61 0.63 0.46 0.60 0.00 0.14 ? 0.25 0.75 0.50 0.19 0.25 ? 0.06 ? 0.67 0.02 0.01 0.06 0.05 0.40 0.13 0.64 0.64 0.10 0.13 

E. macrops 0.05 0.08 0.17 0.19 0.13 0.14 0.79 0.94 0.00 0.14 0.42 0.67 0.75 0.50 0.42 0.47 0.18 0.06 ? 0.67 0.45 0.50 0.01 0.02 0.07 0.13 0.82 0.64 0.55 1.00 

E. vicentespelaea 0.06 0.13 0.20 0.30 0.20 0.29 0.40 0.57 0.43 0.14 0.67 1.00 0.75 0.50 0.29 0.48 0.12 0.24 ? 0.67 0.37 0.44 0.02 0.02 0.07 0.13 0.73 0.64 0.29 0.36 

E. virescens 0.08 0.11 0.17 0.24 0.16 0.26 0.40 0.66 0.43 0.14 0.50 0.25 0.75 0.50 0.33 0.56 0.12 0.06 ? 0.67 0.37 0.49 0.02 0.05 0.13 0.13 0.82 0.64 0.17 0.33 

G. anguillaris 0.13 0.16 0.05 0.12 0.41 0.53 ? 0.02 0.00 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.14 0.27 ? 0.06 ? 0.67 0.46 0.59 0.14 0.15 0.87 1.00 0.27 0.64 0.00 0.02 

G. arapaima 0.12 0.25 0.10 0.16 0.47 0.60 ? 0.02 0.00 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.12 0.19 ? 0.06 ? 0.67 0.49 0.53 0.13 0.14 0.87 1.00 0.27 0.64 ? 0.02 

G. ardilai 0.15 0.28 0.15 0.19 0.65 0.80 0.21 0.22 0.00 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.12 0.24 ? 0.06 ? 0.67 ? 0.01 0.13 0.05 0.87 1.00 0.27 0.64 ? 0.02 

G. bahianus 0.14 0.23 0.11 0.19 0.53 0.69 0.15 0.20 0.14 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.15 0.26 ? 0.06 ? 0.67 0.41 0.49 0.12 0.13 0.87 1.00 0.27 0.64 0.00 0.01 

G. carapo 0.15 0.25 0.08 0.18 0.56 0.76 0.14 0.17 0.00 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.13 0.28 ? 0.06 ? 0.67 0.37 0.63 0.12 0.14 0.87 1.00 0.27 0.64 0.01 0.02 

G. chaviro 0.13 0.22 0.04 0.13 0.54 0.81 ? 0.02 0.14 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.18 0.35 ? 0.06 ? 0.67 0.50 0.61 0.14 0.15 0.87 1.00 0.27 0.64 ? 0.02 

G. choco 0.18 0.21 0.10 0.15 0.42 0.56 ? 0.02 0.00 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.16 0.26 ? 0.06 ? 0.67 0.46 0.56 0.12 0.13 0.87 1.00 0.27 0.64 ? 0.02 

G. coatesi 0.13 0.14 0.05 0.07 0.41 0.53 ? 0.02 0.00 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.14 0.21 ? 0.06 ? 0.67 0.47 0.49 0.17 0.05 0.87 1.00 0.27 0.64 0.02 0.03 

G. coropinae 0.06 0.12 0.02 0.09 0.53 0.72 0.13 0.14 0.00 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.14 0.27 ? 0.06 ? 0.67 0.40 0.50 0.15 0.17 0.87 1.00 0.27 0.64 0.00 0.02 

G. curupira 0.13 0.16 0.07 0.09 0.63 0.88 ? 0.02 0.00 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.15 0.25 ? 0.06 ? 0.67 0.50 0.70 0.13 0.14 0.87 1.00 0.27 0.64 0.00 0.02 

G. cylindricus 0.17 0.22 0.13 0.17 0.55 0.69 0.11 0.14 0.00 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.10 0.15 ? 0.06 ? 0.67 0.41 0.43 0.12 0.13 0.87 1.00 0.27 0.64 0.00 0.01 

G. henni 0.13 0.19 0.06 0.12 0.66 0.76 ? 0.02 ? 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.16 0.24 ? 0.06 ? 0.67 0.49 0.60 0.17 0.18 0.87 1.00 0.27 0.64 ? 0.02 

G. javari 0.08 0.15 0.05 0.10 0.47 0.64 ? 0.02 0.00 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.13 0.19 ? 0.06 ? 0.67 0.39 0.52 0.16 0.18 0.87 1.00 0.27 0.64 ? 0.02 

G. jonasi 0.10 0.11 0.05 0.08 0.46 0.50 ? 0.02 0.00 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.23 0.27 ? 0.06 ? 0.67 0.29 0.36 0.14 0.15 0.87 1.00 0.27 0.64 0.00 0.03 

G. maculosus 0.13 0.20 0.07 0.13 0.55 0.62 0.11 0.14 0.00 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.09 0.17 ? 0.06 ? 0.67 0.37 0.43 0.13 0.14 0.87 1.00 0.27 0.64 0.00 0.01 

G. mamiraua 0.11 0.18 0.11 0.18 0.53 0.64 ? 0.02 0.00 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.14 0.22 ? 0.06 ? 0.67 0.42 0.53 0.11 0.13 0.87 1.00 0.27 0.64 ? 0.02 

G. obscurus 0.12 0.15 0.10 0.14 0.57 0.71 ? 0.02 0.00 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.13 0.25 ? 0.06 ? 0.67 0.46 0.55 0.13 0.14 0.87 1.00 0.27 0.64 ? 0.02 

G. omarorum 0.14 0.19 0.11 0.17 0.59 0.80 ? 0.02 0.00 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.14 0.22 ? 0.06 ? 0.67 0.50 0.58 0.13 0.05 0.87 1.00 0.27 0.64 ? 0.02 

G. panamensis 0.11 0.14 0.05 0.08 0.64 0.77 ? 0.02 ? 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.20 0.24 ? 0.06 ? 0.67 0.59 0.01 0.14 0.05 0.87 1.00 0.27 0.64 ? 0.02 

G. pantanal 0.14 0.18 0.08 0.11 0.68 0.74 ? 0.02 0.00 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.22 0.26 ? 0.06 ? 0.67 0.51 0.61 0.13 0.15 0.87 1.00 0.27 0.64 ? 0.02 

G. pantherinus 0.08 0.16 0.05 0.10 0.56 0.73 0.13 0.18 0.00 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.06 0.13 ? 0.06 ? 0.67 0.48 0.52 0.19 0.21 0.87 1.00 0.27 0.64 0.01 0.04 

G. pedanopterus 0.09 0.13 0.05 0.09 0.49 0.62 ? 0.02 0.00 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.07 0.14 ? 0.06 ? 0.67 0.48 0.68 0.11 0.12 0.87 1.00 0.27 0.64 ? 0.02 

G. stenoleucus 0.09 0.13 0.06 0.10 0.45 0.62 ? 0.02 0.00 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.08 0.23 ? 0.06 ? 0.67 0.41 0.53 0.16 0.17 0.87 1.00 0.27 0.64 0.00 0.02 

G. sylvius 0.17 0.20 0.13 0.19 0.48 0.60 ? 0.02 0.00 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.14 0.18 ? 0.06 ? 0.67 0.48 0.50 0.12 0.13 0.87 1.00 0.27 0.64 ? 0.02 

G. tigre 0.15 0.21 0.10 0.12 0.62 0.67 ? 0.02 ? 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.13 0.23 ? 0.06 ? 0.67 0.41 0.52 0.13 0.14 0.87 1.00 0.27 0.64 ? 0.02 

G. ucamara 0.17 0.23 0.12 0.17 0.56 0.72 ? 0.02 0.00 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.18 0.26 ? 0.06 ? 0.67 0.48 0.53 0.12 0.13 0.87 1.00 0.27 0.64 0.01 0.02 

G. varzea 0.09 0.15 0.09 0.14 0.53 0.71 ? 0.02 0.00 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.15 0.28 ? 0.06 ? 0.67 0.50 0.68 0.13 0.16 0.87 1.00 0.27 0.64 ? 0.02 

G. bogardusi 0.03 0.05 0.07 0.14 0.01 0.02 0.20 0.33 ? 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.20 0.25 0.24 0.47 ? 0.67 0.33 0.40 0.02 0.03 ? 0.13 ? 0.64 0.35 0.65 

G. britskii 0.01 0.05 0.07 0.13 0.01 0.02 0.13 0.22 ? 0.14 ? 0.25 0.75 0.50 0.23 0.32 0.18 0.35 ? 0.67 0.30 0.37 0.03 0.03 0.00 0.10 ? 0.64 0.24 0.47 

G. hypostomus 0.00 0.07 0.07 0.10 0.01 0.02 0.06 0.17 ? 0.14 ? 0.25 0.75 0.50 0.17 0.22 0.47 0.71 ? 0.67 0.39 0.46 0.03 0.04 ? 0.13 ? 0.64 0.27 0.60 

G.rondoni 0.01 0.08 0.03 0.11 0.00 0.03 0.10 0.32 ? 0.14 ? 0.25 0.75 0.50 0.15 0.24 0.41 0.65 ? 0.67 0.29 0.36 0.03 0.03 ? 0.13 ? 0.64 0.31 0.62 

G.rosamariae 0.02 0.06 0.08 0.13 0.01 0.02 0.09 0.15 ? 0.14 ? 0.25 0.75 0.50 0.18 0.25 0.71 1.00 ? 0.67 0.37 0.45 0.03 0.04 ? 0.13 ? 0.64 0.15 0.64 

H. artedi 0.10 0.11 0.07 0.09 0.07 0.18 0.22 0.34 ? 0.14 ? 0.25 0.75 0.50 0.18 0.18 ? 0.06 ? 0.67 0.54 0.57 ? 0.05 ? 0.13 ? 0.64 0.26 0.36 
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H.cryptogenys 0.08 0.09 0.13 0.26 0.25 0.27 0.23 0.33 ? 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.14 0.24 0.12 0.06 ? 0.67 0.32 0.38 0.02 0.05 0.13 0.17 0.00 0.64 0.65 0.81 

H.lepturus 0.08 0.21 0.15 0.32 0.26 0.27 0.27 0.42 ? 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.24 0.42 0.12 0.06 ? 0.67 0.23 0.29 0.03 0.05 0.13 0.17 0.00 0.64 0.53 0.90 

H.neblinae 0.10 0.17 0.16 0.29 0.25 0.29 0.18 0.32 ? 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.21 0.33 0.12 0.06 ? 0.67 0.29 0.31 0.03 0.05 0.13 0.17 0.00 0.64 0.51 0.66 

I. caiana 0.06 0.08 0.08 0.09 0.02 0.03 0.15 0.19 ? 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.14 0.20 ? 0.06 ? 0.67 0.52 0.56 0.04 0.05 ? 0.13 ? 0.64 0.45 0.60 

J. kirschbaum 0.12 0.17 0.23 0.29 0.15 0.22 0.35 0.50 0.29 0.43 0.00 0.25 0.75 0.50 0.28 0.42 0.12 0.06 ? 0.67 0.34 0.35 0.03 0.05 0.13 0.20 0.82 0.64 0.29 0.54 

M. bilineatus 0.06 0.07 0.08 0.15 0.16 0.24 0.21 0.32 ? 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.06 0.19 0.06 0.12 ? 0.67 0.27 0.33 0.01 0.04 0.23 0.27 0.45 0.64 0.26 0.34 

M. cuyuniense ? 0.06 0.16 0.24 ? 0.04 0.10 0.31 0.00 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.14 0.22 ? 0.06 ? 0.67 0.34 0.37 0.05 0.05 ? 0.13 0.45 0.65 0.21 0.27 

O. tamandua 0.05 0.09 0.12 0.70 0.06 0.04 0.04 0.02 0.43 0.57 ? 0.25 0.00 0.50 0.03 0.09 0.06 0.06 1.00 0.67 0.45 0.56 0.05 0.06 ? 0.13 0.55 0.67 ? 0.02 

P. amazonensis 0.12 0.17 0.14 0.23 0.32 0.45 0.09 0.20 0.14 0.29 ? 0.25 0.50 0.50 0.38 0.21 0.06 0.06 0.40 0.45 0.33 0.36 0.01 0.02 ? 0.13 ? 0.64 0.14 0.02 

P. crypticus ? 0.06 0.05 0.10 ? 0.04 0.13 0.19 0.00 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.34 0.42 0.00 0.12 ? 0.67 0.46 0.49 0.03 0.05 ? 0.13 ? 0.64 0.07 0.14 

P. gimbeli 0.09 0.13 0.12 0.19 0.17 0.20 0.17 0.26 0.14 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.38 0.47 ? 0.06 0.14 0.67 0.37 0.43 0.03 0.05 ? 0.13 ? 0.64 0.08 0.16 

P. hasemani 0.09 0.06 0.18 0.21 0.12 0.18 0.13 0.14 0.00 0.14 ? 0.25 ? 0.50 0.27 0.32 ? 0.06 0.00 0.07 0.35 0.39 0.03 0.04 0.13 0.13 ? 0.64 ? 0.02 

P. macrostomus 0.04 0.06 0.07 0.11 0.04 0.04 0.11 0.18 0.00 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.34 0.42 0.00 0.12 0.08 0.67 0.45 0.50 0.03 0.05 ? 0.13 ? 0.64 0.08 0.15 

P. multiradiatus 0.97 1.00 0.36 0.36 0.47 0.70 0.65 0.76 0.00 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.88 1.00 ? 0.06 ? 0.67 0.00 0.01 0.02 0.05 0.07 0.13 0.45 0.64 0.28 0.31 

P. nemurus 0.51 0.62 0.17 0.20 0.63 0.91 0.55 0.59 0.43 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.32 0.37 ? 0.06 ? 0.67 0.00 0.01 0.00 0.05 0.03 0.13 0.45 0.64 0.18 0.20 

P. pixuna ? 0.06 0.06 0.14 0.18 0.38 0.21 0.37 ? 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.12 0.24 0.06 0.24 ? 0.67 0.38 0.53 0.02 0.04 0.30 0.37 0.27 0.64 0.16 0.26 

R. eastwardi 0.13 0.16 0.19 0.09 0.45 0.04 0.36 0.02 ? 0.14 ? 0.25 0.75 0.50 0.50 0.63 0.00 0.06 ? 0.67 0.38 0.41 0.01 0.01 0.07 0.10 0.91 1.00 0.45 0.02 

R. fimbriipinna 0.06 0.08 0.04 0.07 ? 0.04 0.11 0.21 ? 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.09 0.14 ? 0.06 ? 0.67 0.37 0.42 0.07 0.05 0.23 0.27 0.27 0.64 0.09 0.16 

R. jegui 0.13 0.23 0.22 0.22 0.28 0.45 0.46 0.52 ? 0.14 ? 0.25 0.75 0.50 0.50 0.73 ? 0.06 ? 0.67 0.36 0.41 0.01 0.05 0.07 0.10 0.91 1.00 0.52 0.55 

R.apurensis ? 0.06 0.07 0.11 ? 0.04 0.09 0.16 ? 0.14 ? 0.25 0.75 0.50 0.04 0.11 0.88 0.06 ? 0.67 0.76 0.92 0.04 0.05 ? 0.13 ? 0.64 0.24 0.40 

R.caviceps 0.11 0.19 0.14 0.22 0.40 0.59 0.31 0.43 0.14 0.14 ? 0.25 0.75 0.50 0.35 0.47 0.06 0.06 ? 0.67 0.41 0.54 0.01 0.05 0.07 0.10 0.91 1.00 0.40 0.73 

R.drepanium 0.07 0.06 0.10 0.17 ? 0.04 0.08 0.15 ? 0.14 ? 0.25 0.75 0.50 0.10 0.15 0.71 0.06 ? 0.67 0.68 0.86 0.04 0.05 ? 0.13 ? 0.64 0.05 0.21 

R.hahni 0.07 0.09 0.08 0.17 0.04 0.06 0.10 0.17 ? 0.14 ? 0.25 0.75 0.50 0.10 0.15 0.71 0.06 ? 0.67 0.68 0.79 0.05 0.06 ? 0.13 ? 0.64 0.06 0.16 

R.lineatus 0.08 0.06 0.07 0.14 0.05 0.04 0.10 0.16 ? 0.14 ? 0.25 0.75 0.50 0.14 0.20 0.00 0.59 ? 0.67 0.74 0.84 0.04 0.05 ? 0.13 ? 0.64 ? 0.02 

R.marmoratus 0.04 0.05 0.01 0.14 0.03 0.06 0.09 0.18 ? 0.14 ? 0.25 0.75 0.50 0.04 0.11 0.59 0.71 ? 0.67 0.79 1.00 0.04 0.05 ? 0.13 ? 0.64 0.08 0.30 

R.rostratus 0.05 0.08 0.04 0.10 0.02 0.04 0.05 0.13 ? 0.14 ? 0.25 0.75 0.50 0.03 0.09 0.71 0.82 ? 0.67 0.80 1.00 0.05 0.05 ? 0.13 ? 0.64 0.19 0.38 

S raptor 0.14 0.06 0.03 0.09 0.29 0.37 0.09 0.17 0.14 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.38 0.47 0.12 0.06 0.15 0.67 0.38 0.40 0.03 0.05 0.23 0.13 0.45 0.64 ? 0.02 

S. aequilabiatus 0.12 0.18 0.13 0.24 0.14 0.24 0.16 0.24 ? 0.14 ? 0.25 0.75 0.50 0.11 0.13 0.12 0.06 ? 0.67 0.50 0.68 0.07 0.08 0.30 0.53 0.64 0.73 0.12 0.26 

S. astrabes 0.09 0.16 0.13 0.17 0.17 0.22 0.35 0.47 0.43 0.14 0.67 0.25 0.75 0.50 0.06 0.19 0.12 0.06 ? 0.67 0.37 0.65 0.05 0.08 0.30 0.53 0.64 0.73 0.24 0.47 

S. calhamazon 0.11 0.14 ? 0.09 0.23 0.33 0.14 0.22 0.14 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.38 0.47 0.12 0.06 ? 0.67 0.32 0.36 0.01 0.02 0.17 0.13 0.45 0.64 ? 0.02 

S. duccis 0.12 0.06 0.02 0.09 0.31 0.37 0.14 0.17 0.14 0.29 ? 0.25 0.50 0.50 0.38 0.47 0.12 0.06 0.37 0.67 0.36 0.40 0.03 0.05 0.20 0.23 0.45 0.64 ? 0.02 

S. galibi 0.05 0.09 0.15 0.18 ? 0.04 0.08 0.16 0.14 0.14 ? 0.25 0.75 0.50 0.21 0.38 0.12 0.06 ? 0.67 0.37 0.39 0.03 0.03 0.13 0.20 0.18 0.45 0.08 0.10 

S. hagedornae 0.05 0.09 0.19 0.19 ? 0.04 0.04 0.07 0.14 0.14 ? 0.25 0.75 0.50 0.21 0.38 0.12 0.06 ? 0.67 0.37 0.42 0.03 0.04 0.13 0.20 0.18 0.45 0.04 0.07 

S. labiatus ? 0.06 0.13 0.17 ? 0.04 0.20 0.27 0.14 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.38 0.47 ? 0.06 ? 0.67 0.34 0.36 0.02 0.02 ? 0.13 ? 0.64 0.21 0.34 

S. macrurus 0.10 0.22 0.13 0.24 0.16 0.31 0.18 0.42 0.57 0.14 0.33 0.25 0.75 0.50 0.11 0.13 0.12 0.06 ? 0.67 0.42 0.66 0.05 0.08 0.30 0.53 0.64 0.73 0.12 0.26 

S. mormyrus 0.05 0.07 0.16 0.17 0.02 0.04 0.06 0.15 0.00 0.14 ? 0.25 0.75 0.50 0.21 0.38 0.12 0.06 0.10 0.39 0.48 0.53 0.03 0.05 0.13 0.20 0.18 0.45 0.05 0.02 

S. muelleri 0.06 0.07 0.10 0.17 0.14 0.23 0.04 0.10 0.43 0.57 ? 0.25 0.50 0.50 0.12 0.24 0.06 0.06 0.57 0.72 0.50 0.57 0.03 0.04 0.40 0.43 0.55 0.67 0.17 0.24 

S. nattereri ? 0.06 0.09 0.20 ? 0.04 0.16 0.23 0.00 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.38 0.47 ? 0.06 ? 0.67 0.39 0.43 0.02 0.05 ? 0.13 ? 0.64 0.15 0.21 

S. orthos 0.20 0.27 0.07 0.09 0.55 0.88 0.09 0.17 0.14 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.38 0.47 0.12 0.06 0.39 0.67 0.34 0.45 0.02 0.03 0.17 0.13 0.45 0.64 ? 0.02 
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S. oxyrhynchus 0.05 0.07 0.04 0.09 0.02 0.04 0.00 0.09 0.00 0.14 ? 0.25 0.75 0.50 0.21 0.38 0.12 0.06 0.10 0.39 0.46 0.53 0.03 0.04 0.13 0.20 0.18 0.45 0.05 0.38 

S. porcinum 0.10 0.12 0.16 0.23 ? 0.04 0.10 0.19 0.00 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.38 0.47 ? 0.06 ? 0.67 0.39 0.47 0.02 0.02 ? 0.13 ? 0.64 0.11 0.28 

S. preto 0.11 0.06 0.10 0.22 0.14 0.20 0.05 0.20 0.00 0.14 ? 0.25 0.50 0.50 0.38 0.47 ? 0.06 ? 0.67 0.41 0.46 0.03 0.04 ? 0.13 ? 0.64 0.13 0.28 

S. rhombeus 0.41 0.44 0.99 1.00 0.39 0.44 0.59 0.68 0.00 0.14 ? 0.25 0.75 0.50 0.20 0.25 ? 0.06 ? 0.67 0.07 0.01 0.03 0.05 0.20 0.23 0.64 0.64 0.06 0.07 

S. starksi 0.05 0.07 0.12 0.18 ? 0.04 0.06 0.09 0.14 0.14 ? 0.25 0.75 0.50 0.21 0.38 0.12 0.06 ? 0.67 0.40 0.45 0.03 0.03 0.13 0.20 0.18 0.45 0.12 0.17 

S. xingu 0.15 0.21 0.20 0.25 0.24 0.28 0.16 0.33 ? 0.14 ? 0.25 0.75 0.50 0.12 0.17 0.12 0.06 ? 0.67 0.49 0.50 0.08 0.11 0.30 0.53 0.64 0.73 0.12 0.26 

S.duidae 0.20 0.22 0.11 0.26 0.30 0.38 0.49 0.57 ? 0.14 ? 0.25 0.75 0.50 0.25 0.30 ? 0.06 ? 0.67 0.24 0.36 0.02 0.02 ? 0.13 0.18 0.64 0.26 0.47 

S.elegans 0.17 0.22 0.07 0.27 0.29 0.33 0.49 0.56 ? 0.14 ? 0.25 0.75 0.50 0.25 0.30 ? 0.06 ? 0.67 0.24 0.43 0.01 0.03 ? 0.13 0.18 0.64 0.10 0.52 
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Tabela 5. Matriz dos caracteres quantitativos (1-15) expressos em valores brutos. “?” indicam codificação incerta, não-aplicável ou ausência de amplitude 

detectada. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A. albifrons 7.5-8.8 21.6-30 16-18 10-14. 3 ? 4-5 51.2-59.3 ? ? 148-170 ? ? 60-70 22.3-23.1 

A. balaenops 6.1 14.6-18.6 3-6 6.3-9.2 ? ? 5-6 75-96 ? 34-42 136-181 ? 13-15 ? 7.0-14.3 

A. blax 5.0-7.3 10.6-15.9 10.7-12.5 12.1-18.5 6 5-8 5 60.1-78.3 3-4 ? 193-222 15 8-9 75 22.9-38.1 

A. bonapartii 5.5-5.9 12.7-14.2 18-22 7-9. 2 ? 4 67-70 ? 41-46 194-211 ? ? ? ? 

A. caudimaculosus ? ? ? 5.2-11.0 2 ? 4 50-70 ? ? 146-154 ? ? 60-70 13.3-19.2 

A. clarkae 4.7 11.1-18.2 3-6 7.1-13.1 ? ? 5-6 75-96 ? 34-42 139-172 ? 13-15 ? 14.6-37.2 

A. cuchillejo ? 13.9 ? 3.7-5.6 3 ? ? 60-79 3 ? 138-135 15-16 9 60-65 8.7-10.1 

A. cuchillo ? 15.4-16.4 ? 3.7-5.9 2-3 ? 4 42-51 3 ? 175-191 18-20 13 60-70 8.7-10.1 

A. devananzii ? 9.9-16.4 3-6 7.6-12.0 ? ? 5-6 81-95 ? ? 145-175 ? 13-15 ? 11.1-23.2 

A. ellisi ? ? ? ? ? ? ? ? 1-2 ? ? ? ? ? ? 

A. eschmeyeri ? 12.1-15.3 ? 5.0-8.7 3-4 ? 4 30-56 ? ? 160-175 16-19 ? 60-70 7.7-13.1 

A. leptorhynchus ? 13.5-14.1 ? 3.9-7.0 1-2 ? 4 42-51 3 ? 151-156 17-18 10 60-70 17.1-18.6 

A. magdalenensis ? 9.9-15.5 ? 3.2-6.3 ? ? ? 42-51 ? ? 180-213 13-14 ? 60-70 6.9-16.8 

A. nebulosus ? 15.5-20.3 3-6 8.5-12.0 ? ? 5-6 81-102 ? ? 112-154 ? 13-15 ? 28.9-38.3 

A. penak ? ? 16.0-24.1 6.4-13.8 ? ? ? 50-57 ? ? 173-199 17 ? ? 17.7-28.8 

A. sachsi 4.8 9.0-13.2 3-6 7.2-12.5 ? ? 5-6 85-101 ? 34-42 154-185 ? 13-15 ? 28.7-40.8 

B. beebei 5.4-8.0 11.0-14.8 18.1-25.0 9.6-12.7 ? ? 5 42-50 1-3 ? 214-230 21-25 18-21 50 10.7-32.4 

B. brevirostris 4.1-8.0 8.7-12.9 18-37 11-15.9 ? ? 5 47-59 1-3 ? 235-293 18-22 16-18 50 21-83 

B. bullocki 4.3-6.0 7.8-10 21-27 15.5-19.2 ? ? 4 50-52 1-3 ? 196-217 15-18 16-18 50 35-45 

B. diazi 5.7-8.2 10.8-13.5 23.9-34.4 9.2-13.1 ? ? 5 50-52 1-3 ? 190-226 16-20 14-17 50 12.1-26.6 

B. draco 5.3-10 8.8-12.2 9.5-16 9.4-14 ? ? 5 42-51 1-3 ? 168-204 21-23 18-20 50 17.3-35.2 

B. juruense ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

B. occidentalis 4.6-8.2 8-12. 18-34 8-13. ? ? 5 40-47 1-3 ? 191-254 17-20 16-17 50 13.8-30.7 

B. pinnicaudatus 4.9-8.2 11.1-15.4 15.5-30.1 7.5-13.1 ? ? 5 51-52 1-3 ? 176-196 18-23 17-20 50 14.6-45.3 

C. auratus 15.4-18.1 35.2-39.9 21.3-24.7 18.8-21.8 ? ? 3 59-62 ? ? 9 22 14 85 10-16.4 

C. compsa 5.1-5.6 10-13.2 9-11 8-10. 3 ? 4 88-90 2 35-38 164-210 14 ? ? 30-39 

C. festivus 14-15.3 23.6-23.7 21.0-29.2 36.02-37.3 ? ? 4 61-66 ? ? 7-9 19 15 85 8.5-9.0 

C. samueli ? ? ? ? ? ? ? ? 2 35-38 152-185 14 ? ? ? 

C. tectifer ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

D. conirostris 3.5-7.5 8.7-16.6 9.7-19.3 14.0-24.2 1 ? 4-5 62.1-80.1 2-3 ? 209-273 13-14 6-7 80 22.3-73.7 

D. longibarbis 14-14.7 22.0-28 20.9-24.9 17.9-21.2 6-8 ? 4 64-79 ? ? 7 15 8 70 8.6-9.3 
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E. electricus 4.0-8.1 4.2-10.8 37.6-64.0 2.1-6.6 1-2 ? 4 25-32 ? ? 288-420 145-200 23-25 40 ? 

E. erythrinus 17.4-20.3 20.3-21.8 39.7-41.41 17.7-22.9 1 ? 5 48-55 ? ? 11 21 16 70 10.2-13.4 

E. macrops 3.2-4.1 12.0-13.1 10.1-11.2 29.7-35 1-2 8-11 5 75-80 4 ? 207-228 12-14 6-8 80 50-90 

E. vicentespelaea 3.5-5.8 13.6-18.4 14.6-20.1 15.3-21.6 4 11-15 5 59.7-82.0 3-5 ? 169-204 13-14 6-8 75 27.5-33.5 

E. virescens 4.2-5.2 12.0-15.4 12.1-18.2 15.6-24.8 4 9 5 63.8-91.5 3 ? 173-225 14 8 80 17.1-31.1 

G.  jonasi 4.7-5.2 6.5-8.0 30.6-33.0 ? 1 ? 4 51.9-56.9 ? ? 135-165 36-39 30-34 50 1.9-4.1 

G. anguillaris 5.7-6.7 6.7-9.8 27.8-35.1 ? 1 ? 4 42.1-56.3 ? ? 210-270 37-38 30-34 50 1.9-3.1 

G. arapaima 5.3-9.4 8.9-11.6 31.2-39.5 ? 1 ? 4 39.6-47.9 ? ? 225-245 34-37 30-34 50 ? 

G. ardilai 6.4-10.1 11.4-13.2 42.4-51.6 8.5-9 1 ? 4 38.8-52.8 ? ? ? 34 30-34 50 ? 

G. bahianus 6.1-8.7 9.3-13.3 35.2-44.8 6.4-8.1 2 ? 4 42.4-55.8 ? ? 190-225 32-35 30-34 50 1.7-2.4 

G. bogardusi 2.7-3.3 7.3-11 2.8-3.9 8.1-12.8 ? ? 4 49-55 5-9 ? 153-184 14-15 ? ? 32.8-59.1 

G. britskii 2.0-3.2 7.5-10.1 2.8-3.9 5.7-9.0 ? ? 5 52-63 4-7 ? 141-172 15-16 4-7 ? 22.9-43.3 

G. carapo 6.2-9.4 8-12.6 37.2-49.0 6.0-7.0 1-2 ? 4 40.3-58.1 ? ? 170-290  32-37 30-34 50 2.7-3.4 

G. chaviro 5.8-8.4 6.3-10.2 35.5-52.5 ? 2 ? 4 45.8-66.8 ? ? 228-280 37-38 30-34 50 ? 

G. choco 7.1-8.2 8.8-11.3 28.3-37.2 ? 1 ? 4 43.7-55.4 ? ? 210-255 32-35 30-34 50 ? 

G. coatesi 5.6-5.9 6.7-7.4 27.8-35.1 ? 1 ? 4 41.7-50.0 ? ? 214-223 43 30-34 50 3.1-4.5 

G. coropinae 3.5-5.4 5-8.5 35.2-46.6 5.8-6.1 1 ? 4 41.2-56.3 ? ? 185-230 39-43 30-34 50 2.1-3.1 

G. curupira 5.6-6.6 7.4-8.6 41.4-56.8 ? 1 ? 4 42.2-55.0 ? ? 230-320 34-36 30-34 50 1.9-3.1 

G. cylindricus 6.9-8.4 10.3-12.2 36.1-45.2 4.8-6.1 1 ? 4 36.8-43.1 ? ? 190-200 32-34 30-34 50 1.9-2.3 

G. henni 5.6-7.6 7.2-9.8 43.2-49.4 ? ? ? 4 44.2-53.2 ? ? 223-275 43-44 30-34 50 ? 

G. hypostomus 1.8-3.9 7.4-9.1 2.8-3.9 3.0-7.2 ? ? 5 45.2-51 9-13 ? 178-211 16-18 ? ? 25.1-54.4 

G. javari 4.1-6.4 6.7-9.1 31.4-41.7 ? 1-2 ? 4 40.2-47.8 ? ? 180-240 40-44 30-34 50 ? 

G. maculosus 5.7-7.7 7.7-10.1 36.1-40.8 4.8-6.1 1 ? 4 35.5-44.5 ? ? 170-200 34-36 30-34 50 2.0-2.8 

G. mamiraua 5.0-7.1 9.3-12.6 34.8-41.6 ? 1 ? 4 41.6-51.2 ? ? 195-245 31-34 30-34 50 ? 

G. obscurus 5.3-6.3 9.0-10.8 37.3-46.3 ? 1 ? 4 40.6-55.0 ? ? 210-250 35-37 30-34 50 ? 

G. omarorum 5.9-7.5 9.4-12.2 38.8-51.8 ? 1 ? 4 41.2-51.5 ? ? 230-265 34 30-34 50 ? 

G. panamensis 5.2-6 6.6-7.8 41.8-50.1 ? ? ? 4 48.8-53.3 ? ? 270 36 30-34 50 ? 

G. pantanal 6.0-7.2 8-9.5 44-48 ? 1 ? 4 51-56 ? ? 235-280 35-38 30-34 50 ? 

G. pedanopterus 4.4-5.6 6.4-8.6 32.6-40.4 ? 1 ? 4 33.7-41.8 ? ? 220-310 31-32 30-34 50 ? 

G. rondoni 2.1-4.2 5.6-9.6 2.4-4.0 4.7-12.6 ? ? 5 43-53 8-12 ? 135-166 15-16 ? ? 28.7-56.4 

G. rosamariae 2.4-3.6 7.9-10.1 2.8-3.9 4.0-6.5 ? ? 5 46-54 13-18 ? 170-207 16-18 ? ? 14.7-57.9 

G. stenoleucus 4.5-5.6 7.1-8.9 30.4-40.6 ? 1 ? 4 34.5-51.8 ? ? 190-245 41-43 30-34 50 2.1-3.1 

G. sylvius 7.0-7.8 10.3-13.1 32.2-39.3 ? 1-2 ? 4 41.6-46.7 ? ? 220-230 32-35 30-34 50 ? 

G. tigre 6.4-8.1 8.9-10.0 40.4-43.9 ? ? ? 4 40.1-52.4 ? ? 190-240 34-36 30-34 50 ? 

G. ucamara 7.0-8.7 10-12.2 37.2-46.8 ? 1-2 ? 4 46.2-55.3 ? ? 220-245 32-34 30-34 50 2.7-3.4 

G. varzea 4.6-6.4 8.3-10.8 35-45.9 ? 1 ? 4 42.8-57.5 ? ? 230-310 35-40 30-34 50 ? 

G.pantherinus 4.1-6.5 6.7-8.9 36.8-47.6 5.8-7.4 1 ? 4 32.6-39.8 ? ? 220-240 46-50 30-34 50 2.7-5.4 

H. artedi 4.7-5.2 7.6-8.5 6.7-13.3 9.0-13.3 ? ? 5 46.0-46.2 ? ? 249-261 ? ? ? 24.4-33.5 

H. cryptogenys 4.1-4.5 10.5-16.5 18-19 9.4-13 ? ? 4 41.5-52.9 3 ? 148-174 14 8-9 35 59.5-72.9 
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H. lepturus 4.2-8.0 11.1-19.3 18.2-18.9 10.9-16.3 ? ? 4 53-74 3 ? 109-135 15 8-9 35 48.4-80.9 

H. neblinae 4.8-7.0 11.6-17.7 18-20 7.5-12.5 ? ? 4 49.2-64 3 ? 137-145 15 8-9 35 46.3-59.7 

I. caiana 3.7-4.1 7.8-8.6 3.5-4.2 6.3-7.9 ? ? 4 41-49 ? ? 240-257 18 ? ? 41.1-54.8 

J. kirschbaum 5.5-6.8 15.1-17.8 11.8-15.8 13.7-19.2 3-4 3 5 58.1-74.8 3 ? 156-162 15 8-10 80 27.5-49.0 

M. bilineatus 3.7-4.0 8.0-11.2 12.5-17.1 8.7-12.4 ? ? 4 32.5-47.3 2-3 ? 124-151 12-18. 11-12 60 24.5-31.5 

M. cuyuniense ? 11.9-15.4 ? 4.4-12.3 1 ? 4 42-51 ? ? 159-169 19-20 ? 60-71 20-25.3 

O. tamandua 3.3-4.5 10-37.2 6.4 2.3 4-5 ? 2 28-36 2 67.2 207-256 20-21 ? 65-72 ? 

P. amazonensis 5.3-6.9 11-15 22-30 4-8. 2-3 ? 4 70 2 43-45 155-168 12-14 ? ? 14 

P. crypticus ? 6.5-8.9 ? 5.5-7.9 1 ? 4 65-75 1-3 ? 210-224 16 ? ? 8.2-13.7 

P. gimbeli 4.6-5.6 10.0-13.0 13-15 7.1-10.4 2 ? 4 70-80 ? 32.8 171-198 15 ? ? 9.2-15.7 

P. hasemani 4.4 12.5-14.1 10-13.5 5.5-6.1 1 ? ? 56.9-62.3 ? 27-30 160-180 15-18 8 ? ? 

P. macrostoma 3.0-3.7 7.4-9.6 4.7-4.9 4.9-7.5 1 ? 4 65-75 1-3 30.36 209-229 16 ? ? 9.2-15.2 

P. multiradiatus 30.8-31.8 21.0-21.1 31.2-45.3 24.5-28.4 1 ? 4 129-143 ? ? 4 13 6 60 26.7-29.4 

P. nemurus 17.0-20.5 12.1-13.4 41.2-58.4 20.8-22.5 4 ? 4 63-69 ? ? 6 10 5 60 17.8-19.4 

P. pixuna ? 7.2-10.8 13.7-25.8 8.5 -14.4 ? ? 4 38.9-53.5 2-5 ? 175-242 14-17. 13-15 50 16.1-24.5 

R. apurensis ? 7.7-9.4 ? 4.2-6.7 ? ? 5 30-38 16 ? 347-417 18-19 ? ? 23.2-36.8 

R. caviceps 5.0-7.6 10.6-14.6 26.8-39.0 12.3-16.4 2 ? 5 65.8-80.5 2 ? 191-249 12 6-7 85-90 36.8-65.9 

R. drepanium 3.9 8.8-12.1 ? 3.9-6.5 ? ? 5 37-43 13 ? 310-390 18-20 ? ? 5.8-20.3 

R. eastwardi 5.6-6.5 13.2 30.1 13.9 ? ? 5 84.1-99.2 1-2 ? 175-191 11-12 6-7 85-90 41.5 

R. fimbriipinna 3.7-4.22 6.2-7.5 ? 5.0-8.6 ? ? 4 35.2-41.6 ? ? 171-193 23 11-12 50 10-15.4 

R. hahni 3.9-4.6 8-12.2 4.9-5.8 4.6-7.0 ? ? 5 37-43 13 ? 310-360 19-21 ? ? 7.3-15.4 

R. jegui 5.6-8.6 14.5-14.6 19.8-29.9 17.6-20 ? ? 5 84.1-111.2 ? ? 165-190 12 6-7 85-90 47.4-50.5 

R. lineatus 4.1 7.4-10.6 5.4 4.5-6.9 ? ? 5 41-49 1-11 ? 339-381 18-19 ? ? ? 

R. marmoratus 3.1-3.4 4.8-10.8 4.1-5.9 4.1-7.4 ? ? 5 30-38 11-13 ? 360-455 18-20 ? ? 9.1-28.0 

R. rostratus 3.3-4.3 6.1-8.9 3.5-4.8 2.9-5.8 ? ? 5 29-36 13-15 ? 365-455 19-20 ? ? 18.4-35.6 

S. aequilabiatus 5.3-7.3 10.5-15.3 11.2-16.9 6.8-9.8 ? ? 5 38.3-40.6 3 ? 228-310 23-25 13-20 70-75 12-25. 

S. astrabes 4.6-6.6 10.4-12.4 13.0-16.2 13.6-18.1 4 11 5 31.7-47.3 3 ? 170-298 20-26 13-20 70-75 23-43 

S. calhamazon 5.0-6.0 ? 16.7-22.7 6-9. 2 ? 4 70-80 3 ? 147-165 12-14 9 60-70 ? 

S. duccis 5.3 5.3 21.5-25.1 6-7. 2-3 ? 4 70-80 3 41.7 168-184 16 10-11 60-70 ? 

S. duidae 7.8-8.3 9.6-16.4 21-26 18.9-21.8 ? ? 5 55-60 ? ? 112-165 13-14 ? 45 25.0-43.1 

S. elegans 6.9-8.3 7.7-17.0 20-23 18.9-21.2 ? ? 5 55-60 ? ? 110-196 12-15. ? 45 10.6-47.2 

S. galibi 3.3-4.4 11.1-12.7 ? 3.9-6.7 2 ? 5 50-70 3 ? 169-179 15-16 8-10 45-60 8.7-10.8 

S. hagedornae 3.3-4.4 12.9-13.3 ? 2.3-3.5 2 ? 5 50-70 3 ? 173-193 16-17 8-10 45-60 5.5-8.3 

S. labiatus ? 10.3-12.0 ? 8.3-10.9 2 ? 4 70-80 ? ? 156-168 13-14 ? ? 20.4-32.0 

S. macrurus 4.8-8.3 10.3-15.6 12.0-21.4 7.5-16.3 5 7 5 38.3-40.6 3 ? 195-300 20-26 13-20 70-75 12-25. 

S. mormyrus 3.3-3.9 11.7-12.1 3.7-4.9 3.2-6.3 1 ? 5 50-70 3 31-42.5 222-245 16 8-10 45-60 6 

S. muelleri 3.5-3.8 8.7-12.2 11.2-16.5 2.5-4.4 4-5 ? 4 39-53 2 50-56 230-262 16-17 16-17 65-72 16.7-22.7 

S. nattereri ? 8.5-13.6 ? 6.6-9.3 1 ? 4 70-80 ? ? 180-198 13 ? ? 14.6-20.4 

S. orthos 7.8-9.8 7.4129353 36.0-56.9 4-7. 2 ? 4 70-80 3 42.6 157-205 14-16 9 60-70 ? 
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S. oxyrhynchus 3.3-3.9 6.3-8.2 3.7-4.9 0.9-4.1 1 ? 5 50-70 3 31-42.5 212-242 16-17 8-10 45-60 6.15-34.9 

S. porcinum 4.8-5.3 11.9-15 ? 4.5-7.7 1 ? 4 70-80 ? ? 182-216 13-14 ? ? 11.7-26.6 

S. preto 5.1 9.0-14.6 11-15 2.9-8.3 1 ? 4 70-80 ? ? 189-210 15-17 ? ? 13.4-26.7 

S. raptor 5.9 5.6 20-25 4-7. 2 ? 4 70-80 3 33.2 176-183 15 11 60-70 ? 

S. rhombeus 14-15.1 50.7-51.2 26.5-29.2 22.3-25.6 1 ? 5 49-54 ? ? 34 15 10-11 70 7.3-8.1 

S. starksi 3.3-3.9 9.7-12.5 ? 3.1-4.1 2 ? 5 50-70 3 ? 185-205 15-16 8-10 45-60 12.2-16.5 

S. xingu 6.2-8.2 13.4-16.1 17.1-19.8 6.7-12.9 ? ? 5 38.7-45.6 3 ? 224-230 26-30 13-20 70-75 12-25 
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Tabela 6. Segmentos, secções e sub-secções do adductor mandibulae de Gymnotiformes. 

    segmentum  segmentum  
malaris 

promalaris  
rictalis stegalis stego-malaris ricto-stegalis 

    mandibularis facialis e retromalaris 

Gymnotidae 
Electrophorus - - - - x - x - 

Gymnotus - - - - x - x - 

Rhamphichthyidae 
Gymnorhmaphichthys - - x - - - - x 

Rhamphichthys - - x - - - - x 

Hypopomidae 

Brachyhypopomus x - x - x x - - 

Hypopomus x - x - x x - - 

Hypopygus x - x - x x - - 

Microsternarchus x - x - x x - - 

Steatogenys x - x - x x - - 

Sternopygidae 

Archolaemus luciae x - x - x x - - 

Demais Archolaemus - - x - x x - - 

Distocyclus x - x - x x - - 

Eigenmannia x - x - x x - - 

Japigny x - x - x x - - 

Rhabdolichops x - x - x x - - 

Sternopygus x - x - x x - - 

Apteronotidae 

A.gr. albifrons x - x - - - - x 

A.gr. bonapartii x - - x - - - x 

A.gr. leptothynchus x - x - - - - x 

Adontosternarchus x - x - x x - - 

Compsaraia x - x - - - - x 

Orthosternarchus - - x - - - - x 

Parapteronotus x - x - - - - x 

Pariosternarchus x - x - - - - x 

Platyurosternarchus - x - - - - - x 

Porotergus x - - x - - - x 

Sternarchella x - x - - - - x 
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Sternarchogiton x - - x - - - x 

Sternarchorhamphus - - x - - - - x 

Sternarchorhynchus - - x - - - - x 
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Tabela 7. Percurso do nervo ramus mandibularis trigeminus em Gymnotiformes. 

Ramus mandibularis trigeminus 

  malaris rictalis stegalis stego-malaris ricto-stegalis 

Electrophorus - mesial - lateral ou mesial - 

Gymnotus - mesial ou transpassando - mesial - 

      Gymnorhmaphichthys mesial - - - transpassando (lateral ao stegalis e mesial ao rictalis) 

Rhamphichthys mesial - - - transpassando (lateral ao stegalis e mesial ao rictalis) 

      Brachyhypopomus mesial mesial lateral - - 

Hypopomus mesial lateral lateral - - 

Hypopygus mesial mesial mesial - - 

Microsternarchus mesial mesial mesial - - 

Steatogenys mesial mesial mesial - - 

      Archolaemus mesial mesial lateral - - 

Distocyclus mesial mesial lateral - - 

Eigenmannia mesial mesial lateral - - 

Japigny mesial mesial lateral - - 

Rhabdolichops mesial lateral lateral - - 

Sternopygus mesial mesial lateral - - 

      Adontosternarchus mesial lateral lateral - - 

Apteronotus mesial - - - transpassando (lateral ao stegalis e mesial ao rictalis) 

Compsaraia mesial - - - transpassando (lateral ao stegalis e mesial ao rictalis) 

Orthosternarchus mesial - - - mesial 

Parapteronotus mesial - - - transpassando (lateral ao stegalis e mesial ao rictalis) 

Pariosternarchus mesial - - - transpassando (lateral ao stegalis e mesial ao rictalis) 

Platyurosternarchus mesial - - - lateral 

Porotergus mesial - - - transpassando (lateral ao stegalis e mesial ao rictalis) 

Sternarchella mesial - - - transpassando (lateral ao stegalis e mesial ao rictalis) 
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Sternarchogiton mesial - - - transpassando (lateral ao stegalis e mesial ao rictalis) 

Sternarchorhamphus mesial - - - mesial 

Sternarchorhynchus mesial - - - mesial 
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Tabela 8. Lista das sinapomorfias para grupos e sub-grupos de Gymnotiformes. 1-15 

indicados por “(C)” correspondem aos caracteres contínuos modificados; 8-223 [exceto 1-15 

(C); 224-231] correspondem aos caracteres enumerados em Tagliacollo et al. (2016); 224-231 

correspondem às modificações previamente descritas. Sinapomorfias não-ambíguas 

relacionadas aos caracteres de miologia expostos na Figura 42. 

 

Gymnotiformes:  

Car. 1 (C): 14.7-15.3 -> 6.0-6.9  

Car. 2 (C): 21.0-22.0 -> 10.3-13.2  

Car. 4 (C): 21.2-21.8 -> 8.5-12.5  

Car. 11 (C): 0.720 -> 24.212-24.645  

Car. 14: 0 -> 1  

Car. 72: 0 -> 1  

Car. 84: 0 -> 1  

Car. 106: 0 -> 1  

Car. 107: 0 -> 1  

Car. 108: 0 -> 1  

Car. 110: 0 -> 1  

Car. 111: 0 -> 1  

Car. 112: 0 -> 1  

Car. 116: 1 -> 0  

Car. 120: 0 -> 1  

Car. 121: 0 -> 1  

Car. 127: 0 -> 1  

Car. 148: 0 -> 1  

Car. 169: 0 -> 1  

Car. 170: 0 -> 1  

Car. 185: 0 -> 1  

Car. 193: 0 -> 1  

Car. 214: 0 -> 1 

Car. 215: 0 -> 1  

Gymnotidae:  

Car. 3 (C): 24.9-29.2 -> 36.8-37.6  
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Car. 4 (C): 8.5-12.5 -> 6.1-6.6  

Car. 8 (C): 14.322-19.830 -> 9.419-9.970  

Car. 11 (C): 24.212-24.645 -> 28.248  

Car. 12 (C): 2.394-3.078 -> 8.210-8.894  

Car. 13 (C): 10-14 -> 23-25 

Car. 64: 0 -> 1  

Car. 74: 0 -> 1  

Car. 79: 0 -> 1 

Electrophorus electricus:  

Car. 8 (C): 9.419-9.970 -> 0.0-3.855  

Car. 11 (C): 28.248 -> 40.931-59.955  

Car. 12 (C): 8.210-8.894 -> 46.184-65.0  

Car. 14 (C): 17.727 -> 5.909  

Car. 30: 0 -> 2  

Car. 42: 1 -> 0  

Car. 43: 0 -> 1  

Car. 138: 0 -> 1  

Car. 157: 0 -> 1  

Car. 166: 0 -> 1  

Car. 198: 0 -> 1  

Car. 215: 1 -> 3  

Car. 216: 1 -> 2 

Gymnotus:  

Car. 13 (C): 23-25 -> 30  

Car. 10: 0 -> 1  

Car. 11: 0 -> 1  

Car. 33: 0 -> 1  

Car. 34: 0 -> 1  

Car. 47: 0 -> 2  

Car. 66: 0 -> 1  

Car. 67: 0 -> 1  

Car. 68: 0 -> 1  

Car. 71: 0 -> 1  
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Car. 87: 0 -> 1  

Car. 91: 0 -> 1  

Car. 92: 0 -> 1  

Car. 143: 0 -> 1  

Car. 158: 0 -> 1  

Car. 195: 0 -> 1 

Clado G 1:  

Car. 2 (C): 10.3-10.8 -> 7.8-10.1 

Clado G 2:  

Car. 11 (C): 28.248 -> 31.130  

Car. 122: 0 -> 1  

Car. 223: 1 -> 0  

Clado G 3:  

Car. 12 (C): 8.894 -> 9.236-9.578  

Car. 37: 0 -> 1  

Car. 165: 0 -> 1  

Car. 201: 0 -> 1 

Clado G 4:  

Car. 3 (C): 36.8-37.6 -> 35.1  

Car. 16: 0 -> 1 

Clado G 5:  

Car. 1 (C): 5.7-6.3 -> 5.6 

Clado G 6 (G. coatesi clade):  

Car. 12 (C): 9.236-9.578 -> 9.921 

Gymnotus spp.1:  

Car. 1 (C): 5.6 -> 5.2-5.4 

Gymnotus spp.2:  

Car. 12 (C): 9.921 -> 10.605-11.289  

Clado G 7:  

Car. 3 (C): 36.8-37.6 -> 41.4-41.8  

Car. 8 (C): 9.419-9.970 -> 11.953-13.110  

Car. 11 (C): 31.130 -> 32.572-33.292 

G. carapo clade:  
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Car. 15: 0 -> 1  

Car. 16: 0 -> 2  

Car. 37: 0 -> 2  

Car. 190: 0 -> 1  

Clado G 8:  

Car. 2 (C): 7.8-8.6 -> 9.0-9.5  

Car. 135: 0 -> 1 

G. tigre clade:  

Car. 15: 1 -> 2  

Car. 37: 2 -> 0  

Car. 38: 0 -> 1  

Gymnotus spp.4:  

Car. 2 (C): 9.0-9.5 -> 10.3-11.3  

Car. 3 (C): 41.4-43.9 -> 39.3-39.5  

Car. 12 (C): 8.894 -> 8.210  

Car. 157: 0 -> 1  

Car. 166: 0 -> 1 

Gymnotus pantherinus:  

Car. 8 (C): 9.419-9.970 -> 4.186-8.152  

Car. 12 (C): 9.236-9.578 -> 12.315-13.684  

Gymnotus jonasi:  

Car. 3 (C): 35.1 -> 30.6-33.0  

Car. 11 (C): 26.086-31.130 -> 18.880-23.203  

Gymnotus coropinae:  

Car. 3 (C): 35.1 -> 35.2-46.6  

Gymnotus pedanopterus:  

Car. 8 (C): 9.419-9.970 -> 4.792-9.254  

Car. 12 (C): 9.236-9.578 -> 7.184-7.526  

Gymnotus cylindricus:  

Car. 15 (C): 0.736-0.809 -> 0.147-0.441  

Gymnotus panamensis:  

Car. 11 (C): 32.572-33.292 -> 38.337  

Gymnotus henni:  
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Car. 12 (C): 8.894 -> 11.289-11.631  

Gymnotus pantanal:  

Car. 3 (C): 43.2-43.9 -> 44.0-48.0  

Gymnotus chaviro:  

Car. 5 (C): 1 -> 2  

Gymnotus bahianus:  

Car. 5 (C): 1 -> 2  

Car. 11 (C): 32.572 -> 26.807-31.851  

Car. 15 (C): 0.736-0.809 -> 0.0-0.515  

Gymnotus ardilai:  

Car. 2 (C): 10.3-11.3 -> 11.4-13.2  

Car. 3 (C): 39.3-39.5 -> 42.4-51.6  

Gymnotus choco:  

Car. 3 (C): 39.3-39.5 -> 28.3-37.2 

Sternopygoidei:  

Car. 1 (C): 6.0-6.9 -> 4.8-5.6  

Car. 3 (C): 24.9-29.2 -> 15.8-17.1  

Car. 7 (C): 4 -> 5  

Car. 15 (C): 5.594-6.109 -> 15.826-19.875  

Car. 27: 0 -> 1  

Car. 28: 0 -> 1  

Car. 39: 0 -> 1  

Car. 62: 0 -> 1  

Car. 63: 0 -> 1  

Car. 115: 0 -> 1  

Car. 160: 0 -> 1  

Car. 177: 0 -> 1  

Car. 206: 0 -> 1  

Car. 226: 0 -> 1 

Rhamphichthyoidea:  

Car. 36: 0 -> 1  

Car. 66: 0 -> 1  

Car. 81: 0 -> 1  
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Car. 95: 0 -> 1  

Car. 98: 0 -> 1  

Car. 118: 1 -> 0  

Car. 128: 0 -> 1  

Car. 134: 0 -> 1  

Car. 137: 1 -> 0  

Car. 224: 1 -> 0 

Rhamphichthyidae:  

Car. 1 (C): 4.8-5.2 -> 3.9-4.1  

Car. 3 (C): 15.8-17.1 -> 4.2-4.9  

Car. 4 (C): 8.5-12.5 -> 6.5-7.2  

Car. 9 (C): 3 -> 9-11 

Car. 9: 0 -> 1  

Car. 33: 0 -> 1  

Car. 59: 0 -> 1  

Car. 61: 0 -> 1  

Car. 116: 0 -> 1  

Car. 124: 0 -> 1  

Car. 129: 0 -> 1  

Car. 130: 0 -> 1  

Car. 187: 01 -> 2  

Car. 190: 0 -> 1 

Gymnorhamphichthys:  

Car. 1 (C): 3.9-4.1 -> 3.2-3.3  

Car. 3 (C): 4.2-4.9 -> 3.9  

Car. 43: 0 -> 1  

Car. 51: 0 -> 1  

Car. 69: 0 -> 1  

Car. 82: 0 -> 1  

Car. 189: 0 -> 1 

Gymnorhamphichthys britskii:  

Car. 9 (C): 9 -> 4-7  

Gymnorhamphichthys rosamariae:  
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Car. 9 (C): 9 -> 13-18  

Gymnorhamphichthys hypostomus:  

Car. 11 (C): 24.212-24.645 -> 25.077-29.833  

Gymnorhamphichthys bogardusi:  

Car. 7 (C): 5 -> 4  

Gymnorhamphichthys rondoni:  

Car. 11 (C): 24.212-24.645 -> 18.880-23.348 

Rhamphichthyini:  

Car. 8 (C): 14.322-14.872 -> 8.813-13.220  

Car. 11 (C): 24.212-24.645 -> 34.013-36.463  

Car. 12 (C): 2.394 -> 2.736  

Car. 34: 0 -> 1  

Car. 122: 0 -> 1  

Car. 156: 0 -> 1  

Car. 165: 1 -> 0 

Rhamphichthys:  

Car. 11 (C): 34.013-36.463 -> 48.281-51.308  

Car. 162: 0 -> 1  

Car. 205: 0 -> 1 

Rhamphichthys spp.:  

Car. 8 (C): 8.813-13.220 -> 6.610-7.161  

Car. 9 (C): 9-11 -> 13 

Rhamphichthys rostratus:  

Car. 8 (C): 6.610-7.161 -> 2.203-6.059  

Car. 11 (C): 51.308 -> 52.028-65.0  

 Rhamphichthys apurensis:  

Car. 9 (C): 13 -> 16  

Rhamphichthys hahni:  

Car. 15 (C): 13.691-15.826 -> 4.122-10.084  

Rhamphichthys lineatus:  

Car. 3 (C): 4.8-4.9 -> 5.4  

Rhamphichthys marmoratus:  

Car. 1 (C): 3.9 -> 3.1-3.4 
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Iracema caiana:  

Car. 2 (C): 8.8-8.9 -> 7.8-8.6  

Car. 7 (C): 5 -> 4  

Car. 15 (C): 18.329-22.893 -> 29.3-39.088  

Car. 73: 0 -> 1 

Hypopomidae:  

Car. 87: 0 -> 1  

Car. 181: 0 -> 1  

Steatogeninae:  

Car. 3 (C): 16.0-17.1 -> 18.2-18.9  

Car. 11 (C): 24.212-24.645 -> 20.753-23.203  

Car. 12 (C): 2.394 -> 1.368-1.710  

Car. 14 (C): 17.727 -> 11.818  

Car. 8: 2 -> 1  

Car. 54: 0 -> 1  

Car. 55: 0 -> 1  

Car. 71: 0 -> 1  

Car. 86: 0 -> 1  

Car. 149: 0 -> 1  

Car. 153: 0 -> 2  

Car. 162: 0 -> 1  

Car. 220: 0 -> 1  

Steatogenys:  

Car. 1 (C): 4.8-5.2 -> 6.9-7.8  

Car. 3 (C): 18.2-18.9 -> 20.0-21.0  

Car. 4 (C): 10.9-12.5 -> 18.9  

Car. 8 (C): 15.368-15.423 -> 16.525  

Car. 18: 0 -> 1  

Car. 165: 1 -> 0  

Car. 167: 0 -> 1  

Car. 219: 0 -> 1 

Hypopygus:  

Car. 7 (C): 5 -> 4  
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Car. 14 (C): 11.818 -> 0.0  

Car. 15 (C): 18.329-30.475 -> 34.377-42.548  

Car. 10: 0 -> 1  

Car. 12: 0 -> 1  

Car. 17: 0 -> 1  

Car. 32: 0 -> 1 

Hypopygus lepturus:  

Car. 11 (C): 19.168-20.321 -> 15.133-18.880  

Hypopygus cryptogenys:  

Car. 1 (C): 4.8-5.2 -> 4.1-4.5  

Car. 51: 0 -> 1  

Clado H 1:  

Car. 8 (C): 14.322-15.423 -> 13.771  

Car. 96: 0 -> 1  

Car. 114: 0 -> 1  

Car. 157: 0 -> 1  

Car. 207: 0 -> 1  

Car. 209: 0 -> 1  

Akawaio penak:  

Car. 51: 0 -> 1  

Car. 153: 0 -> 1  

Microsternarchini:  

Car. 7 (C): 5 -> 4  

Car. 43: 0 -> 2  

Car. 52: 0 -> 1  

Car. 167: 0 -> 1 

Microsternarchus bilineatus:  

Car. 11 (C): 24.068-24.645 -> 17.294-21.186  

Car. 14 (C): 17.727 -> 29.545  

Racenisia fimbriipinna:  

Car. 12 (C): 2.394-2.736 -> 4.447  

Car. 15 (C): 10.6-16.783 -> 6.109-10.084  

Procerusternarchus pixuna:  
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Car. 54: 0 -> 1  

Car. 55: 0 -> 1  

Car. 153: 0 -> 2  

Car. 165: 1 -> 0 

Clado H 2:  

Car. 120: 1 -> 0  

Hypopomus artedi:  

Car. 3 (C): 16.0-17.1 -> 6.7-13.3  

Car. 8 (C): 13.771 -> 11.567-11.677  

Car. 11 (C): 28.824-30.266 -> 35.310-37.039  

Car. 165: 1 -> 0  

Car. 166: 1 -> 0  

Clado H 3:  

Car. 11 (C): 24.356-28.104 -> 28.824-30.266  

Car. 122: 0 -> 1  

Clado H 4:  

Car. 11 (C): 20.753-23.203 -> 19.168-20.321  

Car. 146: 0 -> 1 

Clado H 5 (Brachyhypopomus):  

Car. 1 (C): 4.8-5.2 -> 5.4-5.7  

Car. 8: 2 -> 0  

Car. 74: 0 -> 1  

Car. 167: 0 -> 1  

Car. 171: 0 -> 1  

Brachyhypopomus spp.1:  

Car. 212: 1 -> 0  

Brachyhypopomus spp.2:  

Car. 17: 0 -> 1  

Car. 165: 1 -> 0 

Brachyhypopomus brevirostris:  

Car. 11 (C): 28.824-30.698 -> 33.292-41.651  

Car. 46: 0 -> 1  

 Brachyhypopomus bullocki:  
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Car. 7 (C): 5 -> 4  

 Brachyhypopomus occidentalis:  

Car. 8 (C): 13.771 -> 8.262-12.118  

 Brachyhypopomus pinnicaudatus:  

Car. 2 (C): 10.8-11.0 -> 11.1-15.4  

Car. 8 (C): 13.771 -> 14.322-14.872  

Car. 11 (C): 28.824-30.266 -> 24.789-27.671  

Clado H 6:  

Car. 212: 0 -> 1  

Clado H 7:  

Car. 242: 1 -> 2 

Clado H 8:  

Car. 120: 0 -> 1 

Sternopygoidea:  

Car. 43: 0 -> 1  

Car. 88: 0 -> 1  

Car. 94: 0 -> 1  

Car. 117: 0 -> 1  

Car. 122: 0 -> 1  

Car. 173: 0 -> 1  

Car. 174: 0 -> 1  

Car. 217: 0 -> 1  

Car. 222: 0 -> 1  

Sternopygidae:  

Car. 14 (C): 29.545-35.454 -> 41.363-47.272  

Car. 37: 0 -> 1  

Car. 72: 1 -> 0  

Car. 75: 0 -> 1  

Car. 77: 0 -> 1  

Car. 97: 0 -> 1  

Car. 100: 1 -> 0  

Car. 106: 1 -> 0  

Car. 133: 0 -> 1  
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Car. 152: 0 -> 1  

Car. 172: 0 -> 1  

Car. 176: 0 -> 1  

Car. 225: 0 -> 1  

Sternopygus:  

Car. 5 (C): 2-3 -> 4  

Car. 8 (C): 14.322-20.546 -> 8.593-12.283  

Car. 12 (C): 2.394 -> 3.421-5.131  

Car. 14: 1 -> 0  

Car. 27: 1 -> 0  

Car. 63: 1 -> 0  

Car. 68: 0 -> 1  

Car. 216: 1 -> 0  

Car. 231: 0 -> 1  

Sternopygus spp.:  

Car. 9: 0 -> 1 

Sternopygus astrabes:  

Car. 2 (C): 12.5-13.4 -> 10.4-12.4  

Car. 6 (C): 7-9 -> 11  

Car. 18: 0 -> 1  

 Sternopygus xingu:  

Car. 3 (C): 15.8-16.9 -> 17.1-19.8  

Car. 12 (C): 4.447-5.131 -> 5.473-6.842  

 Sternopygus aequilabiatus:  

Car. 48: 1 -> 0  

Eigenmaniinae:  

Car. 4 (C): 9.8-13.6 -> 13.7-17.6  

Car. 12 (C): 2.394 -> 1.710  

Car. 14 (C): 41.363-47.272 -> 53.181  

Car. 164: 0 -> 1  

Car. 167: 0 -> 1 

Japigny kirschbaum:  

Car. 2 (C): 13.2-13.6 -> 15.1-17.8  
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Car. 6 (C): 7-9 -> 3  

Car. 11 (C): 24.212-26.951 -> 21.906-22.771  

Car. 18: 0 -> 1 

Clado S 1:  

Car. 8 (C): 18.233-27.432 -> 27.542-29.360  

Car. 12 (C): 1.710 -> 1.368  

Car. 26: 0 -> 1  

Car. 230: 0 -> 1  

Rhabdolichops:  

Car. 3 (C): 15.8-16.2 -> 19.8-29.9  

Car. 8 (C): 27.542-29.360 -> 30.572-32.555  

Car. 12 (C): 1.368 -> 0.684  

Car. 13 (C): 8.0 -> 7.0  

Car. 14 (C): 53.181 -> 59.090  

Car. 30: 0 -> 1  

Car. 43: 1 -> 0  

Car. 46: 0 -> 1  

Car. 86: 0 -> 1  

Car. 87: 0 -> 1  

Car. 190: 0 -> 1  

Rhabdolichops spp.:  

Car. 141: 1 -> 0 

Rhabdolichops jegui:  

Car. 2 (C): 13.2-13.6 -> 14.5-14.6  

Car. 15 (C): 29.297 -> 33.640-35.922  

Car. 142: 0 -> 1  

Rhabdolichops caviceps:  

Car. 8: 0 -> 1 

Clado S 2:  

Car. 1 (C): 5.5-5.6 -> 5.0-5.2  

Car. 3 (C): 15.8-16.2 -> 12.5-14.6  

Car. 11 (C): 26.807-26.951 -> 28.824-29.257  

Car. 88: 1 -> 0 
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Clado S 3:  

Car. 5 (C): 2-3 -> 4 

Eigenmannia macrops:  

Car. 1 (C): 5.0-5.2 -> 3.2-4.1  

Car. 2 (C): 13.2-13.6 -> 12.0-13.1  

Car. 3 (C): 12.5-14.6 -> 10.1-11.2  

Car. 4 (C): 15.6-18.5 -> 29.7-35.0  

Car. 9 (C): 3 -> 4  

Car. 15 (C): 21.642-29.297 -> 35.554-64.999  

Clado S 4:  

Car. 227: 0 -> 1  

Car. 229: 0 -> 1 

Eigenmannia vicentespelaea:  

Car. 6 (C): 8-9 -> 11-15  

Car. 228: 0 -> 1 

Archolaemus + Distocyclus:  

Car. 63: 1 -> 0  

Car. 147: 0 -> 1  

Car. 148: 0 -> 1  

Car. 180: 0 -> 1 

Distocyclus conirostris:  

Car. 5 (C): 4 -> 1 

Car. 13 (C): 8 -> 6-7  

Car. 153: 0 -> 2  

Car. 225: 1 -> 0  

Archolaemus blax:  

Car. 5 (C): 4 -> 6 

Car. 12 (C): 1.368 -> 1.710  

Car. 9: 0 -> 1  

Car. 14: 1 -> 0  

Car. 26: 1 -> 0  

Car. 167: 1 -> 0 

Apteronotidae:  
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Car. 3 (C): 15.8-16.2 -> 6.4-13.5  

Car. 90: 0 -> 1  

Car. 91: 0 -> 1  

Car. 119: 0 -> 1  

Car. 131: 0 -> 1  

Car. 136: 0 -> 1  

Car. 143: 0 -> 1  

Car. 144: 0 -> 1  

Car. 149: 0 -> 1  

Car. 151: 0 -> 1  

Car. 156: 0 -> 1  

Car. 183: 0 -> 1  

Car. 201: 0 -> 1  

Car. 221: 0 -> 1 

Adontosternarchus:  

Car. 3 (C): 6.4-13.5 -> 6.0  

Car. 8 (C): 17.572-20.546 -> 30.847-33.050  

Car. 36: 0 -> 1  

Car. 47: 0 -> 2  

Car. 50: 0 -> 1  

Car. 71: 0 -> 1  

Car. 81: 0 -> 1  

Car. 85: 0 -> 1  

Car. 161: 0 -> 1  

Car. 224: 1 -> 0  

Adontosternarchus spp.:  

Car. 2 (C): 12.5-13.2 -> 14.6-15.5  

Car. 203: 0 -> 1 

Adontosternarchus sachsi:  

Car. 15 (C): 15.826-17.151 -> 19.875-28.782  

Adontosternarchus balaenops:  

Car. 1 (C): 4.8 -> 6.1  

Car. 15 (C): 9.496-17.151 -> 3.901-9.275  
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Adontosternarchus clarkae:  

Car. 1 (C): 4.8 -> 4.7  

Adontosternarchus nebulosus:  

Car. 15 (C): 17.151-19.875 -> 20.022-26.942 

Clado A 1:  

Car. 4 (C): 8.5-9.2 -> 5.9-6.1  

Car. 7 (C): 5 -> 4  

Car. 15 (C): 15.826-19.875 -> 11.041-13.471  

Car. 138: 0 -> 1  

Sternarchorhamphinae:  

Car. 1 (C): 4.4-4.8 -> 3.7-3.8  

Car. 2 (C): 12.5-13.2 -> 11.7-12.2  

Car. 4 (C): 5.9-6.1 -> 3.9-5.5  

Car. 11 (C): 23.636-24.645 -> 28.968-29.689  

Car. 61: 0 -> 1  

Car. 68: 0 -> 1  

Car. 122: 1 -> 0  

Car. 123: 0 -> 1  

Car. 128: 0 -> 1  

Car. 187: 1 -> 2  

Car. 191: 0 -> 1 

Sternarchorhamphus + Orthosternarchus:  

Car. 5 (C): 2 -> 4  

Car. 8 (C): 17.572-20.546 -> 7.711-15.423  

Car. 9 (C): 3 -> 2  

Car. 10 (C): 11.318-17.786 -> 37.189-46.890  

Car. 30: 0 -> 1  

Car. 63: 1 -> 0  

Car. 74: 0 -> 1  

Car. 78: 0 -> 1  

Car. 105: 0 -> 1  

Car. 165: 1 -> 0  

Car. 192: 0 -> 1  
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Car. 201: 1 -> 0  

Car. 203: 0 -> 1  

Car. 223: 0 -> 1 

Orthosternarchus:  

Car. 4 (C): 2.5-4.4 -> 2.3  

Car. 7 (C): 4 -> 2 

Car. 8 (C): 7.711-15.423 -> 1.652-6.059  

Car. 10 (C): 37.189-46.890 -> 65.0  

Car. 12 (C): 2.394 -> 3.421-3.763  

Car. 46: 0 -> 1  

Car. 163: 1 -> 0  

Sternarchorhamphus:  

Car. 236: 0 -> 1 

Platyurosternarchus + Sternarchorhynchus:  

Car. 3 (C): 6.4-11.2 -> 4.9  

Car. 12 (C): 2.394 -> 2.052  

Car. 15 (C): 11.041-13.471 -> 7.729-8.833  

Car. 43: 1 -> 0  

Car. 59: 0 -> 1  

Car. 73: 0 -> 1  

Car. 84: 1 -> 0 

Platyurosternarchus:  

Car. 2 (C): 11.7-12.2 -> 8.9-9.6  

Car. 5 (C): 2 -> 1 

Sternarchorhynchus:  

Car. 7 (C): 4 -> 5 

Car. 23: 0 -> 1  

Car. 53: 0 -> 1  

Car. 81: 0 -> 1  

Clado A 2:  

Car. 15 (C): 7.729-8.833 -> 4.858-5.152  

Sternarchorhynchus spp.1:  

Car. 11 (C): 28.968-29.689 -> 25.221-27.239  
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Sternarchorhynchus hagedornae:  

Car. 2 (C): 11.7-12.7 -> 12.9-13.3  

Car. 4 (C): 3.9-4.1 -> 2.3-3.5 

Sternarchorhynchus spp.2:  

Car. 5 (C): 2 -> 1  

Car. 11 (C): 28.968-29.689 -> 29.977-31.419 

Sternarchorhynchus mormyrus:  

Car. 15 (C): 3.275-5.152 -> 3.165  

Sternarchorhynchus oxyrhynchus:  

Car. 2 (C): 11.7-12.1 -> 6.3-8.2  

"Apteronotinae":  

Car. 13 (C): 10-13 -> 9  

Car. 46: 0 -> 1  

Car. 64: 0 -> 1 

Parapteronotus hasemani:  

Car. 5 (C): 2 -> 1  

Car. 10 (C): 11.318-17.786 -> 0.0-4.850  

Car. 13 (C): 9 -> 8  

Car. 180: 1 -> 0 

Clado A 3:  

Car. 1 (C): 4.4-4.8 -> 5.5-5.9  

Car. 3 (C): 10.0-13.5 -> 15.0-16.0 

Clado A 4 ("Apteronotini"):  

Car. 21: 0 -> 1  

Car. 58: 0 -> 1  

Car. 90: 1 -> 0 

Megadontognathus cuyuniense:  

Car. 5 (C): 2 -> 1  

Car. 12 (C): 2.394 -> 3.078-3.421  

Car. 55: 0 -> 1 

Apteronotus spp.1:  

Car. 5 (C): 2 -> 3  

Apteronotus albifrons:  
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Car. 2 (C): 13.9-14.1 -> 21.6-30.0  

Car. 4 (C): 5.9-6.1 -> 10.0-14.0  

Car. 15 (C): 8.539-12.882 -> 15.164-15.753  

Apteronotus cuchillejo:  

Car. 4 (C): 5.9-6.1 -> 3.7-5.6  

Car. 8 (C): 14.432-18.894 -> 19.279-29.745  

Car. 11 (C): 20.753-21.618 -> 18.880-19.312  

Car. 15 (C): 8.539-12.882 -> 5.152-6.183  

Car. 50: 0 -> 1  

Car. 73: 0 -> 1  

Car. 161: 0 -> 1  

Car. 166: 0 -> 1 

Apteronotus spp.2:  

Car. 11 (C): 22.483-23.780 -> 24.645-25.365  

Car. 25: 0 -> 1  

Car. 122: 1 -> 0  

Car. 123: 0 -> 1  

Apteronotus magdalenensis:  

Car. 12 (C): 2.394 -> 1.026-1.368  

Apteronotus cuchillo:  

Car. 12 (C): 2.394 -> 2.736-3.421 

Apteronotus spp.3:  

Car. 55: 0 -> 1 

Apteronotus leptorhynchus:  

Car. 11 (C): 22.483-23.780 -> 21.186-21.906  

Apteronotus eschmeyeri:  

Car. 5 (C): 2 -> 3-4 

Clado A 5:  

Car. 8 (C): 17.572-20.546 -> 24.788  

Car. 12 (C): 2.394 -> 1.368  

Car. 26: 0 -> 1  

Car. 30: 0 -> 2  

Car. 31: 0 -> 1  
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Clado A 6:  

Car. 4 (C): 6.0-7.0 -> 7.7-8.0  

Car. 19: 0 -> 1  

Sternarchellini:  

Car. 3 (C): 15.0-16.0 -> 22.0-22.7  

Car. 10 (C): 11.318-17.786 -> 23.768-25.223  

Car. 46: 1 -> 0  

Car. 51: 0 -> 1  

Car. 89: 0 -> 1  

Car. 124: 0 -> 1  

Car. 142: 0 -> 1  

Car. 150: 0 -> 1 

Pariosternarchus amazonensis:  

Car. 10 (C): 23.768-25.223 -> 25.870-29.104  

Car. 133: 0 -> 1 

Sternarchella:  

Car. 2 (C): 11.0-12.7 -> 7.412  

Car. 8: 2 -> 1  

Car. 39: 1 -> 0  

Car. 43: 1 -> 0  

Car. 44: 0 -> 1  

Car. 63: 1 -> 0  

Car. 65: 0 -> 1  

Car. 67: 1 -> 2  

Car. 72: 1 -> 0  

 Sternarchella calhamazon:  

Car. 11 (C): 23.636-24.645 -> 20.609-23.203  

Car. 134: 0 -> 1  

Sternarchella orthos:  

Car. 1 (C): 5.5-5.9 -> 7.8-9.8  

Car. 3 (C): 22.0-22.7 -> 36.0-56.9  

Car. 259: 2 -> 1  

Car. 273: 1 -> 0  
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Sternarchella spp.:  

Car. 2 (C): 7.412 -> 5.6  

Car. 12 (C): 1.368 -> 1.710  

Car. 13 (C): 9 -> 10-11  

Car. 30: 2 -> 1  

Car. 81: 0 -> 1  

Car. 84: 1 -> 0  

Car. 142: 1 -> 0  

Car. 161: 0 -> 1 

Sternarchella duccis:  

Car. 1 (C): 5.5-5.9 -> 5.3  

Car. 2 (C): 5.6 -> 5.3  

Car. 12 (C): 1.710 -> 2.052  

Sternarchella raptor:  

Car. 10 (C): 23.768 -> 10.024  

Car. 43: 0 -> 1  

Car. 44: 1 -> 0  

Car. 45: 0 -> 1  

Car. 47: 0 -> 1 

Clado A 7:  

Car. 9: 0 -> 1  

Car. 154: 0 -> 1  

Car. 159: 0 -> 1 

Compsaraia:  

Car. 24: 0 -> 1  

Car. 78: 0 -> 1  

Car. 102: 0 -> 1  

Car. 133: 0 -> 1 

Apteronotus spp.4:  

Car. 30: 2 -> 1  

Car. 84: 1 -> 0 

Porotergus + Sternarchogiton:  

Car. 74: 0 -> 1  
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Car. 81: 0 -> 1  

Car. 85: 0 -> 1  

Car. 191: 0 -> 1 

Porotergus gimbeli:  

Car. 12 (C): 1.368 -> 1.710  

Car. 15 (C): 11.041-13.765 -> 5.520-10.305 

Sternarchogiton:  

Car. 5 (C): 2 -> 1 

Sternarchogiton labiatus:  

Car. 4 (C): 7.7-8.0 -> 8.3-10.9  

Car. 11 (C): 24.068-26.086 -> 21.906-23.636  

Sternarchogiton spp.:  

Car. 47: 0 -> 1  

Car. 93: 0 -> 1 

Sternarchogiton nattereri:  

Car. 12 (C): 1.368 -> 1.026 

Sternarchogiton preto:  

Car. 12 (C): 1.368 -> 1.710-2.394 

Clado A 8:  

Car. 19: 0 -> 1  

Car. 23: 0 -> 1  

Car. 154: 0 -> 1  

Clado A 9:  

Car. 11 (C): 22.483-23.780 -> 20.753-21.618  

Car. 22: 0 -> 1  

Clado A 10:  

Car. 13 (C): 9 -> 10  

Car.80:0->1
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RESUMO 

 Siluriformes é uma das ordens mais diversas de Ostariophysi, com 40 famílias, 

490 gêneros e mais de 3.700 espécies, com a sua maior diversidade estimada para as 

Américas, com pouco mais de 2.000 espécies. Este grupo é considerado o táxon 

morfologicamente mais diverso de Otophysi, sendo explorada em diversos estudos que 

direcionaram esforços majoritariamente para aspectos da osteologia e anatomia externa, 

apesar do número expressivo de contribuições na miologia, alocando os Siluriformes 

entre as ordens de peixes que mais recebeu contribuições nesta área. Apesar dos 

esforços para a compreensão da anatomia miológica em bagres, a ausência de 

padronização nomenclatural da miologia facial ainda compreende um dos maiores 

hiatos nos estudos anatômicos em peixes neotropicais, fato que impede o emprego desta 

importante fonte de dados em estudos cladísticos de amplo espectro. Deste modo, o 

presente estudo objetivou a descrição da miologia facial dos principais representantes de 

Siluriformes, que serviram como base para a padronização nomenclatural deste 

complexo anatômico. Para tanto, a analise descritiva foi fundamentada em 126 

espécimes, representando 124 espécies de 39 famílias (além de Conorhynchos- Incertae 

Sedis) de Siluriformes, que serviu como base para a confecção da lista sinonímica que 

contempla 215 nomes aplicados aos 44 músculos da face aqui reconhecidos. 

Adicionalmente, inferências sobre a homologia de músculos característicos em bagres 

são apresentadas, a exemplo do músculo anteriormente nomeado como “retractor 

tentaculi”, que sintetiza, na verdade, sete componentes miológicos distintos. Mediante 

análises descritivas da miologia facial e padronização nomenclatural, foi possível 

detectar variações filogeneticamente informativas, que foram sintetizadas em 67 

caracteres discretos e concatenados com uma base de dados fenotípicos previamente 

proposta. A hipótese de relacionamento filogenético resultante da análise concatenada 

apresenta grande concordância com proposições prévias, como o posicionamento de 

Diplomystidae, Cetopsidae e o monofiletismo de alguns subgrupos, à exemplo de 

Amphiliidae + Loricarioidei e Doradoidea. Outros resultados são discordantes com 

alguns estudos, como o parafiletismo de Sisoroidea. Como resultados adicionais da 

análise, recuperou-se Lacantuniidae como grupo-irmão de Auchenoglanididae + 

Malapteruridae, fomentado a hipótese de um elemento biogeográfico Afro-

mesoamericana outrora proposta. Adicionalmente, Heteropneustes foi recuperado como 
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um subgrupo de Clariidae e Kryptoglanis como um ramo interno de Siluridae, sugerindo 

a sinonímia de Heteropneustidae em Clariidae e Kryptoglanididae com Siluridae. 

Finalmente, análises filogenéticas simulando o “retractor tentaculi” como um músculo 

único foram implementadas e os resultados demonstraram que o sinal filogenético ainda 

permite a inferência da não-homologia entre os diferentes “retractor tentaculi”, uma vez 

que a distribuição deste caráter corresponde à reversões e reaquisições em diferentes 

subgrupos de Siluriformes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Conhecidos popularmente por “bagres”, “peixes-gatos”, “candirus” ou 

“cascudos”, os representantes de Siluriformes representam uma em cada 20 espécies de 

vertebrados (Nelson, 1994; Hardman, 2005), compondo uma das ordens mais diversas 

de Ostariophysi, com 40 famílias, 490 gêneros e mais de 3.700 espécies (Nelson, 2016; 

Eschemeyer & Fong, 2017). Este importante grupo de peixes apresenta sua maior 

diversidade nas Américas, onde existem pouco mais de 2.000 espécies (Ferraris, 2007; 

Nelson, 1994; 2016). Os Siluriformes são majoritariamente dulcícolas, excetuando-se 

Ariidae e Plotosidae, que são em sua maioria de ambientes marinhos, e algumas 

espécies estuarinas de Aspredinidae e Auchenipteridae (de Pinna, 1998; Nelson, 2016). 

 Os Siluriformes compõem um grupo monofilético (Arratia, 1987; de Pinna, 

1993, 1998; Fink & Fink, 1981, 1996; Soitoh et al., 2003; Sullivan et al., 2006) com 

ampla variação de hábitos e características fisiológicas, abrangendo táxons lepidófagos 

ou hematófagos e espécies capazes de gerar descargas elétricas de até 400 V (Burgess, 

1989; Baskin, 1973; de Pinna, 1992). A ordem apresenta espécies miniaturas (sensu 

Weitzman & Vari, 1988), como representantes de Scoloplacidae com no máximo 20 

mm em espécimes maduros (Schaefer, 1990), até outras que podem ultrapassar 2 m, a 

exemplo de determinadas espécies de Pimelodidae, Pangasiidae e Siluridae (Burgess, 

1989; de Pinna, 1993). 

Esta diversidade de hábitos, em associação à capacidade de ocupação dos mais 

diversos ambientes, reflete a alta diversidade anatômica exibida em Siluriformes, que 

pode ser considerado o grupo morfologicamente mais diverso de Otophysi (Howes, 

1989a, b). Esta diversidade foi explorada em diversos estudos (e.g. Adams, 1940; 

Bamford, 1948; Alexander, 1964; Lundberg & Baskin, 1969; Datta et al., 1975; Arratia, 

1982, 1990, 1992; Kobayakawa, 1992; Arratia & Huaquín, 1995; Devarere et al., 2001; 

Diogo et al., 2001), que direcionaram esforços majoritariamente para aspectos da 

osteologia e anatomia externa. A ênfase nestas fontes de dados permeia inclusive 

estudos cladísticos implementados em Siluriformes, desde grupos menos inclusivos 

(e.g. Lundberg, 1970; Schaefer, 1990; Bockmann, 1998; Reis, 1998) até a ordem inteira 

(e.g. Mo, 1991; de Pinna, 1993; Britto, 2002). Este cenário é explicado, em parte, pelo 

desenvolvimento e aprimoramento das técnicas de diafanização e coloração dos 

elementos ósseos e cartilaginosos, que forneceu acesso facilitado a estas fontes de dados 

em peixes de pequeno porte (Datovo, 2006).  
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A busca por fontes de informações diferenciais na morfologia de bagres 

pontualmente contemplou outras artes da anatomia, como a linha lateral (Adriaens et 

al., 1997), bexiga natatória (Bridge & Chardon, 1889, 1892, 1893; Marceniuk & 

Birindelli, 2010), órgãos respiratórios acessórios (e.g. Dobbin, 1941; Munshi, 1961), 

sistema nervoso (e.g. Herrick, 1901; Atema, 1971; Lundberg, 1982, Tong & Finger, 

1983; Rosa et al., 2014; Abrahão & Shibatta, 2015) ou morfologia glandulares (e.g. 

Sneed & Clemens, 1963). Os trabalhos direcionados para a miologia, apesar de 

proporcionalmente escassos, são superados em número somente pelos estudos 

osteológicos.  

A miologia compreende o segundo complexo anatômico mais investigado em 

peixes (Datovo & Bockmann, 2010) e apesar das dificuldades relacionadas à aquisição 

de material, preparo e dissecções miológicas com danos permanentes ao material 

discutidas em outras contribuições (Borden, 1999; Datovo & Bockmann, 2010; Diogo et 

al., 2012; Datovo & Vari, 2014), as informações oriundas da musculatura de peixes têm 

sido consideradas como extremamente relevantes para a compreensão da evolução de 

vários grupos (e.g. Howes, 1983a, b; Winterbottom , 1974a, b; Datovo & Bockmann, 

2010; Wiley & Johnson, 2010; Datovo & Castro, 2012; Diogo et al., 2012).  

Juge (1898) foi um dos primeiros estudos voltados para a musculatura em 

bagres. Neste trabalho, o autor descreve a musculatura cefálica, dos flancos e de 

algumas nadadeiras de Silurus glanis Linnaeus, 1758. Outro importante estudo inicial 

para a musculatura de Siluriformes foi proporcionado por Reichel (1927), que 

corresponde à um amplo estudo anatômico de Phreatobius cisternarum Goeldi, 1905 e 

incluiu descrições do adductor mandibulae e notas sobre suas condições potencialmente 

exclusivas na ordem. Em outro estudo pioneiro, Eaton (1948) descreve a anatomia 

cefálica de Ictalurus punctatus (Rafinesque, 1818) e em suas descrições apresentou 

características morfofuncionais da musculatura facial desta espécie, incluindo 

considerações biomecânicas sobre a movimentação dos barbilhões e influências 

mecânicas desempenhadas por determinados músculos. Posteriormente, como um outro 

importante estudo miológico implementado em bagres, Munshi (1960) descreve e 

ilustra a miologia craniana de Sperata aor (Hamilton, 1822), além de outras ordens de 

peixes. 

Em um interessante estudo da morfologia de Siluriformes, Alexander (1965) 

reporta aspectos anatômicos gerais dos denominados “unspecialized catfish”, como 
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estruturas associadas ao aparato weberiano e os espinhos da nadadeira peitoral. Este 

autor refere-se à táxons de algumas famílias (e.g. Loricariidae, Malapteruridae e 

Siluridae) como “specialized catfish” e apresenta elucubrações sobre um músculo até 

então ignorado para Loricariidae, nomeado como “retractor premaxillae”. 

Adicionalmente, Alexander (1965) analisou aspectos biomecânicos, como a 

movimentação dos dentes pré-maxilares em direção posterior causada pela contração do 

“retractor premaxillae”, indispensáveis para o processo de raspagem de algas dos 

substratos em Loricariidae. 

Entre os trabalhos primariamente descritivos, Jayaram & Singh (1982) 

descreveram a musculatura craniana de Bagridae, incluindo ilustrações em diferentes 

planos da miologia cefálica dos subgrupos da família. Os autores indicam Rita Bleeker, 

1853 como grupo-irmão dos demais Bagridae utilizando como base caracteres da 

miologia (e.g. presença do músculo “retractor tentaculi”). Apesar de seu trabalho não 

utilizar a metodologia cladística, esta proposição foi corroborada em proposições 

filogenéticas posteriores (Mo, 1991). Similarmente, Shelden (1937) e Royero (1987) 

descrevem as estruturas miológicas e osteológicas associadas à cintura pélvica e 

nadadeira peitoral, respectivamente, e compreendem dois dos mais completos trabalhos 

implementados na musculatura de nadadeiras em Siluriformes. Estudos primariamente 

descritivos também foram direcionados para a descrição de alguns gêneros (e.g. 

Huysentruyt et al., 2007; Crop et al., 2013) ou para categorias taxonômicas superiores, 

como famílias (Stix, 1956; Arce, 2015) ou subfamílias (Sarmento-Soares & Porto, 

2006). 

As contribuições de J. Howes em Siluriformes merecem comentários detalhados. 

Um dos mais relevantes estudos sobre a musculatura craniana em bagres na década de 

80, Howes (1983a) descreveu a musculatura laterodorsal da cabeça de representantes de 

Loricarioidea. Com base nas informações obtidas, este autor apresentou uma hipótese 

de relacionamento filogenético para Loricariidae, além de evidências para seu 

relacionamento próximo com Astroblepidae. É um dos primeiros estudos que se 

fundamentaram majoritariamente em miologia para inferência cladística em 

Siluriformes. Howes (1983b) evidencia a problemática da morfologia de Siluriformes e 

com base em evidências miológicas da face e do globo ocular apresenta considerações 

sobre o posicionamento filogenético de Hypophthalmus Cuvier, 1929 na ordem. Além 

destas contribuições para a miologia de Siluriformes, Howes é um dos primeiros autores 
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a adereçar atenção para a homologia do enigmático “retractor tentaculi” com base em 

uma vasta amostragem de Siluriformes. 

Após pouco menos de 30 anos da principal contribuição sobre musculatura em 

bagres apresentada por Howes (1983a, b), Datovo & Bockmann (2010) fornecem um 

dos mais relevantes estudos anatômicos dirigidos aos Siluriformes neotropicais. Esta 

contribuição descreve e ilustra detalhadamente a musculatura laterodorsal da cabeça de 

Nematogenyidae e Trichomycteridae e propõe um cladograma resultante da análise de 

36 caracteres oriundos da musculatura facial. Um aspecto interessante dos resultados de 

Datovo & Bockmann (2010) é que boa parte das hipóteses de relacionamentos derivadas 

da análise miológica são congruentes com a maioria das hipóteses resultantes de 

análises de outros conjuntos anatômicos.  

Estudos sobre o desenvolvimento ontogenético da musculatura de bagres 

compreendem uma importante fonte de informação. Este é o caso dos estudos sobre 

Clariidae (e.g. Adriaens & Varres, 1996, 19997; Adriaens, 1998) que proporcionaram 

descrições e ilustrações detalhadas sobre as diferenciações dos músculos, 

principalmente cranianos. Com relação a representantes neotropicais, a ontogenia da 

musculatura foi investigada em Hyusentruyt et al., (2009) e Geenrinckx et al. (2009). 

Neste último, os autores reportam o desenvolvimento ontogenético dos músculos de 

Loricariidae e Callichthyidae que atuam na movimentação dos barbilhões maxilares e 

discutem a homologia entre estes componentes miológicos. O trabalho inclui uma nova 

proposição nomenclatural miológica para Loricariidae. Recentemente, um estudo 

inédito aborda a anatomia comparada da miologia em um contexto ecológico 

(Geenrickx & Kegel, 2014). Estes autores apresentam discussões sobre a convergência 

anatômica relacionada à fixação e raspagem do substrato nos Loricariidae, 

Astroblepidae e Mochokidae, e descreveram algumas modificações morfológicas na 

miologia facial que possivelmene otimizam a ocupação de nichos similares em 

ambientes neotropical e afro-tropical. 

 Outros autores apresentam importantes considerações sobre a biomecânica 

miológica em Siluriformes. Gosline (1975) descreveu características intrínsecas ao 

mecanismo palatino-maxilar de bagres relacionados à movimentação dos barbilhões 

maxilares. A despeito do objetivo puramente funcional, é importante salientar que 

Gosline (1975) refere-se ao extensor tentaculi, músculo exclusivo de Siluriformes 

responsável pela movimentação do barbilhão maxilar via autopalatino, como “palatine 
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part of M. adductor arcus palatini” e aparentemente reconhece a homologia entre o 

músculo posteriormente nomeado como extensor tentaculi e o adductor arcus palatini, 

fornecendo a base para concepções de autores subsequentes (e.g. Geerinckx et al., 

2009).  

 Schaefer & Lauder (1986) abordaram os processos e mecanismos de morfologia 

funcional direcionados à alimentação nas espécies de Callichthyidae, Astroblepidae e 

Loricariidae. Neste estudo, os autores proporcionaram interessantes discussões sobre as 

novidades evolutivas exibidas pelos representantes de Loricarioidea, além das 

inferências sobre modificações estruturais e funcionais sobre alguns elementos ósseos e 

miológicos deste grupo. Em suma, o epicentro deste trabalho é uma ampla discussão 

sobre os elementos morfológicos envolvidos no mecanismo de alimentação de 

Loricarioidea e, principalmente, o mapeamento dessas modificações dentro de um 

contexto cladístico, com descrições pontuais da musculatura dos Loricarioidea. 

Recentemente, a biomecânica envolvida no processo de mordedura de algumas espécies 

de Clariidae e seus componentes miológicos também foi foco de estudos sobre possíveis 

relações entre incremento de eficiência e anatomia (e.g. Adriaens et al. 2001; Devaere et 

al., 2001; Herrel et al., 2002). 

Apesar dos esforços mencionados, estudos cladísticos baseados em caracteres 

miológicos em Siluriformes ainda permanecem escassos a despeito de seu potencial 

para a compreensão de relacionamentos evolutivos (Borden, 1994). Caracteres oriundos 

da musculatura correspondem a uma média de 7.9% em uma amostra dos estudos de 

inferência filogenética a partir de dados fenotípicos em Siluriformes (Howes, 1983a; 

Schaefer, 1990; Mo, 1991; de Pinna, 1993, 1996; Bornbusch, 1995; Bockmann, 1998; 

Britto, 2003; Diogo, 2004; Birindelli, 2014). Estes números são ínfimos se comparados 

à relevância dos sinais filogenéticos na musculatura já detectados (Borden, 1994; 

Howes, 1983a, b; Wiley & Johnson, 2010; Datovo & Bockmann, 2010). 

A escassez de caracteres ou estudos direcionados para a miologia não é apenas 

resultado de negligência temática, mas também de uma persistente confusão 

nomenclatural que permeia a miologia de diversos grupos de peixes. Recentemente, 

Datovo & Vari (2013; 2014) direcionaram esforços para a padronização da 

nomenclatura do adductor mandibulae e estruturas associadas em Teleostei. Os autores 

reportaram as inferências de homologias entre os componentes miológicos do adductor 

mandibulae e teceram considerações sobre a utilização de sistemas alfanuméricos na 
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nomenclatura miológica outrora advogada em outros estudos (e.g. Diogo & Chardon, 

2000; Gosline, 1989; Wu & Shen, 2004). Como resultado, propuseram uma 

nomenclatura padronizada com base em inferências de homologia aplicável para 

Teleostei. No que concerne especificamente a musculatura de Siluriformes, Datovo & 

Vari (2014) descreveram a musculatura mandibular de dois representantes da ordem 

(Nematogenys inermis e Silurichthys hasseltii), além de apresentarem uma lista 

sinonímica da nomenclatura aplicada para o adductor mandibulae na ordem. 

Certamente, a lista sinonímica para o adductor mandibulae de Siluriformes apresentada 

em Datovo & Vari (2014) é um grande avanço para o entendimento da anatomia 

miológica. 

Apesar dos recentes esforços supracitados para a padronização nomenclatural 

miológica do adductor mandibulae, um grande hiato ainda permeia o conhecimento da 

miologia em Siluriformes. Parte considerável das contribuições voltadas à musculatura 

de bagres foram produzidas entre o fim da década de 90 e meados dos anos 2000 (Diogo 

et al., 1999; Diogo & Chardon, 2000; Diogo et al., 2001; Diogo et al., 2002a, b; Diogo 

& Vandewalle, 2003a; Diogo et al., 2003a, b, c, d, e; Diogo, 2004; Diogo et al., 2004a, 

b, c, d; Diogo, 2005; Diogo & Bills, 2006; Diogo et al., 2006a, b; Diogo, 2007a, b; 

Oliveira et al., 2001, 2002). Estas contribuições ocuparam-se, principalmente, em 

descrever a musculatura laterodorsal e ventral da cabeça e da nadadeira peitoral, e 

colocam Siluriformes entre os grupos de Teleostei com o maior número de 

contribuições miológicas, apesar da problemática que envolve a acurácia destes estudos 

(Datovo & Vari, 2013; 2014; Arce, 2015). 

Portanto, apesar de representar um dos grupos de Teleostei que recebeu o maior 

número de contribuições sobre a miologia, a ausência de padronização nomenclatural da 

miologia facial de Siluriformes ainda compreende um dos maiores hiatos nos estudos 

anatômicos em peixes neotropicais, condição que reflete diretamente a pouca utilização 

desta importante fonte de dados em estudos cladísticos de amplo espectro. Mediante o 

exposto, os objetivos primários do presente estudo compreenderam: I) a descrição e 

ilustração da musculatura dorsolateral da cabeça dos principais representantes de 

Siluriformes; II) inferência e discussões sobre a homologia entre os componentes 

miológicos da face da ordem; III) padronização nomenclatural da musculatura facial 

fundamentada na confecção da lista sinonímica resultante de uma extensa revisão 

bibliográfica em concomitância à análises comparativas dos mesmos táxons estudados 
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em contribuições prévias, quando possível. Adicionalmente, as discussões sobre 

homologia entre os componentes miológicos e padronização nomenclatural forneceram 

base para a proposição de caracteres oriundos da musculatura facial de Siluriformes, 

que foram analisados dentro de uma análise de parcimônia global em conjunto com uma 

matriz de dados fenotípicos previamente proposta (Britto, 2002), objetivando o 

mapeamento do sinal filogenético a partir dos dados da miologia em Siluriformes. 

2. MATERIAL & MÉTODOS 

2.1. Nomenclatura taxonômica, anatômica e terminológica 

Neste trabalho, os termos “musculatura cefálica”, “miologia facial” e 

“musculatura dorsolateral” referem-se a todos os elementos miológicos da cabeça, 

exceto os estritamente associados aos arcos branquiais ou globos oculares. A 

nomenclatura miológica segue Winterbottom (1974a), com a proposta nomenclatural do 

adductor mandibulae e estruturas associadas de Datovo & Vari (2013; 2014). Em 

diversos táxons de Siluriformes, algumas secções do adductor mandibulae não são 

diferenciadas, resultando em uma continuidade das fibras principalmente em suas 

regiões mesiais, formando secções compostas. Nestes casos, as secções são nomeadas 

objetivando refletir a homologia dos seus subcomponentes (e.g. ricto-malaris e stego-

malaris) seguindo Datovo & Vari (2013). Ainda que seja possível inferir a 

correspondência entre os conjuntos de fibras das subseções não diferenciadas e secções 

de táxons que apresentam completa diferenciação, no presente estudo optou-se por 

manter uma nomenclatura composta, tendo em vista que em muitos casos é possível 

observar uma diferenciação sutil apenas nas regiões de origem e de inserção, sendo 

qualquer traço de seccionamento imperceptível ao longo do corpo principal do adductor 

mandibulae. Os termos “origem” e “inserção” são utilizados apropriadamente para 

refletir o local de conexão estacionário do músculo (mais estável) e o ponto de conexão 

que se movimenta a partir da contração muscular (região relativamente mais móvel), 

respectivamente (Winterbottom, 1974a). 

O termo “entopterigóide” é utilizado para referir-se ao componente resultante de 

ossificação ligamentar (ossificação sesamóide) na região anterior do suspensório e, 

portanto, não derivadas de ossificações dérmicas como nos demais Teleostei (e.g. 

Howes & Teugels, 1989; Arratia, 1990, 1992; Diogo et al., 2001). Arratia (1992) 

indicou que o endopterigóide e o ectopterigóide de outros Teleostei estariam ausentes 
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em Siluriformes, fato confirmado em estudos subsequentes (e.g. Howes & Teugels, 

1989; Diogo et al., 2001). Portanto, para o elemento ossificado na porção anterior do 

suspensório, a autora propõe a aplicabilidade do termo ‘entopterygoid’ em adição a 

números indentificando a posição, forma e tipo de conexões ligamentares (e.g. 

‘Entopterygoid’ type 1; ‘Entopterygoid’ type 2). Contudo, a homologia entre estes 

componentes sesamóideos permanece incerta entre os vários subgrupos de Siluriformes 

(Arratia, 1992). Para fins descritivos do presente estudo, o termo “entopterigóide” é 

empregado aqui de maneira puramente topológica, referindo-se ao elemento localizado 

anteriormente entre o metapterigóide e o etmóide lateral ou vômer. O termo 

“postotemporo-pterótico-supracleitro” é utilizado para referir-se ao pterótico composto 

(Huysentruyt & Adriaens, 2005). Para caracteres osteológicos gerais, a nomenclatura 

seguiu Weitzman (1962), com versão em português baseada em Castro & Castro 

(1987). 

 O status taxonômico de todos os táxons analisados segue Nelson (2016) e 

Eschemeyer & Fong (2017). Na parte textual referente as inferências cladísticas, os 

termos “basal” e “distal” referem-se simplesmente à posição de um terminal 

relativamente à raíz em uma topologia assimétrica. O conceito de homologia aqui 

empregado segue a dualidade entre homologia primária e secundária (de Pinna, 1991). 

A primeira representa uma hipótese de equivalência ontológica e a segunda uma 

qualificação contextual representada por um teste de congruência filogenética. Assim, 

conjecturas de homologia primária são baseadas em critérios de correspondência 

material (e.g. posição, composição e conexões topológicas) no sentido clássico 

sintetizado por Remane (1952), identificáveis em morfologias instantâneas ou na 

ontogenia. Homologia secundária, por outro lado, representa a disposição das 

correspondências (identificadas na fase primária) em uma hipótese de relacionamento 

filogenético, implementada por procedimentos de otimização filogenética. Esta visão 

parte do princípio de que homologia e sinapomorfia são conceitos metodologicamente 

(mas não historicamente) sinônimos (Patterson, 1982; de Pinna, 1991). Apesar de 

persistente controvérsia (Nixon & Carpenter, 2011, 2012), a ideia segue com alto grau 

de aceitação (Brower & de Pinna, 2012, 2014).  

2.2. Lista sinonímica 

 A lista sinonímica da nomenclatura miológica aqui proposta tem objetivo 

exaustivo, sintetizando o maior número possível de nomes disponíveis. Os táxons 
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compilados para as análises descritivas foram escolhidos visando contemplar as mesmas 

espécies analisadas em estudos prévios ou, quando inviável, sua categoria taxonômica 

mais próxima.  

Algumas discordâncias foram detectadas entre as observações aqui realizadas e 

aquelas de outros estudos. Entre estes casos, destaca-se principalmente a descrição de 

subseções de músculos que são na verdade um único componente miológico (e.g. Stix, 

1965; Jayaram & Singh, 1982; Oliveira et al. 2002; Diogo et al., 2002b, 2003b, 2003d, 

2004b, 2004c, 2004d, 2005; Diogo & Bills, 2006; Diogo, 2007a; Sarmento-Soares & 

Porto, 2006; Sarmento-Soares & Martins-Pinheiro, 2013). Nestes casos, a inclusão na 

lista sinonímica foi correlacionada ao músculo que os autores se referenciaram. 

Exemplificando, Diogo & Bills (2006) registram o seccionamento total do ricto-malaris 

em dois subcomponentes nomeados como A1-ost e A2 em Austroglanis, contudo, a 

diferenciação conforme descrita pelos autores supracitados não foi confirmada, portanto 

os termos “A1-ost e A2” são apresentados como sinónimos do adductor mandibulae, 

pars ricto-malaris. Mesmo quando a subdivisão de um músculo não está presente, é 

possível correlacionar o nome aplicado erroneamente em outros trabalhos com uma 

determinada porção muscular, deste modo, sendo possível sua inclusão na sinonímia do 

músculo correto. Dados sobre alguns táxons que não foram examinados diretamente 

foram obtidos de descrições e imagens publicadas. No caso de trabalhos de cunho 

estritamente filogenético (e.g. Mo, 1991; Diogo, 2004), somente os táxons ilustrados 

foram incluídos na sinonímia. 

2.3. Preparação anatômica e Dissecções 

 As observações anatômicas foram realizadas com auxílio de estereomicroscópio 

em indivíduos fixados em formol 10% e posteriormente preservados em álcool 70%. Os 

espécimes foram submetidos ao protocolo de coloração dos ossos e cartilagens proposto 

por Taylor & Van Dyke (1985) e Springer & Johnson (2000), com as modificações 

expostas em Datovo & Bockmann (2010). O processo de coloração consistiu em sete 

etapas: (1) conservação inicial em etanol 70%; (2) desidratação com etanol 96%, ou 

absoluto, durante 24-48 horas; (3) coloração das cartilagens em uma solução corante 

composta por 80% de álcool, 20% de ácido acético e concentrada de Alcian Blue, 

durante 12-24 horas; (4) neutralização do ácido acético em uma solução saturada de 

bórax (tetraborato de sódio), ao longo de 24 horas, com ao menos duas trocas parciais 

durante o período; (5) coloração dos elementos osteológicos em uma solução de álcool 
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75% e Alizarina Red-S durante cinco a sete horas; (6) duas a quatro trocas sequencias 

de solução etílica 50-96% para a remoção do excesso de Alizarina Red-S; e (7) 

conservação final em álcool 70-80%. 

 Posteriormente ao processo de coloração, a epiderme e os vasos sanguíneos mais 

superficiais dos espécimes foram removidos, preferencialmente do lado direito. Em 

seguida, acúmulos excessivos de tecido adiposo e o globo ocular foram extraídos, 

preservando os músculos intrínsecos à musculatura dos olhos. Devido à configuração 

extremamente diversa da morfologia da miologia facial de siluriformes, as dissecções 

comumente não seguiram um padrão, e os procedimentos de dissecções foram 

adequados para cada representante analisado.  

2.4. Descrições anatômicas e ilustrações 

 As descrições da miologia cefálica de Siluriformes seguem uma ordenação 

anteroposterior e lateromesial dos músculos. Inicialmente, são apresentados aspectos 

gerais da musculatura da ordem, assim como comentários sobre inferências de 

homologias, quando necessário. A síntese das descrições dos músculos da cabeça dos 

táxons analisados mostrou-se impraticável mediante o alto grau de variação e 

consequentemente descrições detalhadas são apresentadas. 

 As fotografias foram obtidas com o auxílio de estereomicroscópio Zeiss 

Discovery.V20 acoplado a câmera digital Axiocam 506 color e automontagem. As 

imagens finais são resultado de imagens multifocais obtidas separadamente e 

combinadas com o auxílio do Combine ZP (Hadley, 2009) e posteriormente editadas no 

Adobe Photoshop CS4 e Adobe Illustrator CS5.  

2.5. Análise filogenética  

Para a detecção e mapeamento do sinal filogenético contido na miologia facial 

de Siluriformes, a variação considerada potencialmente informativa foi sintetizada em 

caracteres discretos, que foram concatenados com a matriz de caracteres fenotípicos de 

Britto (2002). Este conjunto de dados foi considerado mais consistente que o de Diogo 

(2004), que contém discretizações de variações que contemplam características distintas 

(e.g. car. 206, 226, 230) e não permite a compreensão clara da evidência e sua utilização 

secundária objetiva. As inferências filogenéticas aqui expostas fazem parte de um 

estudo em desenvolvimento em conjunto com M. de Pinna e M. Britto, cujo objetivo é 

formular uma hipótese ampla sobre relações filogenéticas em Siluriformes. 



263 

 

As hipóteses de relacionamento filogenético foram fundamentadas no método 

cladístico proposto por Hennig (1966), aprimorado e sintetizado por diversos autores 

(Eldredge & Cracraft, 1980; Nelson & Platnick, 1981; Swofford & Olsen, 1990; Schuh 

& Brower, 2009; Wiley & Lieberman, 2011; Wheeler, 2012). A escolha das hipóteses 

de relações filogenéticas foi baseada no princípio de parcimônia de Wagner, que 

quantifica igualmente as reversões e homoplasias (Farris, 1983; Swofford & Maddison, 

1987; Schuh & Brower, 2009; Wiley & Lieberman, 2011; Wheeler, 2012). A obtenção 

dos caracteres para as análises filogenéticas foi primariamente fundamentada no exame 

comparativo detalhado da miologia facial de Siluriformes, que foram concatenados com 

o conjunto de dados exposto em Britto (2002) e compilados em uma matriz 

confeccionada no Microsoft Office Excel® 2016 e formatada no Notepad++ 7.5.1 (Don 

Ho, 2016). As seguintes modificações foram implementadas na matriz original de Britto 

(2002): 

I) Substituição de representantes do grupo externo: Zacco pachycephalus (= 

Opsariichthys pachycephalus), Hemigramocharax machadoi e Gymnotus sp. 

foram substituídos por Labeo chrysophekadion (Bleeker, 1849), Brycon falcatus 

Müller & Troschel, 1844 e Gymnotus cylindricus La Monte, 1935, 

respectivamente. 

 

II) Substituição de representantes do grupo interno: Neoplecostomus microps e 

Centromochlus existimatus por Delturus anglicauda e Ageneiosus ucayalensis, 

respectivamente. 

 

III) Adição de táxons: No conjunto de dados foram codificados Kryptoglanis 

shajii, somente para os caracteres originais de Britto (2002) (M. de Pinna), e 

Lacantunia enigmatica, tanto para os caracteres de Britto (2002) (M. Britto), 

quanto para os caracteres miológicos (L. Peixoto). 

 

IV) Substituição/Remoção de caracteres: Os caracteres 140, 300 e 302 expostos 

em Britto (2002) contemplam variações descritas nos caracteres 13, 64 e 23 do 

presente estudo (ver descrições dos caracteres). A variação exposta no caráter 

205 de Britto (2002) [Origem e inserção do adductor operculi: (0) região lateral 

do pterótico e margem póstero-dorsal do opérculo, respectivamente; (1) processo 
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posterior do hiomandibular e região posterolateral do opérculo, respectivamente] 

não foi corroborada com base nos espécimes analisados e o caráter foi, portanto, 

removido da análise. 

 

Discussões sobre a polaridade dos estados dos caracteres são baseadas em 

comparações com grupos externos compostos por representante de cada ordem de 

Otophysi: L. chrysophekadion (Cypriniformes), B. falcatus (Characiformes) e G. 

cylindricus (Gymnotiformes). O enraizamento da hipótese mais parcimoniosa foi 

realizado em L. chrysophekadion, táxon representante de Cypriniformes, ordem 

hipoteticamente basal dentre os representantes de Otophysi incluídos na análise (e.g. 

Fink & Fink, 1981, 1996; Dimmick & Larsson, 1996; Saitoh et al., 2003; Ortí & Meyer, 

1996, 1997; Lavoué et al., 2011; Nakatani et al., 2011; Chen et al., 2013). O 

ordenamento de caracteres seguiu o exposto em Britto (2002) (car. 6, 17, 44, 45, 68, 77, 

92, 103, 136, 139, 161, 181, 219, 222, 223, 225, 250, 252, 254, 271 e 281). 

 Para a obtenção das árvores maximamente parcimoniosas (MPT’s), os grupos 

externo e interno foram analisados conjuntamente, compondo uma matriz com 116 

táxons terminais e 67 caracteres oriundos da miologia facial e 327 caracteres de Britto 

(2002), totalizando 394 caracteres (Tabela 1). A matriz foi submetida a análises no 

programa TNT 1.5 (“Tree Analysis using New Technology”- Goloboff & Catalano, 

2016), sob pesagem não-diferencial, utilizando novas tecnologias (20 iterações de fuse, 

drift, ratchet e sectorial search). Golobof et al. (2008) recomenda o alcance do melhor 

score de 10 a 20 vezes independentes para a retenção de todas as MPT’s. Contudo, 

Datovo (in prep.) implementou análises em matrizes reais e advoga que o melhor score 

seja atingido pelo menos 50 vezes independentes, uma vez que os valores citados por 

Golobof et al. (2008) podem ser insuficientes para matrizes com muitas homoplasias. 

Portanto, a busca implementada foi direcionada para atingir o melhor score 50 vezes 

(hit= 50). Posteriormente, todas as árvores fundamentais retidas foram submetidas a 

análises adicionais de TBR (tree bisection and reconnection) objetivando a detecção do 

maior número de MPT’s possível. Esta estratégia é a que melhor se adequa ao conjunto 

de dados compilados, uma vez que é, hipoteticamente, suficiente para a detecção dos 

ótimos globais em um conjunto de matrizes acima de 100 terminais (Golobof, 1999; 

Giribet, 2007; Goloboff et al. 2008). 
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Em caso de otimizações ambíguas, as hipóteses de homologias primárias foram 

priorizadas seguindo a otimização ACCTRAN (Accelerated Transformation 

Optimization), conforme proposto por de Pinna (1991). Todas as hipóteses de 

relacionamento, bem como inferências evolutivas delas derivadas, foram baseadas no 

cladograma de consenso estrito calculado no TNT (ne*). Apenas as sinapomorfias 

miológicas comuns em todas as árvores são apresentadas e discutidas. Índices de 

consistência (IC) e retenção (IR) foram utilizados como medidas de “fit” entre os 

caracteres e cladograma (Farris, 1969; 1989) e calculados com script disponível para o 

TNT ("wstats.run"). O intervalo dos IC e IR são apresentados para os caracteres com 

otimizações variáveis entre as diferentes MPT’s (Tabela 2). O suporte de Bremer 

relativo (Goloboff & Farris, 2001) foi calculado utilizando-se até 10 passos adicionais. 

O suporte de Bremer relativo corrige a distorção do valor absoluto (suporte de Bremer; 

Bremer, 1994), uma vez que é expresso como uma proporção da quantidade de 

evidência favorável e contrária para a manutenção de um determinado clado (Goloboff 

& Farris, 2001). 

2.6. Material examinado 

 Acrônimos institucionais seguiram Sabaj (2016). O tamanho dos espécimes 

analisados é expresso em Comprimento Padrão (CP; medido da ponta do focinho até a 

inserção dos raios medianos da nadadeira caudal). Os intervalos de comprimento 

fornecidos se referem apenas aos espécimes analisados, não necessariamente à variação 

completa do lote. A lista de material analisado é exposta a seguir: 

 

Clupeiformes: Denticipitidae: Denticeps clupeoides: MZUSP 84776, 2 de 386, 31.7-

40.1 mm CP, Iguidi River, Plateau, Benin. Gonorynchiformes: Chanidae: Chanos 

chanos: USNM 173572, 1 de 5, 167.3 mm CP, Billabong, Australia. Cypriniformes: 

Cyprinidae: Labeo chrysophekadion: USNM 271352, 1 de 35, 81.2 mm CP, Thailand. 

Characiformes: Bryconidae: Brycon falcatus: MZUSP 18089, 1 de 5, 102. 83 mm CP, 

Rio Tocantins, Brasil. Gymnotiformes: Apteronotidae: Orthosternarchus tamandua: 

MZUSP 55955, 1 de 2, 286.3 mm CFA, Rio Amazonas, Brasil. Gymnotidae: 

Electrophorus electricus: MZUSP 103699, 1, 530.12 mm CFA, Rio Negro, Brasil; 

MZUSP 85509, 1 de 2, 488.2 mm CFA, Rio Negro, Brasil. Gymnotus gr. carapo: 

MPEG 3012, 1 de 4, 232.2 mm CFA, Rio Turiaçu, Brasil; MZUSP 90618, 1 de 4, 177.8 

mm CFA, Córrego do Campo Bonito, Brasil. Gymnotus maculosus: USNM 114539, 1 
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de 22, 189.4 mm CFA, Rio Gramal, Guatemala. Gymnotus cylindricus: USNM 134701, 

1 de 23, 178.5 mm CFA, Río Motagua basin, Guatemala. Sternopygidae: Sternopygus 

macrurus: MZUSP 32215, 1 de 13, 212.6 mm CFA, Rio Amapá, Bacia do Rio 

Araguari, Brasil. Sternopygus xingu: MPEG 8657, 1, 230. 5 mm CFA, Rio Amazonas, 

Brasil. Siluriformes: Ailiidae: Ailia colia: MZUSP 48639, 1 de 5, 84.7 mm CP, 

Meghana River, Bangladesh. Laides hexanema: USNM 316782, 1 de 3, 52.6 mm CP, 

Ubon Ratchathani, Thailand. Akysidae: Akysis heterurus: MZUSP 63111, 1 de 7, 21.7 

mm CP, Sg. Alai, Muara Tebo, Jambi, Indonesia. Parakysis grandis: MZUSP 63109, 1 

de 8, 35.6 mm CP, Pontianak, Kalimantan, Indonesia. Pseudobagarius leucorhynchus: 

USNM 109636, 1 de 8, 21.8 mm CP, Meping River, Thailand. Amblycipitidae: 

Amblyceps mangois: MZUSP 48645, 1 de 3, 34.3 mm CP, Jabunaswari river, Rangpur, 

Bangladesh. Liobagrus cf. nigricauda: USNM 130186, 1 de 11, 99. 3 mm CP, China 

[sem informações adicionais sobre localidade]. Amphiliidae: Amphilius jacksoni: 

MZUSP 48636, 1 de 5, 85.1 mm CP, Luapula-Congo drainage, Zambia. Doumea thysi: 

USNM 303564, 1 de 38, 42.7 mm CP, Akpa-Yafe System, Cameroon. Zaireichthys 

rotundiceps: MZUSP 48637, 1 de 10, 23.8 mm CP, Middle Zambesi drainage, Zambia. 

Ariidae: Bagre marinus: MZUSP 79726, 1 de 2, 104.3 mm CP, Reserva Extrativista do 

Corumbau, Bahia, Brazil. Brustiarius solidus: USNM 288560, 1 de 59, 74.3 mm CP, 

Sepik River, Papua New Guinea. Galeichthys peruvianus: USNM 89064, 1 de 2, 29.6 

mm CP, Costa Rica [sem informações adicionais sobre localidade]. Aspredinidae: 

Amaralia hypsiura: MZUSP 23997, 1 de 2, 36.0 mm CP, Rio Panaquera, Rio Tocantins, 

Brasil. Aspredo aspredo: MZUSP 104004, 1 de 7, 271.2 mm CP, Ilha do Marajó, Brazil. 

Bunocephalus coracoideus: MZUSP 105333, 1 de 6, 59.4 mm CP, Igarapé Grotão do 

Wilson, Brasil. Pseudobunocephalus amazonicus: USNM 305861, 1 de 42, 36.6 mm 

CP, Camp. Trapiche La Pascana, Beni, Bolivia. Astroblepidae: Astroblepus grixalvii: 

USNM 167876, 1 de 24, 59.4 mm CP, Coachi, Colombia. Auchenipteridae: 

Ageneiosus ucayalensis: MZUSP 104880, 1 de 4, 122.3 mm CP, Rio Jari, Amapá, 

Brasil. Auchenipterichthys thorachatus: MZUSP 63034, 1 de 23, 74.2 mm CP, Rio 

Guaporé, Brazil. Centromochlus heckelii: MZUSP 55930, 1 de 3, 75.2 mm CP, Rio 

Jutaí, Amazonas, Brasil. Glanidium melanopterum, MZUSP 51043, 1 de 6, 84.6 mm 

CP, Rio Ribeira, Brasil. Tatia nigra: MZUSP 113576, 1 de 14, 40.9 mm CP, Rio Jufari, 

Rio Negro, Brasil. Tetranematichthys wallacei: MZUSP 113385, 1 de 2, 99.34 mm CP, 

Rio Negro, Brasil. Tocantisia piresi: MZUSP 104733, 1 de 7, 208.4 mm CP, Rio Jari, 



267 

 

Brasil. Auchenoglanidae: Auchenoglanis occidentalis: USNM 229655, 1 de 9, 146.6 

mm CP, Middle/Upper Niger at Niamey, Republic de Niger. Austroglanididae: 

Austroglanis barnardi: MZUSP 62630, 1 de 6, 57.0 mm CP, Noordhoeks river, South 

Africa. Bagridae: Bagrus bajad: MZUSP 22174, 1 de 4, 122.30 mm CP, near Luxor, 

Egito. Mystus gulio: MZUSP 63581, 1 de 6, 73.2 mm CP, Hlaing river, Yangon 

Division, Myanmar. Pseudomystus cf. stenomus: MZUSP 58757, 1 de 5, 67.9 mm CP, 

Jambi, Insonesia. Rita sacerdotum: MZUSP 63579, 1 de 3, 36.2 mm CP, Hlaing river, 

Insein, Myanmar. Tachysurus vachellii: USNM 130386, 1 de 13, 103.5 mm CP, 

Kiangsu, Shangai, China. Nanobagrus fuscus: MZUSP 63484,1 de 2, 21.5 mm CP, 

Jabor, Malásia. Olyra longicaudata: MZUSP 48642, 1 de 5, 64.4 mm CP, Piyain Gang 

River, Bangladesh. Callichthyidae: Aspidoras virgulatus: USNM 279267, 1 de 8, 33.1 

mm CP, Rio Japura, Brazil. Brochis sp.: MZUSP 30859, 1 de 24, 42.7, Rio Tarauacá, 

Brasil. Callichthys callichthys: MZUSP 102708, 1 de 2, 49.5 mm CP, Rio Salgado, 

Brasil. Corydoras xinguensis: USNM 326461, 1 de 89, 27.6 mm CP, Rio Guapore, 

Brasil. Diadema urostriata: MZUSP 41671, 1 de 24, 87.9 mm CP, Igarapé Banheiro, 

Brasil. Hoplosternum littorale: USNM 400246, 1 de 4, 109.4 mm CP, Rio Orinoco, 

Venezuela; MZUSP 90266, 1 de 2, 74.4 mm CP, Rio Sepoutuba, Rio Paraguai, Brasil. 

Cetopsidae: Cetopsidium minutum: ANSP 178784, 1 de 14, 25.9 mm CP, Takutu 

River, Guyana. Cetopsis gobioides: MZUSP 119096, 1 de 6, 9.6 mm, Rio Ivinhema, 

Brasil. Cetopsis pearsoni: ANSP 180808, 1 de 25, 50.8 mm CP, Rio Manuripe, Peru. 

Denticetopsis seducta: MZUSP 37813, 1 de 27, 30.0 mm CP, Rio Aripuanã, Brasil. 

Helogenes marmoratus: USNM 264030, 1 de 17, 59.0 mm CP, Reserva Nacional de 

Tambopata, Peru; MZUSP 117655, 1 de 3, 13.5 mm CP, Afluente do Rio Juma, Brasil; 

MZUSP 64112, 1, 56.8 mm CP, igarapé do Buriti, Rio Tiquié, Brasil. Paracetopsis 

bleekeri: USNM 304883, 1 de 5, 126.1 mm CP, espécime de aquário. Chacidae: Chaca 

chaca: CAS 226827, 1 de 5, 201.4 mm CP, Tanguar Haor, Bangladesh. Clariidae: 

Clarias teysmanni: USNM 328123, 1 de 11, 110.1 mm CP, Daerah, Belait. 

Heterobranchus longifilis: USNM 427435, 1 de 12, 103.4 mm CP, small stream at Nt 

Wkban, Africa. Dinopterus cunningtoni: MZUSP 48635, 1 de 6, 50.7 mm CP, Congo 

Drainage, Zambia. Claroteidae: Chrysichthys nigrodigitatus: MZUSP 84830, 1 de 15, 

50.3 mm CP, Ganvea Fish Market, Benin. Cranoglanididae: Cranoglanis: CAS 

209622, 1 de 4, 188. 0 mm CP, Pearl River, Vietnam. Diplomystidae: Diplomystes 

mesembrinus: MZUSP 62595, 2 de 21, 81.2-105.8 mm CP, Rio Chubut, Argentina. 
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Doradidae: Anadoras grypus: MZUSP 6896, 1 de 19, 90.1 mm CP, Lago Januari, Rio 

Amazonas, Brasil. Anadoras sp.: USNM 284596, 1 de 8, 65.1 mm CP, Yarinacocha, 

Peru. Franciscodoras marmoratus: MZUSP 84224, 1 de 5, 105.6 mm CP, Rio São 

Franciso, Brasil. Hassar wilderi: MZUSP 62794, 1 de 4, 76.1 mm CP, Rio Araguaia, 

Brasil. Platydoras armatulus, 1 de 22, 51.1 mm CP, Rio Mutum, Brasil. Platydoras 

costatus: USNM 260221, 1 de 20, 58.3 mm CP, Río Apurito, Venezuela. Werthemeria 

maculata: MZUSP 40229, 1 de 15, 97.5 mm CP, Rio Jequitinhona, Brasil. 

Erethistidae: Erethistes pusillus: MZUSP 48643, 1 de 3, 34.2 mm CP, Surma drainage, 

Bangladesh. Erethistes filamentosus: USNM 372477, 1 de 8, 29.5 mm CP, Nga-Zin-

Yaing Creek, Myanmar. Pseudolaguvia ribeiroi: MZUSP 48646, 1 de 10, 26.1 mm CP, 

Maharanda River, Bangladesh. Heptapteridae: Goeldiella eques: MZUSP 92852, 1, 

111.4 mm CP, Rio Amazonas, Brasil. Nemuroglanis furcatus: MZUSP 118721, 1 de 7, 

30.9 mm CP, Rio Machado, Brasil, Pimelodella megalops: USNM 405997, 1 de 9,65.6 

mm CP, Cuyuni River, Guyana. Heteropneustidae: Heteropneustes fossilis: USNM 

274063, 1 de 9, 91.5 mm CP, Thailand [sem informações adicionais de localidade]. 

Horabagridae: Horabagrus brachysoma: FMNH 121444, 1 de 18, 67.8 mm CP, 

espécime de aquário. Pachypterus acutirostris: MZUSP 63584, 1 de 10, 55.0 mm CP, 

Sittaung River, Myanmar. Ictaluridae: Noturus flavus: MZUSP 62603, 1 de 5, 90.6 

mm CP, Huron river, United States of America. Ameiurus brunneus: USNM 244994, 1 

de 14, 84.2 mm CP, Catawba River, United States of America. Ictalurus furcatus: 

USNM 390763, 1 de 7, 91.1 mm CP, Ohio River, United States of America. Pylodictis 

olivaris: USNM 390761, 1 de 12, 96.4 mm CP, Ohio River, United States of America. 

Lacantunidae: Lacantunia enigmatica: ECO-SC 4008, 1, 340.0 mm CP, Río 

Tzendales, México. Loricariidae: Ancistrus multispinis: MZUSP 58452, 1 de 26, 66.3 

mm CP, Rio Betari, Rio Ribeira, Brasil. Ancistrus tamboensis: USNM 361444, 1 de 6, 

69.7 mm CP, Peru. Corymbophanes bahianus: USNM 318184, 1 de 46, 73.7 mm CP, 

Rio Itanhem, Brazil. Delturus anglicauda: USNM 318209, 1 de 5, 39. 3 mm CP, Rio 

Mucuri, Brasil. Farlowella nattereri, MZUSP 116570, 1 de 6, 109.6 mm CP, Rio 

Jamaxim, Brasil. Harttia kronei: MZUSP 62006, 1 de 10, 74.5 mm CP, Rio Iporanga, 

Brasil. Hypostomus xinguano: MZUSP 94864, 1 de 1180, 51.4 mm CP, Rio Culuene, 

Rio Xingu, Brasil. Kronichthys lacerta: MZUSP 81644, 1 de 7, 41.6 mm CP, Rio 

Ipiranga, Brasil. Kronichthys heylandii: USNM 300910, 1 de 3, 67.4 mm CP, Rio 

Perenque açu and Rio do Sertão, Brazil. Loricaria cataphracta: MZUSP 14106, 1 de 8, 
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108.4 mm CP, Rio jauru, Brasil. Neoplecostomus microps: MZUSP 110265, 1 de 20, 

74.0 mm CP, Rio do Braço, Brazil. Malapteruridae: Malapterurus beninensis: 

MZUSP 84464, 1 de 12, 61.9 mm CP, Ouémé river, Benin. Malapterurus minjiriya: 

USNM 229811, 1 de 7, 52.3 mm CP, Main Sokoto River, Nigeria. Mochokidae: 

Chiloglanis disneyi: USNM 303505, 1 de 34, 52.3 mm CP, Akpa-Yafe System, 

Cameroon. Mochokus niloticus: USNM 229657, 1 de 5, 29.1 mm CP, Goronyo Dam 

Region, Nigeria. Synodontis schall: MZUSP 84468, 1 de 130, 58.6 mm CP, Ouémé 

river, Benin. Nematogenyidae: Nematogenys inermis: MZUSP 88522, 1 de 19, 67.2 

mm CP, Estero Aguas de la Gloria, Chile. Pangasiidae: Helicophagus wandersii: 

ANSP 185168, 1 de 26, 156.5 mm CP, Tributary de Mekong River, Ubon Ratchathani. 

Pangasius pangasius: MZUSP 63587, 1 de 4, 134.84 mm CP, Thanlyin, Myanmar. 

Phreatobiidae: Phreatobius sanguijuela: MZUSP 118607, 1 de 12, 40.2 mm CP, 

Lençol freático 12km antes de São Francisco do Guaporé, Brasil. Pimelodidae: 

Bergiaria westermanni: MZUSP 105897, 1 de 2, 172.0 mm CP, Rio São Francisco, 

Brasil. Hypophthalmus edentatus: USNM 226140, 1 de 7, 138.0 mm CP, 1 de 7, 

Corantijn River, Surinam. Hypophthalmus marginatus: MZUSP 55694, 1 de 6, 165.6 

mm CP, Rio Negro, Brasil. Pimelodus pictus: USNM 284892, 1 de 19, 63.7 mm CP, 

Rio Ucayali, Peru. Pimelodus tetramerus: MZUSP 116569, 1 de 10, 79.0 mm CP, Rio 

Branco, Rio Amazonas, Brasil. Platystomatichthys sturio: ANSP 195750, 1, 171.8 mm 

CP, Rio Tapajós, Brasil; MZUSP 57684, 1 de 4, 154.9 mm CP, Rio Tapajós, Brasil. 

Propimelodus eigenmanni: MZUSP 91554, 1 de 32, 90. 8 mm CP, Rio Tocantins, 

Brasil. Plotosidae: Paraplotosus albilabris: USNM 173546, 1 de 5, 170.0 mm CP, 

Bartolombo Basin, Australia. Plotosus anguilaris: MZUSP 22179, 33, 79.6 mm CP, 

espécime de aquário. Neosilurus hyrtli: USNM 401306, 1 de 6, 97.2 mm CP, Scotts CK 

at Djukbini National Park, Australia. Porochilus argenteus: AMNH 55064, 1 de 25, 

101.0 mm CP, Lake woods, Australia. Pseudopimelodidae: Microglanis garavelloi: 

MZUEL 6500, 2, 20.2-30.4 mm CP, Rio Tibagi, Brasil; MZUEL 6502, 1, 16.4 mm CP, 

Rio Tibagi, Brasil. Lophiosilurus alexandri: MZUSP 73835, 1, 242.6 mm CP, Rio das 

Velhas, Brasil. Pseudopimelodus sp.: MZUSP 94855, 1 de 357, 116.9 mm CP, Rio 

Culuene, Brasil. Schilbeidae: Schilbe mystus: MZUSP 63666, 1 de 106, 55.5 mm CP, 

Rundu flood plains, Africa. Parailia pellucida: MZUSP 84533, 1 de 17, 53.46 mm CP, 

Benin, Africa. Scoloplacidae: Scoloplax dichra: MZUSP 112879, 1 de 11, 10.0 mm 

CP, Igarapé Caiucubi, Rio Negro, Brasil. Scoloplax empousa: MZUSP 59366, 1 de 48, 
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15.7 mm CP, Anhuma, Brazil; MZUSP 49025, 1 de 10, 18.5 mm CP, Lagoa não 

nomeada, Mato Grosso do Sul, Brasil. Siluridae: Silurichthys indragiriensis: MZUSP 

58758, 1 de 10, 40.2 mm CP, Jambi, Indonesia. Wallago attu: USNM 304884, 1 de 3, 

135.1 mm CP, espécime de aquário. Sisoridae: Glyptothorax platypogon: MZUSP 

390073, 1 de 10, 64.7 mm CP, Pasat Rao, Sumatra. Pseudecheneis sulcata: MZUSP 

50844, 1 de 8, 73.4 mm CP, Salween River drainage, China. Bagarius bagarius: ANSP 

178857, 1 de 12, 176.2 mm CP, Mae Nam Chao Phraya, Thailand. Trichomycteridae: 

Haemomaster sp.: MZUSP 30373, 1 de 6, 55.7 mm CP, Rio Xingu, Brasil. Listrura 

camposi: MZUSP 115476, 1 de 8, 47.9 mm CP, Drenagem costeira de São Paulo, 

Brasil. Microcambeva ribeirae: MZUSP 68168, 1 de 21, 37.4 mm CP, Rio Ipiranga, 

Brasil. Trichomycterus striatum: MZUSP 48120, 1 de 3, 54.5 mm CP, Creek by road 

about 8 miles north de Cerro Azul, Panama. Tridentopsis brevis: AMNH 78075, 1 de 

21, 18.9 mm CP, Río Yarapa, Peru. Trichogenes longipinnis: MZUSP 3452, 1 de 19, 

58.8 mm CP, Rio Camburi, Brazil. Vandellia sanguinea: ANSP 196487, 1 de 8, 82.2 

mm CP, Rio Xingu, Porto de Moz, Brasil. Vandellia succubus: MZUSP 94332, 1 de 68, 

Rio Culuene, Rio Xingu, Brasil. Copionodon lianae: MZUSP 48962, 1 de 119, 52.2 mm 

CP, Rio Paraguaçu, Brasil. Incertae sedis: Conorhynchos conirostris: MNRJ 31448, 1, 

309.8 mm CP, São Francisco, Brasil. 

 

3. RESULTADOS 

 A parte descritiva do presente estudo fundamentou-se em todas as famílias 

atualmente válidas para Siluriformes, excetuando Anchariidae e Kryptoglanididae, e 

compreende a analise descritiva de 126 espécimes, representando 124 espécies de 39 

famílias (além de Conorhynchos- Incertae Sedis) de Siluriformes. As descrições têm 

como objetivo apresentar um panorama geral da diversidade morfológica dos músculos 

laterodorsais da região cefálica dos principais representantes das famílias de 

Siluriformes, em adição a descrições específicas de cada táxon analisado. Para tanto, as 

descrições são apresentadas em dois tópicos principais.  

Inicialmente, no tópico “Aspectos gerais da musculatura dorsolateral da cabeça 

de Siluriformes” são apresentadas as condições generalizadas dos músculos faciais da 

ordem, com discussões sobre hipóteses de homologia e propostas nomenclaturais 

decorrentes destas proposições sintetizadas nos subtópicos “O retractor tentaculi de 

Siluriformes: diferentes composições sob um mesmo nome”, “Aplicabilidade de 
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“retractor premaxillae”, “retractor palatini”, “retractor veli” e “anterior portion of 

Ad3”: secções e subseções do adductor mandibulae” e “A homologia do extensor 

tentaculi dos Siluriformes”. Posteriormente, descrições específicas para as famílias de 

Siluriformes são expostas na seção “Descrição detalhada da musculatura dorsolateral da 

cabeça das famílias de Siluriformes”. 

As análises descritivas foram utilizadas como base para a revisão e padronização 

da nomenclatura miológica historicamente utilizada e culminou na confecção da lista 

sinonímica da musculatura dorsolateral da cabeça de Siluriformes apresentada no tópico 

“Sinonímia da musculatura dorsolateral da cabeça de Siluriformes”. Como resultado das 

descrições e da padronização nomenclatural, foi possível discretizar as variações 

filogeneticamente informativas oriundas da miologia facial, que foram transformados 

em caracteres discretos e concatenados com a matriz exposta em Britto (2002). A 

descrição dos caracteres e os resultados obtidos mediante as análises implementadas são 

objetos das seções “Inferência filogenética” e “Análise dos caracteres de miologia 

concatenados com a matriz de Britto (2002)”. 

3.1. Aspectos gerais da musculatura dorsolateral da cabeça de Siluriformes 

 Esta secção apresenta aspectos generalizados da musculatura facial de 

Siluriformes e apresenta um panorama geral sobre a diversidade morfológica na ordem. 

As proposições sobre inferência de homologia dos elementos do adductor mandibulae 

fundamentam-se principalmente nas considerações de Datovo & Vari (2013; 2014), que 

forneceram uma análise crítica da nomenclatura historicamente empregada para eeste 

músculo. Os demais músculos dorso-laterais da cabeça seguiram a Winterbottom 

(1974a). Esta parte do estudo identificou um total de 44 diferentes componentes 

musculares da face de Siluriformes (Tabela 3), com variadas composições, padrões de 

seccionamento ou disposições nos muitos grupos e subgrupos da ordem. 

 

MEMBRANA BUCOPALATAL E ESTRUTURAS ASSOCIADAS 

A membrana bucopalatal compõe as delimitações laterais da porção anterodorsal 

da cavidade oral, que ventralmente é delimitada pela mandíbula, anterodorsalmente pelo 

maxilar, pré-maxilar e autopalatino, sendo restringida póstero-mesialmente pela 

margem anterodorsal do suspensório. O grau de diferenciação em Siluriformes é 

extremamente variável, podendo ser conspícua e bem diferenciada na maioria dos 

representantes da ordem (Figs. 1 e 2) ou restrita à uma fina membrana pouco 
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diferenciada dos demais tecidos conectivos, como em alguns representantes de 

Akysidae, Ailiidae e Mochokidae (Figs. 3, 4 e 5). Esta membrana comumente recebe 

algumas fibras do segmentum facialis, porém, sem caracterizar um local de inserção na 

maioria dos táxons, tendo em vista que apenas poucas fibras individuais são associadas 

com esta estrutura. Pontualmente, a membrana bucopalatal serve como local de inserção 

do adductor mandibulae, segmentum facialis, sendo fortemente associada com algumas 

secções em alguns representantes de Callichthyidae, que apresentam o adductor 

mandibulae, pars rictalis divergindo na porção póstero-mesial desta membrana (Fig. 6), 

ou em alguns Doradidae (e.g. Platydoras), que apresentam o pars, epistegalis 

divergindo no mesmo local. Em Loricariidae, a membrana bucopalatal serve como local 

único de inserção do então nomeado adductor mandibulae, pars substegalis interna (= 

“Muscle of oral valve” de Gradwell, 1971; retractor palatini ou muscle 'd' de Howes, 

1983a; ou retractor veli em Geerinckx et al., 2007) (Fig. 7). 

O padrão generalizado em Siluriformes compreende em uma membrana 

bucopalatal sem a diferenciação de componentes ligamentares, com exceção de algumas 

famílias. Em representantes de Ariidae, Auchenipteridae, Claroteidae, Lacantuniidae, 

Pimelodidae, Plotosidae e Conorhynchos ocorre a diferenciação de um ligamento 

ectomaxilar, que surge do processo coronóide e insere-se na porção médio-posterior da 

face lateral do maxilar (Fig. 8). Em Auchenoglanididae e Schilbeidae ocorre a 

diferenciação apenas de um ligamento endomaxilar do processo coronóide até a porção 

médio-posterior da face mesial do maxilar (Figs. 1 e 9). Em Diplomystidae, a 

membrana bucopalatal não apresenta diferenciações evidentes, contudo, a região mais 

dorsal desta membrana apresenta uma lâmina com acúmulo de colágeno, onde a faixa 

mais interna é bem diferenciada e corresponde, tentativamente, ao ligamento 

endomaxilar (condição também presente em Cetopsidae) e a mais externa ao ligamento 

ectomaxilar. Em Chacidae, a membrana bucopalatal apresenta um ligamento 

ectomaxilar bem diferenciado, que surge da região do processo coronóide e insere-se 

em uma quilha na face lateral da porção anterior do maxilar e um ligamento 

endomaxilar espesso, que por sua vez é inserido na face ântero-mesial do osso. Apenas 

em alguns Callichthyidae (e.g. Callichthys) as fibras ântero-ventrais do epistego-malaris 

e ântero-dorsais do rictalis convergem para uma inserção em um ligamento na 

membrana bucopalatal, tentativamente identificado como ligamento transverso (Fig. 6). 
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Associada à membrana bucopalatal, uma cartilagem corono-maxilar (sensu 

Datovo & Bockmann, 2010) é presente e completamente distinta dos tecidos 

conjuntivos, a qual conecta a região do processo coronóide com a porção póstero-mesial 

do maxilar. A cartilagem corono-maxilar é caracterizada como uma camada de tecido 

conjuntivo irregular e denso, compondo um componente robusto de cartilagem rica em 

componentes celulares (Datovo & Bockmann, 2010), sendo presente em Ariidae, 

Claroteidae (pers. obs.; de Pinna, 1993; Datovo & Bockmann, 2010), Nematogenyidae, 

Trichomycteridae (pers. obs.; Datovo & Bockmann, 2010) e Lacantuniidae (Fig. 8, 10 e 

11). Conforme reportado em Datovo & Bockmann (2010), as condições desta 

cartilagem apresentam-se de modos distintos nos grupos supracitados, onde em Ariidae, 

Nematogenyidae e Trichomycteridae, esta estrutura compõe um bloco cilíndrico 

uniforme, conectando a base do barbilhão maxilar, comumente incluindo o osso 

maxilar, com a região do processo coronóide (pers. obs.; Datovo & Bockmann, 2010). 

Em Claroteidae, esta cartilagem apresenta um afilamento em direção à inserção na 

porção na porção póstero-mesial do maxilar, porém com uma associação direta pouco 

conspícua com a base do barbilhão maxilar. Distinto dos padrões supramencionados, 

Lacantuniidae apresenta a cartilagem corono-maxilar com um achatamento dorsoventral 

e expandido lateromesialmente, uniformemente associada ao longo da margem posterior 

da base do barbilhão maxilar e fortemente embebida em uma densa camada de tecido 

conjuntivo ao longo de toda sua extensão. 

 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae de Siluriformes apresenta uma configuração 

extremamente diversa nos diferentes graus de seccionamento, sendo normalmente 

composto somente pelo segmentum facialis. Quando presente, o segmentum 

mandibularis é conectado ao segmentum facialis por uma aponeurose inter-segmental 

de níveis de diferenciação distintos, podendo ser completamente diferenciada em um 

elemento aponeurótico (Fig. 4) ou majoritariamente fibrosa (Fig. 12). Invariavelmente, 

o segmentum mandibularis não apresenta subseções, surgindo comumente do tendão 

mandibular e inserindo-se mesialmente na mandíbula, sendo localizado dorsalmente ou 

dorsolateralmente à cartilagem de Meckel (Figs. 12, 13 e 14). O padrão generalizado 

consiste na disposição mesial deste segmento em relação à mandíbula, porém, em 

Cranoglanididae, Schilbeidae e Ailiidae, o segmentum mandibularis surge a partir de 
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uma aponeurose inter-segmental ampla e externa à margem posterior da mandíbula, 

sendo possível visualiza-lo em vista lateral (Fig. 4, 9, 15 e 16). O segmentum 

mandibularis é presente em representantes de Austroglanididae, Bagridae, Cetopsidae, 

Claroteidae, Cranoglanididae, Diplomystidae, Heptapteridae, Horabagridae, Ictaluridae, 

Pangasiidae, Pimelodidae, Plotosidae, Schilbeidae, Siluridae e em alguns representantes 

de Ailiidae, Auchenipteridae, Doradidae e Pseudopimelodidae. 

 O padrão generalizado para a ordem consiste em um adductor mandibulae, 

segmentum facialis surgindo a partir dos elementos do suspensório, comumente 

incluindo elementos posterolaterais do neurocrânio, como o esfenótico e o pterótico. Em 

Ictaluridae e Malapteruridae, o segmentum facialis apresenta uma hipertrofia e um 

expansão póstero-dorsal resultando na inclusão do frontal e parieto-supraoccipital como 

pontos de origens, com as margens mais proximais deste músculo restritas às suturas 

destes ossos, sobrepondo lateralmente o esfenótico e o pterótico. Pontualmente, este 

segmento apresenta uma expansão póstero-dorsal e pode incluir a região mais mesial do 

teto do neurocrânio, como em representantes de Amblyciptidae e Notorus (Ictaluridae), 

que apresentam a origem deste segmento sobrepondo totalmente o parieto-

supraoccipital e a região posterior do frontal (Fig. 2). Uma condição extrema da origem 

no neurocrânio é presente em Phreatobiidae e representantes de Cetopsinae, que 

apresentam o segmentum facialis, especificamente as fibras correspondentes ao malaris, 

completamente sobreposto ao parieto-supra-occipital, com a margem mais proximal 

desta secção entrando em contrato com o músculo contralateral (pers. obs.; e.g. 

McMurrich, 1984; de Pinna & Vari, 1995; de Pinna et al., 2007; Datovo & Vari, 2014) 

(Fig. 17 e 18). 

O adductor mandibulae, segmentum facialis apresenta uma variabilidade 

morfológica relativamente complexa, com as três secções primárias do adductor 

mandibulae (pars, malaris; pars rictalis e pars, stegalis) dispondo-se em diferentes 

arranjos ao longo de toda a ordem (Tabela 4). A condição generalizada consiste em um 

rictalis e malaris indistintos na região de origem, diferenciando-se gradualmente em 

direção à inserção (pers. obs.; Datovo & Vari, 2014), e um stegalis seccionado em um 

epistegalis comumente anterodorsal e um substegalis localizado póstero-mesialmente 

em relação aos demais músculos deste segmento. Adicionalmente, diferentes arranjos 

são presentes na ordem, incluindo secções compostas por diferentes subcomponentes 

das secções primárias, como um epistego-malaris em Akysidae (Fig. 3), Callichthyidae 
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Mochokidae (Fig. 5) e (Fig. 6), stego-malaris em Ageneiosus (Fig. 19) e Diplomystes 

(Fig. 20) ou um epistego-rictalis em Malapteruridae (Fig. 21 e 22) . 

 Na vasta maioria dos Siluriformes, não é possível detectar uma diferenciação 

clara do malaris, contudo, em determinados táxons (e.g. Cetopsidae, Chacidae e alguns 

aspredinídeos e sisorídeos) é possível reconhecer esta secção como distinta das demais, 

principalmente através de um alongamento posterior na região de origem ou pelo 

direcionamento anterodorsal das fibras (Fig. 17, 23 e 24). Quando discernível, este 

músculo é comumente localizado ventralmente ou póstero-ventralmente à órbita, 

usualmente disposto laterodorsalmente ou dorsomesialmente à porção dorsal do rictalis 

e lateralmente ao stegalis. Esta subsecção, ou as fibras presumivelmente 

correspondentes, surge comumente a partir de elementos ósseos do suspensório, 

majoritariamente incluindo o hiomandibular, quadrado e pré-opérculo, frequentemente 

incluindo elementos posterolaterais do neurocrânio, como o esfenótico e pterótico ou da 

série infraorbital em Clariidae e Heteropnseutidae (Fig. 25 e 26). Os locais de inserção 

desta secção incluem o dentário e o ângulo-articulo-retroarticular, região do processo 

coronóide, cartilagem de Meckel e, raramente, o pré-maxilar (em Scoloplacidae; Fig. 

27), podendo entrar em associação com o tendão mandibular ou com o segmentum 

mandibularis (pers. obs.; Datovo & Vari, 2014). 

Conforme supracitado, na condição generalizada para Siluriformes, o rictalis 

não é diferenciado do malaris. Contudo, em algumas famílias (e.g. Akysidae, 

Amphiliidae, Aspredinidae e Scoloplacidae) este músculo é parcialmente diferenciado, 

sendo possível reconhece-lo como uma secção distinta. O rictalis, ou suas fibras 

correspondentes, é comumente localizado médio-ventralmente em relação as demais 

secções do segmentum facialis, no qual seus pontos de origem incluem quase que 

invariavelmente o hiomandibular e pré-opérculo, podendo incluir alguns elementos do 

neurocrânio (Fig. 9, 24 e 27). Os pontos de inserções comumente incluem a margem 

posterior do ângulo-articulo-retroarticular e, mais raramente, outros elementos da 

mandíbula, como o dentário e a cartilagem de Meckel.  

 O stegalis é caracterizado como a secção mais versátil do segmentum facialis, 

podendo ser composta como um elemento único (Auchenoglanididae, Phreatobiidae, 

alguns pimelodídeos e cetopsídeos) (Fig. 28), diferenciada em duas subseções 

posteriormente expandidas e incluindo elementos do neurocrânio como locais de 

origens designadas como stegalis externa e stegalis interna (Datovo & Vari, 2014) (Fig. 
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4, 12, 25, 26 e 29), seccionado em um substegalis inserido na mandíbula e em um 

epistegalis com diferentes locais de inserção, ambos com origem majoritária no 

suspensório, ou compondo elementos caracterizados pela associação à outras secções 

primárias do segmentum facialis. Esta secção, ou suas subseções, encontra-se 

mesialmente em relação às demais secções primárias e apresenta, frequentemente, o 

hiomandibular e o quadrado como pontos comuns de origens. A condição generalizada 

consiste na diferenciação do stegalis em uma aponeurose inter-segmental, onde 

dorsalmente insere-se no tendão mandibular e, ventralmente, no tendão meckeliano, que 

por sua vez insere-se no osso coronomeckeliano e com uma inserção através de uma 

conexão muscular na face póstero-dorso-mesial do ângulo-articulo-retroarticular.  

 Um aspecto interessante do stegalis relaciona-se ao fato de frequentemente estar 

envolvida na composição do músculo que se insere no maxilar (= “retractor tentaculi” 

sensu Winterbottom, 1974a), seja como um componente seccionado, o epistegalis, ou 

através da não diferenciação de partes específicas de outras secções primárias, 

resultando em um epistego-malaris e epistego-rictalis (ver comentários adicionais no 

sub-tópico “O retractor tentaculi de Siluriformes: diferentes composições sob um 

mesmo nome”) (Fig. 6, 21 e 22). 

 Apesar do padrão generalizado aqui descrito para o stegalis de Siluriformes, 

Datovo & Vari (2014) expuseram que a identificação deste músculo pode ser 

relativamente problemática, pois alguns elementos ósseos do suspensório que servem 

como marcadores desta secção em outros Teleostei são modificados em Siluriformes. 

Exemplificando, o hiomandibular apresenta uma expansão laminar que se estende na 

área comumente ocupada pelo metapterigóide em outros Teleostei (pers. obs.; Arratia, 

1992; Datovo & Vari, 2014), resultando no deslocamento anterior deste último 

elemento, que por sua vez dispõe-se no local comumente ocupado pelo endopterigóide. 

Como resultado, segundo esses autores, o stegalis pode originar-se somente a partir do 

hiomandibular em alguns Siluriformes. Ainda, os autores reportam que, em adição à 

vasta maioria dos representantes aqui analisados, o stegalis tende a diferenciar-se no 

tendão meckeliano em direção a inserção no osso corono-meckeliano em Teleostei, 

porém, este osso pode estar ausente em alguns representantes de Siluriformes (de Pinna, 

1993), resultando na supressão de um landmark adicional para a identificação do 

stegalis. 
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 Apesar da problemática supracitada enredada na identificação do stegalis, esta 

secção pode ser, na maioria dos casos, reconhecida por: 1) disposição mais mesial em 

relação às demais subseções do adductor mandibulae; 2) origem comumente a partir do 

hiomandibular e porção médio-dorsal do quadrado, podendo incluir a face posterolateral 

do opérculo (ou, pontualmente, elementos do neurocrânio); 3) inserção nos elementos 

da mandíbula; 4) associação direta com o tendão meckeliano (quando ocorre a inserção 

no osso coronomeckeliano). Em alguns táxons, esta secção pode ser quase 

indiferenciada do restante do segmentum facialis, sendo possível discernir apenas uma 

diferenciação das fibras mais mesiais da porção póstero-dorsal deste segmento, que 

presumivelmente correspondem ao stegalis. Adicionalmente, apesar do ramus 

mandibularis apresentar uma disposição extremamente variável ao longo de Teleostei 

(Winterbottom, 1974a; Datovo & Vari, 2013), em este nervo frequentemente é 

lateralizado em relação ao stegalis de Siluriformes (Tabela 5), podendo atuar como uma 

característica adicional (e não restritiva) para a designação do músculo. 

As configurações das disposições do adductor mandibulae, segmentum facialis 

em relação aos outros componentes miológicos da face em Siluriforme é extremamente 

variável. Excetuando uma disposição comumente lateralizada em relação ao adductor 

arcus palatini e anterolateral em relação ao adductor operculi ou adductor 

hyomandibulae (quando presente), a posição dos músculos laterodorsais da cabeça 

apresenta arranjos de sobreposição total ou parcial aos demais componentes miológicos. 

O padrão generalizado para a ordem consiste na face mais externa do segmentum 

facialis, comumente composta pelo ricto-malaris, apresentando uma disposição lateral 

em relação ao levator arcus palatini, sobrepondo-o quase que totalmente, excetuando 

sua extremidade anterodorsal. Esta condição é encontrada em Amblycipitidae, Ariidae, 

Auchenipteridae, Austroglanididae, Bagridae, Helogenes, Clariidae, Claroteidae, 

Cranoglanidae, Diplomystidae, Wertheimeria, Nemuroglanis, Horabagridae, Ictaluridae, 

Lacantunia e Pangasiidae (e.g. Fig. 2, 8, 30 e 31). Similarmente, o segmentum facialis 

pode apresentar uma sobreposição parcial a partir da porção médio-ventral do levator 

arcus palatini, padrão este presente em Akysidae, Ailiidae, Aspredinidae, Tatia, 

Callichthys, Heteropneustidae, Nematogenyidae, Pimelodidae, Pseudopimelodidae, 

Schilbeidae, Siluridae, Sisoridae e Trichomycteridae (e.g. Figs. 32, 33 e 34). Entre os 

táxons analisados, a sobreposição total ocorre somente em Cetopsinae e Phreatobiidae 

(Fig. 17 e 18).  
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 Em outros Siluriformes, o segmentum facialis pode ser lateralizado apenas em 

relação ao local de inserção do levator arcus palatini (Chacidae, alguns doradídeos, 

heptapterídeos, Amphiliidae, Erethistidae, Conorhynchos, Plotosidae, Scoloplacidae e 

Sisoridae; Figs. 23, 35 e 36), disposto anteriormente (Mochokidae e 

Auchenoglanididae; Figs. 1 e 5), ântero-ventralmente (Loricariidae; Fig. 7 e 37) ou 

ventralmente (Astroblepidae, alguns Corydoradinae e Chacidae; Figs. 38 e 39) ao 

levator arcus palatini. Somente em Malapteruridae uma parte do segmentum facialis, o 

pars malaris, encontra-se dorsalmente ao levator arcus palatini, com as demais secções 

localizadas ântero-mesialmente ao músculo (Fig. 21). Na vasta maioria dos táxons 

analisados, o stegalis, ou suas subseções, encontram-se mesialmente ao levator arcus 

palatini. Exemplificando, em algumas famílias (e.g. Ariidae, Austroglanididae e 

Claroteidae), o substegalis apresenta uma disposição lateral apenas na região de 

inserção do levator arcus palatini, com o epistegalis invariavelmente mesial em relação 

a este músculo, ou completamente lateral em relação ao levator arcus palatini (e.g. 

Diplomystidae e Lacantuniidae). 

O padrão generalizado em Siluriformes caracteriza-se pelo segmentum facialis 

localizado anteriormente em relação ao dilatator operculi, não ocorrendo sobreposição 

entre estes músculos. Uma condição intermediária de sobreposição é caracterizada por 

uma disposição lateral quase que total da face mais externa do segmentum facialis em 

relação ao dilatator operculi, excetuando a região próxima à inserção, em Ariidae, 

Achenipteridae, Austroglanididae, Bagridae, Cetopsidae, Clariidae, Clariidae, 

Claroteidae, Cranoglanidae, Diplomystidae, Doradidae, Horabagridae, Ictaluridae, 

Lacantunidae, Pangasiidae e Siluridae (e.g. Figs. 17, 41 e 42). A face mais externa deste 

segmento sobrepõe totalmente o dilatator operculi em Amblycipitidae, Phreatobiidae, 

Pseudopimelodidae e Schilbe (Figs. 2, 9, 18 e 40).  

 Entre as condições extremas da ausência de sobreposição até uma sobreposição 

total entre estes músculos, é possível visualizar configurações específicas de disposição 

entre o segmentum facialis e o dilatator operuculi. Este segmento sobrepõe apenas a 

porção médio-ventral do dilatator operculi em Ailiidae e Paralia ou apenas a porção 

médio-dorsal em Helogenes (Fig. 43) e Pseudobunocephalus (Fig. 24), com a 

sobreposição podendo ser restrita na porção anterodorsal do dilatator operculi em 

Heteropneustidae (Fig. 26), ou restrita no seu local de inserção em Plotosidae (Fig. 36). 

Uma condição extrema ocorre em Malapteruridae, onde somente o malaris é disposto 
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lateralmente ao dilatator operculi, exceto na região de inserção (Fig. 21). Somente em 

Nematogenyidae e Trichomycteridae, a região póstero-dorsal do segmentum facialis é 

localizada mesialmente ao dilatator operculi, secundarium (Figs. 33 e 34). 

Comumente em Siluriformes, o segmentum facialis é localizado anteriormente 

em relação ao levator operculi, sem a ocorrência de sobreposição entre estes músculos, 

podendo apresentar algumas poucas configurações distintas deste padrão. Em 

Cetopsidae, Diplomystidae e Ictaluridae, o segmentum facialis apresenta uma extensão 

posterior em direção a sua origem, comumente caracterizada pelo rictalis ou ricto-

malaris, resultando uma disposição anterodorsal da face mais externa do segmentum 

facialis em relação ao levator operculi, também sem sobreposição entre estes 

componentes (Figs. 17 e 44). Em Malapteruridae, somente o malaris é disposto 

dorsalmente ao levator operculi, com as demais secções localizadas anteriormente (Fig. 

21). Pontualmente ocorre sobreposição entre o segmentum facialis e o levator operculi, 

onde a porção mais externa do segmentum facialis sobrepõe apenas a porção mais 

anterior do levator operculi em Phreatobiidae e Bagridae (Fig. 18, 45 e 46). Apenas em 

Amblycipitidae ocorre uma sobreposição quase que total do segmentum facialis ao 

levator operculi, com exceção da porção mais posterior deste último (Fig. 2). 

 

Comentários adicionais: O retractor tentaculi de Siluriformes: diferentes 

composições sob um mesmo nome. 

Os músculos nomeados frequentemente como “retractor tentaculi” (para outros 

nomes, ver lista sinonímica) são componentes exclusivos de Siluriformes, que se 

inserem no maxilar (McMurrich, 1884; Winterbottom, 1974a; Diogo & Vandewalle, 

2003) e atuam como um músculo de adução do barbilhão maxilar (Mahajan, 1971; 

Gosline, 1975). O nome “retractor tentaculi” foi tradicionalmente aplicado para 

qualquer componente miológico com origem no suspensório e inserção no maxilar, com 

as hipóteses de homologias divergindo entre uma derivação a partir da porção mais 

interna (e,g, A3= stegalis; Lubosch, 1938; Eaton, 1948; Alexander, 1965; Howes, 

1983b; Diogo & Chardon, 2000a; Diogo & Vandewalle, 2003; Huysentruyt et al., 2007) 

ou externa (e.g. A1= rictalis ou malaris; Takahasi, 1925; Edgeworth, 1935; Wu & 

Shen, 2004) do adductor mandibulae. Além das discrepâncias sobre sua origem, alguns 

estudos trazem luz para o fato de que o “retractor tentaculi” seja um músculo que 

surgiu independentemente em Siluriformes (Alexander, 1965; Gosline, 1975; Howes, 



280 

 

1983a, b; Diogo & Chardon, 2000a; Diogo & Vandewalle, 2003; Geerinckx et al., 

2009; Datovo & Bockmann, 2010). 

Efetivamente, todas as concepções supracitadas estão de acordo com o reportado 

por Datovo & Vari (2014). Estes autores demonstraram que diferentes partes do 

segmentum facialis podem compor o músculo tradicionalmente nomeado como 

“retractor tentaculi”. Datovo & Vari (2014) reportam que o “retractor tentaculi” pode 

ser composto por um epistegalis e malaris não diferenciados que se conectam no osso 

maxilar (e.g. Geerinckx et al., 2009) ou diferenciado a partir de um stegalis seccionado 

em um plano parassagital, resultando em duas secções com origem amplas, nomeadas 

como stegalis interna e stegalis externa, onde a primeira insere-se no maxilar e a 

segunda retém a conexão com a mandíbula. As análises implementadas neste trabalho 

corroboram em grande parte as observações expostas em Datovo & Vari (2014), de que 

o nome “retractor tentaculi” fora aplicado para, pelo menos, cinco músculos diferentes 

ao longo da literatura. As análises aqui implementadas nos diversos subgrupos de 

Siluriformes permitiram ampliar ste número para sete elementos distintos com inserção 

no maxilar, atuando como “retractor tentaculi” (Tabela 6), conforme a seguir: 

 

I) Adductor mandibulae, pars epistegalis: Em alguns Siluriformes, o conjunto de fibras 

que se insere no maxilar surge majoritariamente do hiomandibular e metapterigóide, 

podendo incluir a região mais dorsal do quadrado e entopterigóide, com algumas fibras 

póstero-dorsais raramente surgindo a partir de elementos do neurocrânio. Nesta 

configuração, o stegalis presumivelmente exibe um seccionamento transversal na 

porção mediana (Fig. 47), derivando um epistegalis mesial em relação ao levator arcus 

palatini (exceto em Aspredinidae e Pseudopimelodidae, que apresentam o epistegalis 

lateral ao levator arcus palatini) e disposto dorsalmente em relação ao substegalis, 

portanto, homólogo ao epistegalis dos demais Teleostei (Datovo & Vari, 2014). O 

substegalis é localizado ventralmente ao epistegalis e retém a associação com a 

mandíbula. A inserção do epistegalis no maxilar é a configuração mais frequente entre 

os Siluriformes que apresentam um músculo referido como “retractor tentaculi” em 

representantes de Amblycipitidae, Amphiliidae, Aspredinidae, Bagridae, Doradidae, 

Erethistidae, Heptapteridae, Pimelodidae (Hypophthalmus), Pseudopimelodidae, 

Scoloplacidae, Sisoridae, Trichomycteridae (Copionodon) e Conorhynchos.  
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II) Adductor mandibulae, pars epistegalis interna: Em Cranoglanididae e Ictaluridae, o 

músculo que atua como um “retractor tentaculi” surge do hiomandibular ou da porção 

póstero-ventral do etmóide lateral e metapterigóide, onde as fibras mais anteriores 

divergem em um ligamento endomaxilar que se insere no maxilar. Invariavelmente, este 

músculo é localizado mesialmente ao levator arcus palatini, sendo parcialmente 

seccionado por este músculo das demais secções do segmentum facialis. 

Aparentemente, o stegalis sofre um seccionamento em seu plano transversal, resultando 

em um epistegalis dorsal e um substegalis ventral, este último com conexão na 

mandíbula. Subsequentemente, o epistegalis apresenta um seccionamento em seu plano 

parassagital (Fig. 48), onde as fibras mais mesiais inserem-se no maxilar, compondo o 

epistegalis interna, e as fibras mais laterais desta subsecção inserem-se na mandíbula, 

caracterizando o epistegalis externa. 

 

III) Adductor mandibulae, pars epistego-malaris: Em Callichthyidae, Akysidae e 

Mochokidae, as fibras dorsomesiais (presumível epistegalis) e laterodorsais (presumível 

malaris) do segmentum facialis apresentam extensa continuidade, sendo possível 

reconhece-las como um epistego-malaris com inserção no maxilar e atuando como um 

“retractor tentaculi”. No padrão generalizado, o epistego-malaris é localizado ântero-

mesialmente ao levator arcus palatini, exceto em Callichthys, que apresenta as fibras 

correspondentes ao epistegalis localizadas mesialmente ao levator arcus palatini e as do 

presumível malaris lateral a este último. O epistego-malaris surge invariavelmente do 

hiomandibular, podendo incluir o metapterigóide e o pré-opérculo em Corydoradinae e 

Mochokidae. Nos representantes destas famílias, o malaris não apresenta diferenciação 

do stegalis, resultando primordialmente em um stego-malaris. Este músculo composto 

diferencia-se a partir de um seccionamento transversal na porção mediana (Fig. 49), 

resultando em um epistego-malaris dorsal com inserção no maxilar e um substego-

malaris ventral com conexão na mandíbula. Este padrão de seccionamento corrobora a 

hipótese de homologia proposta por Geerinckx et al. (2009), que com base em dados de 

desenvolvimento ontogenético de Callichthyidae reportam que o então nomeado 

“retractor tentaculi” seria homólogo as secções do segmentum facialis designadas por 

estes autores como “A2” (= malaris) e “A3” ” (= epistegalis). 

Em Mochokidae, as fibras dorsais do presumível malaris são contínuas com as 

fibras dorsais do stegalis e similarmente compõem o epistego-malaris. Contudo, o 
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malaris também apresenta um grau de continuidade conspícuo com a secção látero-

ventral dos demais Siluriformes, resultando em um ricto-malaris e, diferentemente de 

Callichthyidae e Akysidae, as fibras ventrais da porção mesial do segmentum facialis 

não são contínuas com estas subseções, caracterizado um substegalis bem diferenciado 

tanto do epistego-malaris como do ricto-malaris. 

 

IV) Adductor mandibulae, pars epistego-rictalis: Em Malapteruridae ocorre um arranjo 

atípico das secções do segmentum facialis quando comparado a outros bagres. Nesta 

família, o malaris é localizado dorsalmente ao levator arcus palatini e aos demais 

músculos operculares. Adicionalmente, as demais secções do segmentum facialis são 

parcialmente diferenciadas em direção à inserção, onde as fibras látero-ventrais 

correspondentes ao presumível rictalis são amplamente contínuas entre si nos locais de 

origem com as fibras póstero-mesiais correspondentes ao stegalis. Com base nesta 

configuração, é possível inferir que durante o desenvolvimento o malaris migra 

dorsalmente em direção póstero-dorsal no neurocrânio e o componente miológico 

remanescente não se diferencia, compondo um ricto-stegalis que por sua vez apresenta 

um seccionamento em seu plano oblíquo (Fig. 50), resultando em um substego-rictalis 

conectado à mandíbula e um epistego-rictalis com inserção no maxilar, atuando como 

um “retractor tentaculi”. Nesta configuração, o epistego-rictalis é localizado ântero-

mesialmente ao levator arcus palatini e surge do hiomandibular e quadrado, inserindo-

se na face anterodorsal e ântero-ventral do maxilar através de dois tendões. 

 

V) Adductor mandibulae, pars stegalis interna: Datovo & Vari (2014) relatam que o 

segmentum facialis de Clariidae e Siluridae é composto por duas secções: um ricto-

malaris lateral ao levator arcus palatini e um stegalis diferenciado em dois 

componentes, ambos localizados mesialmente ao levator arcus palatini. Segundo os 

autores, a secção mais mesial tem origem ampla e envolve o hiomandibular, 

metapterigóide, quadrado e elementos do neurocrânio. Como resultado, o stegalis 

aparentemente é seccionado em um plano parassagital (Fig. 51), formando duas 

subseções com processos de diferenciação distintos dos supracitados, que foram 

nomeadas por Datovo & Vari (2014) como stegalis interna que se insere no maxilar, 

atuando como um “retractor tentaculi”, e stegalis externa com inserção na mandíbula. 
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 Além de Clariidae e Siluridae, este padrão de seccionamento também está 

presente em Ailiidae e Heteropneustidae. Conforme citado, o stegalis externa apresenta 

uma origem expandida quando comparado aos elementos equivalentes dos demais 

Siluriformes, surgindo invariavelmente do hiomandibular, quadrado, esfenótico e 

frontal (exceto em Ailia), podendo incluir o metapterigóide ou, comumente, outros 

elementos do neurocrânio (e.g. ptero-esfenóide e etmóide lateral). Em Ailiidae e 

Siluridae, o stegalis interna é completamente seccionado em uma secção dorsal, o 

stegalis interna dorsalis, e uma subsecção ventral, o stegalis interna ventralis, que 

surgem de elementos do neurocrânio (e.g. órbito-esfenóide) e do suspensório (e.g. 

metapterigóide e hiomandibular), inserindo-se invariavelmente no maxilar. Em 

Clariidae e Heteropneustidae, o stegalis interna não apresenta subseções, surgindo a 

partir do neurocrânio e de elementos do suspensório, inserindo-se na face anterodorsal 

no maxilar através de um tendão de tamanho equivalente do osso. 

 

VI) Extensor tentaculi, pars lateralis: Em um importante estudo sobre o 

desenvolvimento ontogenético de Ancistrus, Geerinckx et al. (2009) propôs o nome 

“levator tentaculi” para se referir ao músculo de Loricariidae que surge do etmóide 

lateral e insere-se no maxilar (= adductor tentaculi de Alexander, 1965; retractor 

tentaculi de Howes, 1983a, b; Diogo, 2004; ou muscle ‘a’ de Howes, 1983b). Os 

autores implementaram análises comparativas com representantes de Callichthyidae 

para discutir a não-homologia entre o então nomeado levator tentaculi de Loricariidae e 

o “retractor tentaculi” dos demais Siluriformes. Naquela contribuição, os autores 

argumentam que o levator tentaculi surge do mesmo local do extensor tentaculi de 

outros Siluriformes (e.g. lateral etmóide) e que durante o desenvolvimento ontogenético 

este músculo desenvolve-se adjacente às fibras correspondentes ao extensor tentaculi, 

pars lateralis, mas completamente separado do adductor mandibulae, músculo que dá 

origem ao “retractor tentaculi”. Discorrem ainda que a migração de inserção do 

autopalatino para o maxilar via cooptação de tecidos conjuntivos seria mais provável 

que a migração da origem de uma parte do adductor mandibulae do suspensório para o 

etmóide lateral e o desenvolvimento de novo de um “retractor tentaculi”. Por fim, 

Geerinckx et al. (2009) reportam que a disposição anterodorsal em relação ao ramus 

mandibularis trigeminus do extensor tentaculi e o levator tentaculi em adição à 

disposição póstero-ventral do adductor mandibulae seria uma evidência adicional para 
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o reconhecimento de origens e desenvolvimentos distintos entre o levator tentaculi de 

Loricariidae e o “retractor tentaculi” dos demais Siluriformes.  

De fato, os argumentos de Geerinckx et al. (2009) trazem luz para o 

reconhecimento do levator tentaculi como um músculo com percurso ontogenético e 

processos de diferenciação distintos dos outros músculos derivados do adductor 

mandibulae com inserção no maxilar. Contudo, estes mesmos argumentos revelam 

igualmente que o levator tentaculi não só surge proximamente ao extensor tentaculi, 

como também é homólogo ao extensor tentaculi. Em suma, o desenvolvimento distinto 

do adductor mandibulae em associação ao fato que o levator tentaculi apresenta um 

desenvolvimento adjacente às fibras correspondentes ao extensor tentaculi (em 

espécimes de Ancistrus de aprox. 7.00 mm CP, o extensor tentaculi apresenta uma 

associação com as fibras do levator tentaculi- Geerinckx et al., 2009), bem como sua 

disposição anterodorsal em relação ao ramus mandibularis trigeminus compartilhada 

pelo extensor tentaculi, permite reconhecer que este músculo corresponde, na verdade, à 

secção do extensor tentaculi aqui nomeada como extensor tentaculi, pars lateralis, que 

possivelmente migra seu local de inserção, plesiomorficamente da porção laterodorsal 

do autopalatino para o maxilar. 

  O levator tentaculi origina-se invariavelmente do etmóide lateral, local de 

origem invariável do extensor tentaculi, pars lateralis dos demais Siluriformes, e 

corrobora a concepção do levator tentaculi como um subcomponente do extensor 

tentaculi. Complementarmente, a secção remanescente do extensor tentaculi insere-se 

na porção póstero-ventral e póstero-mesial, com algumas fibras na porção posterolateral 

da extremidade posterior do autopalatino, portanto, reconhecida aqui como homóloga à 

secção mesial do extensor tentaculi, designada aqui como o extensor tentaculi, pars 

medialis dos outros Siluriformes. Como resultado, recomenda-se que o nome “levator 

tentaculi” seja substituído por extensor tentaculi, pars lateralis para refletir sua correta 

homologia.  

Geerinckx et al. (2009) também propõem a homologia entre o “retractor 

tentaculi” de Astroblepidae e Scoloplacidae, e o extensor tentaculi, pars lateralis (= 

“levator tentaculi” de Geerinckx et al., 2009) de Loricariidae. Esta proposição é em 

parte seguida. O extensor tentaculi, pars lateralis de Astroblepidae apresenta a mesma 

configuração supracitada para Loricariidae e, portanto, a homologia entre estes 

componentes naquelas famílias é aqui corroborada. Como resultado, é reconhecido que 
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o extensor tentaculi em Loricariidae e Astroblepidae apresenta duas secções, ambas 

surgindo do neurocrânio, com o pars lateralis inserindo-se no maxilar e o pars medialis 

majoritariamente na porção mesial do autopalatino. 

Contudo, Scoloplacidae apresenta uma configuração completamente distinta 

daquela Loricariidae e Astroblepidae. Nas duas últimas famílias o extensor tentaculi é 

um componente único que surge do órbito-esfenóide e etmóide lateral e insere-se na 

porção dorso-mesial do terço posterior do autopalatino, sem conexão com o maxilar. 

Em Scoloplax, o músculo que se insere no maxilar é aqui identificado como epistegalis, 

que surge do órbito-esfenóide e ptero-esfenóide e insere-se na face ântero-mesial do 

maxilar através de um ligamento endomaxilar pouco diferenciado (Fig. 27). É 

importante mencionar que o fato do epistegalis apresentar origem no órbito-esfenóide e 

ptero-esfenóide pode ser correlacionado à série de modificações resultantes da 

hipertrofia das secções do adductor mandibulae, segmentum facialis, que resultam em 

uma alocação quase que total destas secções no suspensório e deslocando a origem do 

epistegalis para a margem ventral dos elementos da série orbital do neurocrânio. 

Mediante o exposto, conclui-se que o levator tentaculi (ou “retractor tentaculi”) 

de Loricariidae e Astroblepidae é homólogo ao extensor tentaculi, pars lateralis. 

Portanto, este último é proposto como um nome substituto mais correto. 

Adicionalmente, o músculo que se insere no maxilar de Scoloplacidae não é homólogo 

ao extensor tentaculi, pars lateralis de Loricariidae e Astroblepidae, mas sim derivado 

de uma secção do adductor mandibulae aqui identificada como epistegalis. 

 

VII) Adductor arcus palatini, pars maxillaris: Diogo et al. (2003c) e Sarmento-Soares 

& Porto (2006) descrevem e ilustram em Centromochlus heckelii um músculo que surge 

da porção anterior do neurocrânio e insere-se no maxilar, identificando-o como o 

“retractor tentaculi”. Com base nas ilustrações e descrições naqueles estudos, Datovo & 

Vari (2014) propuseram que o então “retractor tentaculi” de C. heckelii aparenta ser 

derivado da porção ventral do extensor tentaculi. De fato, o seu posicionamento na 

região anterior do crânio e origem correspondendo ao etmóide lateral e órbito-esfenóide 

(Diogo et al., 2003c) ou do órbito-esfenóide e ptero-esfenóide (Sarmento-Soares & 

Porto, 2006), em adição à proximidade em relação ao extensor tentaculi, parecem 

sugerir que o “retractor tentaculi” de C. heckelii seja derivado da porção póstero-

ventral do extensor tentaculi. Contudo, análises miológicas em um espécime de C. 
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heckelli aqui examinado mostram que o suposto “retractor tentaculi” é na verdade 

derivado da porção mais anterolateral do adductor arcus palatini e completamente 

diferenciado das secções do extensor tentaculi, sendo localizado póstero-ventralmente a 

elas (Fig. 52). Este componente miológico é contínuo com o adductor arcus palatini e 

diferencia-se anterolateralmente em um tendão para a inserção no maxilar. Portanto, 

este músculo é distinto dos outros representantes de Siluriformes que apresentam um 

músculo derivado do adductor mandibulae inserido no maxilar e mesmo daquele em 

Loricariidae e Astroblepidae, que apresentam o extensor tentaculi, pars lateralis 

inserido neste osso. Portanto, o “retractor tentaculi” de C. heckelli é aqui referenciado 

como adductor arcus palatini, pars maxillaris em referência à sua origem. 

  

Os sete diferentes tipos do chamado “retractor tentaculi” em Siluriformes são 

evidentemente não homólogos segundo os mais básicos princípios de correspondência 

anatômica. A recomendação, portanto, é que o termo “retractor tentaculi” não seja 

utilizado indiscriminadamente para o componente miológico que se insere no maxilar 

em Siluriformes (Datovo & Vari, 2014), e que em seu lugar se apliquem os nomes 

listados e discutidos acima. A distribuição taxonômica dos sete músculos distintos aqui 

reconhecidos é a seguinte: I) Adductor mandibulae, pars epistegalis (Amblycipitidae, 

Amphiliidae, Aspredinidae, Bagridae, Doradidae, Erethistidae, Heptapteridae, 

Hypophthalmus, Pseudopimelodidae, Scoloplacidae, Sisoridae, Copionodon e 

Conorhynchos); II) Adductor mandibulae, pars epistegalis interna (Cranoglanididae e 

Ictaluridae); III) Adductor mandibulae, pars epistego-malaris (Callichthyidae, Akysidae 

e Mochokidae); IV) Adductor mandibulae, pars epistego-rictalis (Malapteruridae); V) 

Adductor mandibulae, pars stegalis interna (Ailiidae, Clariidae, Heteropneustidae e 

Siluridae); VI) Extensor tentaculi, pars lateralis (Loricariidae e Astroblepidae); VII) 

Adductor arcus palatini, pars maxillaris (Centromochlus). 

 

Comentários adicionais: Aplicabilidade de “retractor premaxillae”, “retractor 

palatini”, “retractor veli” e “anterior portion of Ad3”: secções e subseções do 

adductor mandibulae. 

 Alexander (1965) descreveu um músculo então desconhecido para Loricariidae, 

por ele chamado “retractor premaxillae”. O autor reporta que o “retractor premaxillae” 

origina-se da porção dorsal do metapterigóide e insere-se na margem posterior do pré-
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maxilar, sendo possivelmente derivado do “adductor tentaculi” de Loricariidae (= 

extensor tentaculi, pars lateralis- ver comentários abaixo). Alexander (1965) reporta 

que a contração deste músculo resulta na movimentação dos dentes pré-maxilares em 

direção posterior, indispensáveis para o processo de raspagem de algas dos substratos. 

Subsequentemente, este músculo foi registrado em Astroblepidae e Scoloplacidae, além 

de muitas espécies adicionais de Loricariidae (Howes, 1983a; Schaefer, 1990, 1997; 

Geerinckx et al., 2007, 2009; Schaefer & Provenzano, 2008; Crop et al., 2013). 

Atualmente é considerado uma sinapomorfia exclusiva para o clado composto por estas 

famílias (Howes, 1983a, Schaefer, 1990; Diogo, 2004). 

 Apesar do componente miológico com inserção no pré-maxilar ter sido 

designado sob um mesmo nome, a configuração do “retractor premaxillae” de 

Scoloplacidae envolve um componente distinto do adductor mandibulae em relação ao 

“retractor premaxillae” de Astroblepidae e Loricariidae. Em Scoloplacidae, o músculo 

associado ao pré-maxilar é disposto lateralmente à inserção do levator arcus palatini 

(Fig. 27), distinto de Loricariidae (Fig. 7) e Astroblepidae (Fig. 38 e 39), que 

apresentam o “retractor premaxillae” disposto ântero-ventralmente ao levator arcus 

palatini. A composição destes elementos também difere. Em Scoloplacidae, o 

“retractor premaxillae” diverge anteriormente em um longo ligamento equivalente à 

porção fibrosa do músculo, que se insere na margem póstero-dorso-mesial do pré-

maxilar (Fig. 27b), diferenciação ausente em Loricariidae e Astroblepidae, que 

apresentam a inserção através de um pequeno elemento tendinoso (Figs. 7 e 53). 

Adicionalmente, o “retractor premaxillae” de Scoloplacidae apresenta um 

posicionamento laterodorsal em relação às demais secções do adductor mandibulae, 

diferindo do “retractor premaxillae” de Loricariidae e Astroblepidae, localizado 

mesialmente. 

 Com base na disposição laterodorsal em relação às demais secções do adductor 

mandibulae em associação ao posicionamento lateral ao levator arcus palatini, é 

possível identificar o componente miológico com inserção no pré-maxilar em 

Scoloplacidae como um adductor mandibulae, pars malaris. Nesta família, as demais 

secções compreendem em um rictalis contínuo com a secção mais mesial, compondo 

um substego-rictalis, e um epistegalis que apresenta um deslocamento de sua origem 

para o neurocrânio, em decorrência da hipertrofia do malaris, e sua inserção no maxilar. 

A configuração destes componentes em Loricariidae e Astroblepidae é distinta, 
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caracterizada por um segmentum facialis composto por um rictalis não diferenciado do 

malaris, resultando em um ricto-malaris e a secção mais mesial seccionada em um 

substegalis com inserção na mandíbula e um epistegalis completamente mesial com 

inserção no pré-maxilar. Complementarmente, as fibras mais mesias do malaris de 

Scoloplacidae são totalmente diferenciadas do presumível rictalis ou substegalis, 

permitindo o reconhecimento de secções distintas e diferindo do epistegalis de 

Loricariidae e Astroblepidae, que apresenta uma continuidade conspícua no seu local de 

origem com o substegalis, evidenciado que compartilham uma origem ontogenética a 

partir de um elemento miológico mais mesial. Conforme Datovo & Vari (2014), 

recomenda-se a não utilização do nome “retractor premaxilae” para Scoloplacidae, 

Loricariidae e Astroblepidae, tendo em vista que são componentes miológicos distintos, 

aqui referenciados como malaris em Scoloplacidae e epistegalis em Loricariidae e 

Astroblepidae. 

 Ainda em Loricariidae, faz-se necessário um esclarecimento adicional sobre o 

“muscle of oral valve” (Gradwell, 1971), “retractor palatini” ou “muscle ‘d’ (Howes, 

1983a; Schaefer, 1990, 1997) e “retractor veli” (Geerinckx et al., 2007; 2009; Schaefer 

& Provenzano, 2008). Este músculo origina-se no hiomandibular, podendo incluir 

também o metapterigóide, inserindo-se através de uma conexão tendinosa na porção 

póstero-mesial da membrana bucopalatal. Geerinckx et al. (2009), com base em 

evidências ontogenéticas, reportam que este músculo é derivado da porção interna do 

adductor mandibulae, hipótese aqui corroborada mediante o grau de continuidade 

conspícuo de suas fibras posterolaterais com a secção do adductor mandibulae que 

retém a inserção na mandíbula, o substegalis externa (pers. obs.; Datovo & Vari, 2014) 

(Fig. 7d). Portanto, a designação como substegalis interna proposto por Datovo & Vari 

(2014) é aqui seguida. Ressalta-se que Munshi (1960) reporta uma condição similar em 

Mystus aor (= Sperata aor; Bagridae), com o presumível substegalis interna nomeado 

como “anterior portion of Ad3”. Contudo, Mystus não foi dissecado no presente estudo e 

a sinonímia do substegalis interna deste táxon segue Datovo & Vari (2014). 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini encontra-se posteriormente à órbita, apresentando um 

padrão morfológico variável, desde um formato aproximado de um paralelogramo na 

vasta maioria dos Siluriformes, pontualmente percorrendo por formas cônicas, 
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retangulares, trapezoidais, triangulares ou com um padrão de leque (apenas em 

Astroblepidae). Esta variabilidade de formas resulta em uma vasta relação entre a 

extensão da origem e de sua inserção, na qual o levator arcus palatini pode apresentar a 

origem equivalendo à inserção ou até uma origem com o dobro da extensão no local de 

conexão com o hiomandibular. Este músculo é caracterizado como um componente 

único, contudo, em Cetopsidae ocorre a diferenciação em dois subcomponentes 

nomeados como levator arcus palatini anterior e levator arcus palatini posterior (Fig. 

33). 

Em todos os Siluriformes, o esfenótico é o elemento ósseo comum de origem do 

levator arcus palatini, quase sempre incluindo o frontal como ponto adicional de 

origem, e, menos frequentemente, o ptero-esfenóide, etmóide lateral e o órbito-

esfenóide podem participar da origem deste músculo. Apenas em Clariidae e 

Heteropneustidae o levator arcus palatini surge a partir de um elemento da série 

infraorbital (infra-orbital 4) (Fig. 25 e 26). Invariavelmente, o hiomandibular serve 

como ponto de inserção, podendo incluir pontualmente o metapterigóide, uma fáscia do 

suspensório ou o quadrado. 

A composição deste músculo é majoritariamente fibrosa, porém, em Ariidae, 

Auchenoglanididae, Cranoglanididae, Heteropneustidae, Horabagridae, e em alguns 

representantes de Callichthyidae e Auchenipteridae, pode ocorre a diferenciação de um 

componente de aspecto tendinoso nas fibras mais anteriores do levator arcus palatini, 

aqui nomeado como tendão posto-ocular (Fig. 8 e 54). Este componente tendinoso 

torneia a margem posterior e póstero-ventral do globo ocular, atuando, similarmente ao 

tendão subocular de alguns Characiformes (Alexander, 1964; Datovo & Castro, 2012), 

como um elemento de proteção do globo ocular contra a compressão resultante da 

contração muscular. 

 

DILATATOR OPERCULI 

O dilatator operculi é comumente localizado posteriormente ao levator arcus 

palatini. Em Siluriformes primitivos, o dilatator operculi é caracterizado como um 

componente miológico único, sem subseções, localizado mais mesialmente e 

originando-se a partir de elementos osteológicos da região orbital do neurocrânio, como 

o esfenótico, ou da porção ventral do frontal. Contudo, o padrão generalizado presente 

na vasta maioria dos Siluriformes consiste em um músculo seccionado em um 
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componente ântero-mesial, nomeado aqui como dilatator operculi primus, e um 

componente posterolateral, denominado como dilatator operculi secundarium (Figs. 1, 

19, 33, 34, 35, 42, 55, 56, 57, 58 e 59). Para fins comparativos, o dilatator operculi 

primus foi proposto como um componente miológico homólogo ao conjunto de fibras 

mesial em Siluriformes primitivos (Datovo & Bockmann, 2010), com o dilatator 

operculi secundarium caracterizado como um músculo de diferenciação secundária a 

partir da porção posterolateral do dilatator operculi primus. 

Comumente, o dilatator operculi primus é localizado mesialmente em relação ao 

levator arcus palatini, sendo completamente distintos entre si, permitindo seu 

reconhecimento através do direcionamento das fibras de ambos, onde as fibras do 

levator arcus palatini são retas em direção ao hiomandibular e a do dilatator operculi 

primus convergem obliquamente em direção à uma inserção no opercular. O padrão 

generalizado para a ordem é caracterizado por um dilatator operculi completamente 

fibroso, contudo, em alguns táxons (Ariidae, Clariidae, Claroteidae, Cranoglanididae, 

Doradidae, Heptapteridae, Ictaluridae, Conorhynchos, Lacantuniidae, Hypophthalmus e 

Plotosidae), o dilatator operculi primus apresenta a diferenciação de suas fibras ântero-

mesiais em um componente tendinoso, eventualmente resultando em um aspecto pinado 

desta secção. 

Os pontos de origem do dilatator operculi primus comuns compreendem o 

hiomandibular e o esfenótico, comumente incluindo outros elementos do neurocrânio, 

como o frontal, órbito-esfenóide ou o ptero-esfenóide e, mais raramente, o etmóide 

lateral. O dilatator operculi secundarium apresenta como pontos comuns de origem o 

hiomandibular, esfenótico e pterótico, podendo incluir o pré-opérculo em alguns 

aspredinídeos ou, menos frequentemente, o ptero-esfenóide e frontal. Invariavelmente, 

as duas secções do dilatator operculi convergem para uma inserção no opérculo ou no 

hiomandibular (em Scoloplacidae). Em Trichomycteridae, esta secção pode ainda ser 

diferenciada em um dilatator operculi secundarium dorsal (=secondary dorsal; Datovo 

& Bockmann, 2010) e dilatator operculi secundarium ventral (=secondary ventral; 

Datovo & Bockmann, 2010) (Fig. 34), com esta subseções podendo ser identificadas a 

partir do posicionamento do poro do canal infraorbital do sistema cefálico látero-

sensorial, onde o dilatator operculi secundarium dorsal encontra-se posteriormente em 

relação a este poro (pers. obs.; Datovo & Bockmann, 2010). 
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Distinto do padrão supracitado, em alguns representantes de Siluriformes 

(Akysidae, Laides, Amblycipitidae, Astroblepidae, Austroglanididae, Bagridae, 

Callichthyidae, Cetopsidae, Chacidae, Diplomystidae, Loricariidae, Mochokidae, 

Pangasiidae, Phreatobiidae e Siluridae), o dilatator operculi é caracterizado como um 

componente miológico não seccionado, surgindo invariavelmente do hiomandibular e, 

frequentemente do esfenótico, podendo incluir o frontal e outros elementos da série 

orbital do neurocrânio, invariavelmente inserindo-se no opérculo. 

 

LEVATOR OPERCULI 

O levator operculi é um músculo de aspecto laminar e completamente 

superficial, localizado imediatamente posterior ao dilatator operculi e completamente 

diferenciado deste músculo, exceto em Astroblepidae (Fig. 38 e 39) e Loricaria, que 

constituem um componente único no local onde comumente o levator operculi é 

presente. Este músculo surge comumente do pterótico, podendo incluir o hiomandibular 

ou elementos compostos do neurocrânio, como o posto-temporo-supracleitro 

(representantes de Doradidae e Auchenipteridae) ou o postotemporo-pterótico-

supracleitro (em alguns Callichthyidae, Scoloplacidae, Astroblepidae e Loricariidae). A 

inserção ocorre invariavelmente no opérculo, podendo ser em uma crista na face 

dorsolateral ou dorso-mesial do osso, não ultrapassando a sua metade superior. 

Contudo, em Austroglanididae e Nematogenyidae a inserção ocorre na face lateral de 

uma porção laminar do opérculo, onde as fibras no local de inserção ultrapassam o terço 

mediano do osso (pers.obs.; Datovo & Bockmann, 2010) (Figs. 31, 33 e 58). Esta 

condição também é reportada para alguns táxons de Heptapteridae (Arratia, 1992, 

Diogo, 2004, 2007a). Nos locais de origem e inserção, o aspecto deste músculo é 

invariavelmente fibroso, porém, em representantes de Aspredinidae e em Tatia, o 

levator operculi caracteriza-se por um componente majoritariamente aponeurótico ao 

longo de sua extensão, com as fibras evidentes somente nos locais de origem e inserção. 

O padrão generalizado para a ordem consiste em um levator operculi totalmente 

lateralizado em relação ao adductor operculi, contudo, a disposição entre estes 

músculos é distinta em alguns táxons. Em Chacidae, Sisoridae, Liobagrus e Tocantisia, 

o levator operculi dispõe-se lateralmente apenas na porção dorsal e médio-posterior do 

adductor operculi, resultando em uma sobreposição parcial (Figs. 23, 32 e 60). De 

modo similar, em Helogenes a sobreposição é caracterizada apenas na porção póstero-
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dorsal do adductor operculi. Em Phreatobiidae, o levator operculi apresenta uma 

origem deslocada mais ventralmente em relação a origem do adductor operculi, 

resultando em uma sobreposição apenas na porção médio-ventral do deste músculo. Em 

Scoloplacidae ocorre uma condição completamente distinta do padrão comumente 

presente em Siluriformes, onde o levator operculi é localizado anterolateralmente em 

relação ao adductor operculi, sem sobreposição com este músculo. 

 

PROTRACTOR OPERCULI 

O protractor operculi é um músculo exclusivo de representantes de 

Trichomycteridae, exceto Copionodon e Trichogenes (pers. obs.; de Pinna, 1992; 

Datovo & Bockmann, 2010- Figs. 9 e 10). Este músculo apresenta um formato 

aproximadamente cônico ou de um paralelogramo, sendo localizado comumente na 

região postero-lateral do suspensório. O protractor operculi surge geralmente a partir 

do do pré-opérculo, podendo incluir o interopérculo em Vandellia, o hiomandibular em 

Microcambeva ou uma fáscia do levator arcus palatini em Tridentinae (Datovo & 

Bockmann, 2010), e insere-se na porção lateral do opérculo, imediatamente póstero-

dorsalmente ao conjunto de odontódeos. A origem ontogenética do protractor operculi 

ainda permanece incerta e as hipóteses sobre sua origem compreendem, basicamente, 

em duas proposições: 1) origem do protractor operculi a partir do dilatator operculi 

secundarium ventral; ou 2) protractor operculi como um componente derivado do 

adductor mandibulae (Datovo & Bockmann, 2010; Adriaens et al., 2010). 

Há evidências para as duas hipóteses. O músculo é completamente separado do 

dilatator operculi secundarium em todos os táxons excetuando Microcambeva (onde o 

protractor operculi e o dilatator operculi secundarium são completamente contínuos), 

apoiando a origem a partir do dilatator operculi, onde a fusão destes dois músculos 

seria uma retenção do estágio juvenil indiferenciado (Datovo & Bockmann, 2010).  

Entretanto, Datovo & Bockmann (2010) registram a condição em Haemomaster, 

que apresenta o adductor mandibulae estendendo-se posteriormente e fusionando-se 

com o protractor operculi. Adicionalmente, um tecido tendinoso delicado do protractor 

operculi pode ainda ser contínuo com algumas fibras do adductor mandibulae, 

principalmente em representantes de Trichomycterinae (pers. obs.; Howes, 1983b; 

Datovo & Bockmann, 2010). Estas condições sugerema origem a partir do adductor 

mandibulae. Além disso, no representante de Trichomycterinae analisado no presente 
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trabalho (Trichomycterus striatum) foi possível constatar que algumas fibras mais 

anteriores do protractor operculi são conectadas com as fibras posteriores do ricto-

malaris através de uma fáscia sútil, com algumas fibras póstero-mediais contínuas com 

algumas poucas fibras ventrais do dilatator operculi secundarium ventral.  

Destarte, mediante as evidências compiladas até o momento, tanto a derivação 

do protractor operculi a partir do adductor mandibulae, quanto do dilatator operculi 

secundarium ventral, são igualmente possíveis. Além destas possibilidades, o 

protractor operculi pode ser resultante de uma origem própria, diferenciado a partir de 

uma massa de fibras não derivads nem do adductor mandibulae nem do dilatator 

operculi. Apesar de tais considerações neste trabalho, segue-se Datovo & Bockamnn 

(2010), que direcionam para a necessidade de estudos voltados para o desenvolvimento 

ontogenético da miologia em Trichomycteridae, cruciais para a resolução desta 

problemática. Portanto, a nomenclatura segue aquela exposta em de Pinna (1992). 

 

PROTRACTOR POSTTEMPORALIS 

O protractor posttemporalis é um músculo exclusivo de Bagridae, surgindo 

majoritariamente do pterótico, podendo incluir o epoccipital ou o hiomandibular, e 

inserindo-se invariavelmente no pós-temporal (Mo, 1991) (Figs. 45 e 46). Este músculo 

foi primeiramente reportado por Mo (1991), nomeando-o como “retractor 

posttemporalis”, contudo, de acordo com Diogo et al. (1999), esta atribuição seria 

incorreta, tendo em vista que na própria contribuição de Mo (1991), o autor reconheceu 

que sua contração poderia causar somente a movimentação anterior da porção lateral do 

pós-temporal. Como resultado, Diogo et al. (1999) propôs o nome “protractor 

posttemporalis”. Mediante as incertezas sobre a origem ontogenética deste músculo 

(Mo, 1991), a proposta nomenclatural apresentada em Diogo et al. (1999) é seguida. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

O adductor arcus palatini é o músculo mais mesial da face, apresentando um 

aspecto laminar e afilado, localizado dorsalmente aos elementos osteológicos do 

suspensório e ventrais aos do neurocrânio. Este músculo é comumente sobreposto pelo 

levator arcus palatini somente na sua região mais posterior, porém, em Phreatobiidae e 

Lacantuniidae, este músculo é totalmente sobreposto ao adductor arcus palatini. 
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O ponto de origem comum do adductor arcus palatini é o paresfenóide, 

comumente incluindo elementos da região orbital do neurocrânio, como o órbito-

esfenóide e ptero-esfenóide, ou o etmóide lateral. Pontualmente, o vômer, frontal e o 

mesetmóide podem ser incluídos como locais de origem. O padrão generalizado 

consiste na inserção ocorrendo no hiomandibular e no metapterigóide, podendo incluir o 

entopterigóide, quadrado ou o autopalatino. A inserção pode ocorrer diretamente através 

de fibras ou, raramente, em uma fáscia na porção dorsal do suspensório em alguns 

subgrupos da ordem. O adductor arcus palatini é comumente caracterizado como um 

componente fibroso uniforme, porém em Bagarius, este músculo é composto por 

pequenos conjuntos musculares parcialmente descontínuos entre si. 

O adductor arcus palatini pode apresentar a diferenciação da sua região mais 

anterior em um extensor tentaculi (pers. obs.; Winterbottom, 1974a) (e.g. Figs. 1, 4, 5, 

7, 12, 20 e 61) ou em um músculo com inserção no maxilar (adductor arcus palatini, 

pars maxillaris em Centromochlus, Fig. 52), constrictor palatini, epirostralis e 

hyporostralis (Datovo & Bockmann, 2010- Figs. 28 e 29), com a sua porção mais 

posterior podendo ser diferenciada no adductor hyomandibulae em alguns táxons da 

ordem (e.g. Corydoras; Huysentruyt et al., 2009) (Figs. 56 e 62). 

 

EXTENSOR TENTACULI 

O extensor tentaculi é um componente miológico exclusivo de Siluriformes, que 

conecta a face látero-ventral da porção anterior do neurocrânio com elementos 

osteológicos do suspensório (pers. obs.; Munshi, 1960; Winterbottom, 1974a) (e.g. Figs. 

1, 4, 5, 7, 12, 20 e 61). Este músculo é normalmente bem diferenciado da região anterior 

do adductor arcus palatini principalmente pelo direcionamento de suas fibras (exceto 

em Nematogenys, Fig. 58), que assumem um padrão oblíquo em direção anteroposterior 

em relação a sua origem. Na condição generalizada para a ordem o extensor tentaculi é 

um músculo composto majoritariamente por fibras, porém pode estar diferenciado em 

um longo tendão em alguns táxons (e.g. Siluridae, Fig. 12 e 29). 

O ponto de origem do extensor tentaculi compreende invariavelmente o etmóide 

lateral, podendo incluir também elementos da região orbital do neurocrânio, como o 

órbito-esfenóide e o pteroesfenóide, ou do suspensório como o entopterigóide e 

metapterigóide. Em alguns casos, o frontal e o mesetmóide também podem servir como 

locais de origem deste músculo. O extensor tentaculi insere-se invariavelmente no 
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autopalatino, podendo incluir o entopterigóide em alguns representantes da ordem. Este 

músculo pode apresentar uma uniformidade de fibras, sem diferenciação em secções, ou 

ser seccionado em até quatro componentes parcialmente ou completamente 

diferenciados entre si. Apesar de haver quatro diferentes possíveis subseções do 

extensor tentaculi, não mais que três são observadas em um mesmo táxon (Tabela 7). 

A diferenciação em duas secções do extensor tentaculi é o padrão mais comum 

na ordem, sendo referenciadas aqui como extensor tentaculi, pars lateralis e extensor 

tentaculi, pars medialis. A nomenclatura destas secções foi proposta primeiramente em 

Geerinckx et al. (2009), onde o pars medialis apresenta uma disposição mais proximal e 

o pars lateralis é localizado distalmente em relação ao eixo do neurocrânio. 

O local de origem mais comum do extensor tentaculi, pars lateralis é o etmóide 

lateral, podendo incluir pontualmente o órbito-esfenóide ou o frontal, além de outros 

elementos do neurocrânio. Esta secção insere-se normalmente na porção lateral ou 

dorsolateral do autopalatino (podendo incluir o maxilar em Loricariidae e 

Astroblepidae- ver comentários abaixo), geralmente sobrepondo totalmente o pars 

medialis. Em alguns táxons (e.g. Aspredinidae, Mochokidae e Rita), o extensor 

tentaculi, pars lateralis pode ainda apresentar a diferenciação de suas fibras mais 

anteriores em um subcomponente nomeado aqui como extensor tentaculi, pars lateralis 

rostralis (Fig. 24) e das fibras mais posteriores em uma subsecção designada como 

extensor tentaculi, pars lateralis caudalis. O pars lateralis rostralis surge 

invariavelmente do etmóide lateral e insere-se na face lateral da porção posterolateral ou 

lateral do autopalatino, com o pars lateralis caudalis compartilhando o mesmo local de 

origem da subsecção anterolateral, porém, com uma origem mais mesial, comumente 

incluindo o órbito-esfenóide, paresfenóide ou o ptero-esfenóide e inserindo-se na porção 

póstero-dorsolateral ou póstero-dorsal do autopalatino.  

O pars medialis geralmente surge a partir do etmóide lateral, contudo, sua 

origem é deslocada mesialmente e frequentemente inclui o órbito-esfenóide, ptero-

esfenóide ou o paresfenóide. Diferentemente do pars lateralis, esta secção insere-se na 

face dorso-mesial ou mesial do autopalatino e pode incluir o entopterigóide como local 

de inserção. Em algumas famílias (e.g. Amphiliidae, Chacidae, Clariidae e 

Pimelodidae), esta secção pode ainda ser diferenciada em duas partes: uma subsecção 

ântero-mesial nomeada como extensor tentaculi, pars medialis rostralis e uma póstero-

mesial designada como extensor tentaculi, pars medialis rostralis (Figs. 59, 61 e 63). O 
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pars medialis rostralis surge invariavelmente do etmóide lateral, raramente incluindo o 

vômer, órbito-esfenóide, mesetmóide e o paresfenóide como locais de origem. O pars 

medialis caudalis origina-se a partir do etmóide lateral e comumente inclui também o 

órbito-esfenóide, vômer e o mesetmóide, podendo pontualmente incluir elementos do 

suspensório, como o metapterigóide. Estas subseções inserem-se na face dorso-mesial 

ou póstero-mesial do autopalatino. 

 

Comentários adicionais: A homologia do extensor tentaculi dos Siluriformes. 

Hipóteses de homologia do extensor tentaculi compreendem duas vertentes: 1) 

origem a partir do adductor mandibulae; ou 2) origem a partir do adductor arcus 

palatini. Stix (1956) propôs que o extensor tentaculi seria homólogo ao adductor 

mandibulae devido ao fato da inervação do extensor tentaculi de Bagrus ocorrer por um 

ramo do ramus mandibularis trigeminus, nervo que também supre o adductor 

mandibulae, e por um ramo de um nervo craniano. Contudo, Alexander (1965) arguiu 

que a série de modificações sequencias decorrente desta hipótese seria pouco provável, 

pois envolveria a migração da inserção de parte do adductor mandibulae do maxilar 

para o autopalatino e a migração de sua origem, dos elementos do suspensório para o 

neurocrânio. 

Adicionalmente, na vasta maioria dos Siluriformes, o extensor tentaculi é 

inervado somente por um ramo do nervo craniano VII (= r. musc. add. arcûs palatini, 

McMurrich, 1884; ramus palatinus, Freihofer, 1978), nervo este que também inerva o 

adductor arcus palatini (Munshi, 1960; Winterbottom, 1974a; Geerinckx et al., 2009). 

Além disso, o extensor tentaculi desenvolve-se de maneira adjacente ao adductor arcus 

palatini ao longo da ontogenia (Geerinckx et al., 2009) e como resultado os dois 

músculos compartilham pontos de origens comuns na região anterior do neurocrânio 

(e.g. etmóide lateral, porção médio-anterior do paresfenóide ou órbito-esfenóide), e de 

inserção no entopterigóide e autopalatino.  

Em um espécime juvenil de Helogenes marmoratus (MZUSP 11765, 13.5 mm 

CP) as fibras póstero-dorsais do extensor tentaculi são confluentes com as fibras ântero-

dorsais do adductor arcus palatini (Fig. 64), continuidade essa que desaparece em 

espécimes adultos (USNM 264030, 59.0 mm CP; MZUSP 64112, 56.8 mm CP). 

Portanto, evidências advindas de padrões de inervação, ontogenia, origem e inserção, 

diversos autores (Takahasi, 1925; Munshi, 1960; Alexander, 1965; Howes, 1983b; 
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Winterbottom, 1974a; Schaefer, 1990; Diogo & Chardon, 2000; Diogo & Vandewalle, 

2003; Datovo & Vari, 2014) defenderam a possibilidade do extensor tentaculi ser uma 

diferenciação da porção anterior do adductor arcus palatini modificada para a 

movimentação do barbilhão maxilar através do autopalatino. Os dados obtidos no 

presente trabalho corroboram esta hipótese. 

 

CONSTRICTOR PALATINI, HYPOROSTRALIS E EPIROSTRALIS 

Os músculos então nomeados como constrictor palatini, hyporostralis e 

epirostralis são componente miológicos exclusivos de Vandelliinae, possivelmente 

derivados a partir do adductor arcus palatini dos demais Siluriformes (Datovo & 

Bockmann, 2010- Figs. 28 e 29) e mediante a topografia destes componentes, 

localizados próximo ao paresfenóide e especificamente ao mesetmóide, esta hipótese é 

aqui corroborada. Estes músculos são localizados na região etmóidiana de Vandelliinae 

e apresentam disposições distintas de suas fibras: o constrictor palatini apresenta as 

fibras direcionadas em um eixo proximal-distal, assim como o episrotralis, contudo, 

com um direcionamento mais oblíquo de suas fibras; e o hyporostralis apresenta suas 

fibras direcionadas com uma disposição anteroposterior, convergindo para a formação 

de um ângulo agudo na porção médio-posterior do mesetmóide.  

O constrictor palatini é um componente miológico laminar, surgindo a partir de 

uma rafe mediana ventral ao eixo do mesetmóide e inserindo-se na região proximal da 

face dorsal do autopalatino (pers. obs.; Datovo & Bockmann, 2010). O hyporostralis 

surge a partir do rafe mediana e da fáscia da porção anterior do constrictor palatini, 

inserindo-se no pré-maxilar e no pré-maxilar mediano, com algumas fibras associadas 

na cornua do mesetmóide (pers. obs.; Datovo & Bockmann, 2010). Em um espécime de 

Vandellia, este músculo apresentou um grau de continuidade conspícuo com o 

constrictor palatini, fomentando uma origem ontogenética comum entre estes 

componentes, ou seja, possivelmente derivados a partir do adductor arcus palatini. Por 

fim, o epirostralis caracteriza-se como um músculo localizado dorsalmente ao 

hyporostralis, sobrepondo-o quase que completamente, excetuando a região mais 

posterior deste último. Este músculo surge a partir das margens anterolaterais do 

mesetmóide e inserindo-se em toda a porção anterodorsal do autopalatino. 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 
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O adductor hyomandibulae é, assim como o adductor arcus palatini, derivado 

do constrictor hyoideus dorsalis (Winterbottom, 1974a; Miyake et al., 1992). 

Aparentemente, este músculo diferencia-se secundariamente a partir da porção posterior 

do adductor arcus palatini ou dos conjuntos de fibras anteriores do adductor operculi 

(Winterbottom, 1974a; Diogo & Vandewalle, 2003; Huysentruyt et al., 2009). A 

condição generalizada para a ordem consiste em um adductor hyomandibulae surgindo 

comumente do pterótico, podendo incluir o proótico, o órbito-esfenóide e o 

paresfenóide em alguns Loricariidae ou o esfenótico em alguns representantes de 

Heptapteridae e em Heteropneustes. Este músculo insere-se invariavelmente na face 

mesial da porção póstero-dorsal do hiomandibular (Fig. 16b e 56), podendo incluir o a 

face mesial do opérculo em Rita e em Ictaluridae, ou o metapterigóide em alguns 

Loricariidae. O adductor hyomandibulae apresenta tanto a inserção, quanto a sua 

origem, macroscopicamente fibrosa, sendo comumente presente em Siluriformes, 

porém, não é diferenciado em Claroteidae, Olyra, Pimelodidae, Pseudopimelodidae, 

Nemuroglanis, Scoloplacidae, Astroblepidae, Trichomycterus, Nematogenyidae, 

Doradidae, Auchenipteridae, Aspredinidae, Phreatobiidae, Mochokidae, 

Malapteruridae, Clariidae, Sisoridae, Erethistidae, Pseudobunocephalus e Amphiliidae. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é um músculo de aspecto laminar, localizado mesialmente 

ao levator operculi, podendo ser parcialmente ou completamente sobreposto por este 

músculo, sendo completamente diferenciado do levator operculi (exceto em 

Astroblepidae e Loricaria). Este músculo surge comumente do pterótico, podendo 

incluir outros elementos do neurocrânio, como o exoccipital, o posto-temporo-

supracleitro (Auchenipteridae), postotemporo-pterótico-supracleitro (Callichthyidae, 

Scoloplacidae e Loricariidae) ou componentes osteológicos do suspensório, como o 

hiomandibular (Fig. 16b, 56 e 58). A inserção ocorre invariavelmente na face mesial do 

opérculo, e, mais raramente, pode incluir o hiomandibular em alguns Plotosidae, 

Auchenoglaniidae, Aspredinidae, Pseudopimelodidae e Hypophthalmus. O padrão 

generalizado para Siluriformes consiste em um músculo de aspecto fibroso, 

apresentando tanto a inserção, quanto sua origem, macroscopicamente musculares, 

excetuando em representantes de Aspredinidae, que apresentam este músculo 

divergindo em um componente com um aspecto aponeurótico. 
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O adductor operculi é caracterizado como um componente único, sem a 

diferenciação de subseções. Contudo, em Cranoglanididae e Horabagridae ocorre a 

diferenciação em duas secções, designadas aqui como um adductor operculi anterior e 

um adductor operculi posterior (Fig. 62). Nestas famílias, as fibras do adductor 

operculi anterior apresentam um direcionamento anteroposterior, surgindo da margem 

póstero-dorsal do hiomandibular e inserindo-se em uma crista na face mesial do 

opercular e o adductor operculi posterior apresenta um direcionamento póstero-

anterior, surgindo da margem ventral do pterótico e inserindo-se em uma crista na face 

dorso-mesial do opérculo. 

 

3.2. A musculatura dorsolateral da cabeça nas famílias de Siluriformes  

 Esta seção apresenta as descrições detalhadas da musculatura facial de 

representantes das famílias de Siluriformes. Devido à vasta variabilidade morfológica 

na ordem, a síntese de configurações gerais para grandes grupos é inviável, portanto, a 

descrição anatômica de cada complexo muscular é apresentada juntamente com as 

variações intra-familiares descritas em cada tópico do músculo correspondente. A 

análise anatômica compreendeu 124 espécies, com as descrições organizadas em 66 

gêneros das 39 famílias analisadas (além de Conorhynchos- Incertae Sedis). Alguns 

músculos, principalmente os componentes miológicos do adductor mandibulae, 

apresentam as fibras contínuas com outros músculos ou secções adjacentes. Os 

diferentes níveis de continuidade são reportados e utilizados como critérios do 

reconhecimento de secções compostas (e.g. adductor mandibulae, pars ricto-malaris) 

ou simples (adductor mandibulae, pars malaris). As descrições estão organizadas em 

famílias apresentadas em ordem alfabética e as descrições anatômicas seguem uma 

ordenação anteroposterior e lateromesial dos músculos. 

 

3.2.1. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Ailiidae  

AILIA E LAIDES 

(FIG. 4) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae é composto pelo segmentum facialis, com todas as 

secções parcialmente contínuas entre si na região de origem, diferenciando-se 
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gradualmente em direção à inserção, e pelo segmentum mandibularis. Externamente, as 

secções dispõem-se de modos distintos em relação ao levator arcus palatini: o ricto-

malaris é disposto lateralmente ao levator arcus palatini, sobrepondo-o apenas na 

porção médio-ventral; o stegalis externa é disposto mesialmente e o stegalis interna é 

disposto ântero-mesialmente ao levator arcus palatini. O ricto-malaris é disposto 

lateralmente ao dilatator operculi apenas na sua porção médio-ventral, sobrepondo-o 

parcialmente, sendo disposto anteriormente ao levator operculi não o sobrepondo. 

A porção externa do segmentum facialis não apresenta diferenciação de 

subseções distinguíveis na sua porção de inserção, permitindo seu reconhecimento 

como ricto-malaris, que surge a partir do esfenótico, pré-opérculo, quadrado e 

hiomandibular, com uma conexão aponeurótica no pterótico apenas em Laides. Esta 

subsecção insere-se na porção póstero-dorso-mesial do ângulo-articulo-retroarticular, 

convergindo dorsalmente em uma ampla aponeurose inter-segmental. Em Laides, as 

fibras ventro-laterais, presumivelmente correspondentes ao rictalis, se inserem na face 

póstero-dorsal do ângulo-articulo-retroarticular e as fibras médio-dorsais, 

presumivelmente correspondentes ao malaris, divergem em uma aponeurose inter-

segmental ampla, que dá origem a um segmentum mandibularis. 

O stegalis é parcialmente seccionado em uma secção ampla e mesial, o stegalis 

externa, e uma ântero-mesial de tamanho moderado, o stegalis interna. O stegalis 

externa apresenta como pontos comuns de origem o esfenótico, ptero-esfenóide, 

hiomandibular e quadrado, podendo incluir o frontal em Laides. As fibras póstero-

dorsais divergem em uma ampla aponeurose inter-segmental e as fibras ventrais 

diferenciam-se em um tendão meckeliano pouco diferenciado, que por sua vez insere-se 

no osso coronomeckeliano. O stegalis interna é completamente seccionado em uma 

secção dorsal, o stegalis interna dorsalis, e uma subsecção ventral, o stegalis interna 

ventralis. Em Ailia, o stegalis interna dorsalis surge do surge do órbito-esfenóide e da 

porção anterodorsal do metapterigóide. Em Laides, esta subsecção surge apenas do 

metapterigóide e suas fibras convergem em um presumível ligamento endomaxilar, que 

se insere na face póstero-dorsal do maxilar. O stegalis interna ventralis surge da porção 

ântero-ventral do metapterigóide e hiomandibular, sendo restrito ao primeiro em Laides, 

onde suas fibras convergem em um ligamento que se insere na face ântero-mesial do 

maxilar. 
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A membrana bucopalatal é bem diferenciada e, posteriormente, recebe algumas 

poucas fibras do ricto-malaris. O segmentum mandibularis é presente, surgindo de uma 

aponeurose inter-segmental bem diferenciada externamente à mandíbula e se inserindo 

na face mesial do dentário, ângulo-articulo-retroarticular e cartilagem de Meckel. O 

nervo ramus mandibularis trigeminus é disposto lateralmente a todo o segmentum 

facialis. O nervo ramus mandibularis trigeminus não foi detectado em Laides. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 Em Ailia, o levator arcus palatini possui uma forma aproximadamente de um 

paralelogramo, com a sua origem apresentando uma extensão equivalente ao dobro de 

sua inserção. Em Laides, este músculo possui uma forma aproximadamente retangular, 

com a sua origem apresentando uma extensão equivalente à sua inserção. A origem 

deste músculo ocorre na margem ventral do frontal e esfenótico, podendo incluir o 

etmóide lateral em Laides, inserindo-se através de uma conexão muscular na porção 

médio-dorsal do hiomandibular. A região anterior é composta por um componente de 

aspecto tendinoso pouco diferenciado que se insere na margem anterior do 

hiomandibular. 

 

DILATATOR OPERCULI  

Em Ailia, o dilatator operculi é composto por dois conjuntos de fibras. O 

dilatator operculi primus surge do esfenótico, órbito-esfenóide, ptero-esfenóide, 

hiomandibular, etmóide lateral e frontal. O dilatator operculi secundarium surge do 

esfenótico e hiomandibular, com ambas as secções contínuas em direção à inserção em 

um processo na porção dorsal do opercular. Em Laides, o dilatator operculi é 

caracterizado como um componente miológico único, que surge do esfenótico e 

hiomandibular e insere-se em um processo na porção anterodorsal do opercular.  

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi se origina na margem póstero-ventral do pterótico e posterior 

do hiomandibular; inserindo-se em uma crista na margem dorso-mesial do opercular. 

Este músculo é disposto lateralmente ao adductor operculi, sobrepondo-o 

completamente. 
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EXTENSOR TENTACULI 

Em Ailia, este músculo é seccionado em extensor tentaculi, pars lateralis e 

extensor tentaculi, pars medialis. O pars lateralis surge do etmóide lateral, inserindo-se 

na extremidade posterior do autopalatino. O pars, medialis origina-se no etmóide lateral 

e no órbito-esfenóide, inserindo-se na face mesial da extremidade posterior do 

autopalatino. O pars lateralis é disposto lateralmente apenas na porção anterior do pars 

medialis, sobrepondo-o parcialmente. Em Laides, este músculo é caracterizado como 

um componente miológico único, surgindo do etmóide lateral, frontal e órbito-

esfenóide, inserindo-se em uma quilha presente em dois terços na face laterodorsal do 

autopalatino. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini origina-se na porção médio-ventral da porção lateral 

do paresfenóide, porção ventral do órbito-esfenóide e pteroesfenóide, inserindo-se na 

face mesial do metapterigóide e em uma crista na face mesial do hiomandibular, 

podendo incluir a margem dorsal do entopterigóide em Laides. 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

O adductor hyomandibulae é disposto póstero-mesialmente ao dilatator operculi 

e mesialmente ao levator operculi, surgindo da margem ventral do pterótico e inserindo-

se na face póstero-mesial no hiomandibular. Algumas fibras posteriores apresentam 

associação com a porção anterior do adductor operculi, contudo, ambos são 

completamente discerníveis entre si.  

 

ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é disposto mesialmente ao levator operculi, o qual surge da 

margem ventral do pterótico e exoccipital, inserindo-se em uma crista na face mesial da 

porção dorsal do opérculo. 

 

3.2.2. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Akysidae 

PSEUDOBAGARIUS 

(FIG. 3) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 
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 O adductor mandibulae é composto apenas pelo segmento externo, o segmentum 

facialis. Externamente, o segmentum facialis é disposto lateralmente apenas na porção 

ventral do levator arcus palatini e anteriormente ao dilatator operculi, sem 

sobreposição entre ambos. Esta secção é caracterizada como um componente miológico 

único, com todas as subseções parcialmente contínuas entre si apenas no local de 

origem, excetuando um conjunto de fibras mais mesial, que corresponde ao stego-

malaris.  

A porção mais externa do segmentum facialis não apresenta diferenciação de 

subseções, sendo todas as fibras contínuas entre si, permitindo seu reconhecimento 

como rictalis. Esta subsecção surge do pré-opérculo e hiomandibular, com suas fibras 

anterolaterais inserindo-se na região do processo coronóide e na margem posterior do 

ângulo-articulo-retroarticular, com algumas fibras associadas à membrana bucopalatal. 

O rictalis é seccionado das demais secções pelo levator arcus palatini na sua região de 

origem, e por um ramo não identificado do nervo facialis ao longo de sua extensão. 

A distinção de uma subsecção mais mesial é possível mediante um encurtamento 

relativo das fibras do segmentum facialis, além de um direcionamento abruptamente 

oblíquo das fibras em direção à inserção, que presumivelmente correspondem ao stego-

malaris. Esta secção é diferenciada em uma subsecção dorsal, o epistego-malaris, e uma 

subsecção ventral, o substego-malaris. O epistego-malaris surge somente do 

hiomandibular e insere-se em um processo anterodorsal no maxilar através de um 

tendão diminuto. Esta subsecção é quase que completamente distinta do restante do 

substego-malaris, exceto pelas fibras póstero-ventrais, que são associadas as fibras 

póstero-dorsais do substego-malaris. O substego-malaris origina-se na margem anterior 

do hiomandibular e porção póstero-ventral do metapterigóide. Externamente, as fibras 

do substego-malaris inserem-se no processo coronóide e na face mesial do ângulo-

articulo-retroarticular e cartilagem de Meckel. O nervo ramus mandibularis trigeminus 

é disposto dorso-mesialmente ao rictalis e ao substego-malaris e látero-ventralmente ao 

epistego-malaris. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini possui uma forma aproximada de um paralelogramo, 

com a sua origem apresentando uma extensão equivalente ao de sua inserção. A origem 

deste músculo ocorre na margem ântero-ventral do esfenótico, margem látero-ventral da 
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porção posterior do frontal e ptero-esfenóide, inserindo-se através de uma conexão 

muscular em uma crista na porção anterodorsal do hiomandibular. Este músculo é 

disposto medialmente à face externa do adductor mandibulae somente na sua região de 

inserção e paralelamente ao dilatator operculi, sem sobreposição entre estes músculos. 

 

DILATATOR OPERCULI  

 O dilatator operculi apresenta uma forma aproximadamente cônica, surgindo da 

margem ventral do esfenótico, pterótico e porção dorsal do hiomandibular, inserindo-se 

na margem anterodorsal do opérculo. Todo o músculo é fibroso, contudo as fibras mais 

laterais apresentam um aspecto tendinoso em direção à inserção. Este músculo é 

disposto póstero-dorsalmente à face externa do adductor mandibulae e ao levator arcus 

palatini. 

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi se origina na margem póstero-ventral do pterótico e insere-se 

em uma crista na face medial do opercular. Este músculo é disposto lateralmente ao 

adductor operculi, sobrepondo-os completamente. 

 

EXTENSOR TENTACULI 

Na região de origem, o extensor tentaculi é uma massa indivisa, que se origina 

na margem anterolateral do orbito-esfenóide e etmóide lateral. Em direção à inserção, 

ocorre uma diferenciação em um extensor tentaculi, pars lateralis, que se insere em 

toda a face lateral da porção póstero-dorsal do autopalatino, e um componente mesial, o 

extensor tentaculi, pars medialis, que se insere na face mesial da porção póstero-dorsal 

do autopalatino. A secção externa do extensor tentaculi sobrepõe lateralmente a secção 

interna, exceto a porção mais posterior do segundo. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini origina-se na porção médio-lateral do paresfenóide, 

ptero-esfenóide, orbito-esfenóide e etmóide lateral, inserindo-se na porção laterodorsal 

do entopterigóide e metapterigóide, que, em direção posterior, a inserção torna-se 

mesial neste último, e em direção posterior ocorre na face mesial do hiomandibular. 
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ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

O adductor hyomandibulae é disposto mesialmente ao levator operculi e surge 

da margem ventral do pterótico, com inserção na face mesial no hiomandibular. Este 

músculo é pouco diferenciado das fibras posteriores do adductor arcus palatini, porém, 

podendo ser reconhecido pelo direcionamento oblíquo em direção a sua inserção no 

hiomandibular. Algumas fibras posteriores apresentam associação com a porção anterior 

do adductor operculi. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é disposto mesialmente ao levator operculi e surge da 

margem póstero-ventral do pterótico, proótico e exoccipital, inserindo-se em uma crista 

na face mesial do opérculo. 

 

3.2.3 Descrição da musculatura dorsolateral da face de Amblycipitidae 

LIOBAGRUS 

(FIG. 2) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae é composto apenas pelo segmento externo, o segmentum 

facialis. A face mais externa do segmentum facialis é composta pelo rictalis e o 

malaris, que são parcialmente contínuos ao longo de suas extensões, sendo levemente 

diferenciados pelo direcionamento e disposição das fibras, onde as fibras 

presumivelmente correspondentes ao rictalis apresentam uma disposição mais distal em 

relação ao eixo longitudinal do adductor mandibulae, sendo localizadas látero-

ventralmente; e as fibras do malaris apresentam uma disposição mais proximal ao eixo 

do músculo, sendo dispostas médio-dorsalmente. Estas secções são amplamente 

contínuas e de difícil distinção, sendo reconhecidas como um ricto-malaris. Este 

músculo é sobreposto lateralmente aos demais músculo dorso-laterais da cabeça, 

excetuando as regiões anteriores do extensor tentaculi, levator arcus palatini e a região 

posterior do levator operculi. 

O ricto-malaris apresenta uma origem expandida dorsalmente em direção à 

porção póstero-dorsal do neurocrânio, originando-se na porção póstero-dorsal do 

frontal, face lateral do pré-opérculo, supra-pré-opérculo, esfenótico, pterótico, parieto-

supraoccipital, hiomandibular e quadrado. As fibras mais laterais do ricto-malaris 
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inserem-se na margem posterior do dentário e ângulo-articulo-retroarticular, com 

algumas poucas fibras inserindo-se na membrana bucopalatal. Mesialmente, as fibras 

dorsais, tentativamente correspondentes ao malaris, convergem no tendão mandibular, 

que se insere na face póstero-dorsal do dentário e do ângulo-articulo-retroarticular. As 

fibras mesiais na porção médio-ventral, tentativamente correspondentes ao rictalis, 

inserem-se na margem dorsal do angulo-articulo-retroarticular e cartilagem de Meckel. 

O componente mesial do segmentum facialis é composto por um stegalis 

diferenciado em duas secções: uma secção parcialmente contínua com o ricto-malaris, o 

substegalis; e uma secção completamente diferenciadas das demais subseções, exceto 

pela sua porção póstero-ventral, o epistegalis. As fibras da região póstero-dorsal do 

substegalis são contínuas com as fibras póstero-ventrais do epistegalis, porém, ambos 

são completamente diferenciados ao longo de suas extensões, sendo seccionadas pelo 

levator arcus palatini e por um ramo não identificado do nervo facialis. O substegalis 

surge das regiões mais anteriores do pré-opérculo, hiomandibular e quadrado, com 

algumas fibras póstero-dorsais surgindo do metapterigóide, e insere-se na face mesial do 

ângulo-articulo-retroarticular, osso coronomeckeliano e margem póstero-dorsal da 

cartilagem de Meckel. O epistegalis surge do hiomandibular e metapterigóide, 

inserindo-se através de um tendão em um processo na margem anterodorsal do maxilar. 

O nervo ramus mandibularis trigeminus é disposto medialmente ao ricto-malaris e 

substegalis; e posterolateralmente ao epistegalis. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini possui uma forma aproximada de um paralelogramo, 

com a sua origem apresentando uma extensão maior que a inserção, correspondendo à 

aproximadamente uma vez e meia de sua inserção. A origem deste músculo ocorre na 

margem póstero-dorsal do processo lateral do etmóide lateral, frontal e margem ântero-

ventral do esfenótico. Excetuando a região anterior, que é parcialmente tendinosa, a 

inserção do levator arcus palatini ocorre diretamente através de fibras em uma crista na 

margem dorsal do hiomandibular. Este músculo é sobreposto lateralmente apenas no 

terço anterior do dilatator operculi, sendo disposto mesialmente a partir do seu segundo 

terço ao ricto-malaris. Este músculo dispõe-se dorso-mesialmente ao substegalis e 

lateralmente a região de origem do epistegalis, seccionando os dois componentes do 

stegalis. 
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DILATATOR OPERCULI  

 O dilatator operculi apresenta uma forma cônica irregular, surgindo da margem 

ventral do frontal, margem anterolateral do esfenótico e dorsal do hiomandibular, 

inserindo-se majoritariamente através de fibras em um processo pouco evidente na 

margem anterodorsal do opérculo, porém com fibras mais laterais convergindo em um 

tendão que se insere no mesmo ponto. Este músculo é disposto mesialmente apenas na 

metade anterior ao levator arcus palatini. 

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi se origina na margem póstero-ventral do pterótico e insere-se 

em uma crista na face mesial do opercular. Este músculo é disposto obliquamente em 

direção à inserção, sendo disposto lateralmente a porção dorsal e médio-posterior do 

adductor operculi. 

 

EXTENSOR TENTACULI 

Este músculo origina-se na margem anterolateral do orbito-esfenóide, 

paresfenóide, etmóide lateral e margem posterior do vômer, com inserção ocorrendo em 

toda a região posterior do autopalatino. Em direção à inserção, ocorre uma diferenciação 

em um componente lateral, o extensor tentaculi, pars lateralis, que se insere em toda a 

face posterolateral do autopalatino; e um componente mesial, extensor tentaculi, pars 

medialis, que se insere em toda a face póstero-mesial do autopalatino e face 

anterolateral do entopterigóide. A secção externa do extensor tentaculi sobrepõe 

lateralmente a secção interna. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini origina-se na porção médio-lateral do paresfenóide e 

etmóide lateral, inserindo-se na face lateral do entopterigóide, na porção laterodorsal do 

metapterigóide, que em direção posterior a inserção torna-se mesial e ocorre na face 

mesial do hiomandibular.  

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 
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O adductor hyomandibulae é disposto anteriormente ao adductor operculi e ao 

levator operculi, surgindo da margem ventral do pterótico e com inserção dorso-mesial 

no hiomandibular. Algumas fibras posteriores apresentam associação com a porção 

anterior do adductor operculi, contudo, ambos são completamente discerníveis entre si. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é disposto mesialmente ao levator operculi surge a partir da 

margem póstero-ventral do pterótico, com inserção em uma crista na face mesial do 

opérculo. 

 

3.2.4. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Amphiliidae  

DOUMEA 

(FIG. 63) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae é composto apenas pelo segmento externo, o segmentum 

facialis. Excetuando o epistegalis, todas as secções são parcialmente contínuas entre si 

na região de origem, diferenciando-se gradualmente em direção à inserção. 

Externamente, as secções dispõem-se de modos distintos em relação ao levator arcus 

palatini: o rictalis e o malaris são dispostos lateralmente e anterolateralmente à região 

de inserção do levator arcus palatini; e o epistegalis e substegalis originam-se ântero-

mesialmente ao levator arcus palatini. Todas secções dispõem-se anteriormente ao 

dilatator operculi e levator operculi, sem sobreposição entre estes músculos. 

A porção mais externa e ventral do segmentum facialis não apresenta 

diferenciação de subseções distinguíveis, permitindo seu reconhecimento como rictalis. 

Esta subsecção surge do pré-opérculo, quadrado e hiomandibular, inserindo-se 

diretamente através de fibras na face lateral do dentário, processo coronóide, face lateral 

e dorsal do âgulo-articulo-retroarticular, sobrepondo quase que totalmente este osso. O 

componente dorso-mesial do adductor mandibulae é o malaris, o qual surge do 

hiomandibular e quadrado, inserindo-se através de uma conexão tendinosa nas faces 

mesiais da porção dorsal do ângulo-articulo-retroarticular e do processo coronóide. As 

fibras mesiais deste músculo são pouco diferenciadas do substegalis, porém, podendo 

reconhecer este último por um encurtamento das fibras e direcionamento mais mesial de 

sua origem.  
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Mesialmente, o stegalis é seccionado em um epistegalis e um substegalis. Em 

vista dorsal, o epistegalis surge da porção anterodorsal do hiomandibular e insere-se na 

face ântero-mesial do maxilar diretamente através de fibras. Esta subsecção é 

completamente diferenciada das demais subseções do adductor mandibulae, exceto 

pelas suas fibras póstero-ventrais, que são parcialmente contínuas com as fibras póstero-

dorsais do substegalis. O substegalis origina-se na margem anterodorsal do 

hiomandibular e quadrado, no qual as fibras ântero-mesiais convergem em um tendão 

meckeliano bem diferenciado, que se insere no osso coronomeckeliano, e as fibras 

posteriores inserem-se na porção dorsal do ângulo-articulo-retroarticular. O nervo 

ramus mandibularis trigeminus é disposto mesialmente ao rictalis; e lateralmente ao 

malaris, epistegalis e ao substegalis. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini possui uma forma aproximada de um trapézio 

retângulo, com a sua origem apresentando uma extensão equivalente à pouco mais da 

metade de sua inserção. A origem deste músculo ocorre na margem ântero-ventral do 

esfenótico e margem látero-ventral da porção posterior do frontal, inserindo-se através 

de uma conexão muscular na porção anterodorsal do hiomandibular. 

 

DILATATOR OPERCULI  

 O dilatator operculi é composto por dois conjuntos de fibras. O dilatator 

operculi primus surge do esfenótico, ptero-esfenóide, hiomandibular e frontal; e o 

dilatator operculi secundarium surge do esfenótico e hiomandibular, com ambas as 

secções contínuas em direção à inserção em um processo pouco evidente na porção 

dorsal do opercular. 

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi se origina na margem ventral do pterótico e insere-se na 

porção dorsal do opercular. Este músculo é disposto lateralmente ao adductor operculi.  

 

EXTENSOR TENTACULI 

O extensor tentaculi é completamente diferenciado em três subseções. A 

subsecção posterolateral, extensor tentaculi, pars lateralis apresenta um direcionamento 
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póstero-anterior das fibras, originando-se no órbito-esfenóide, etmóide lateral e frontal, 

inserindo-se em um processo afilado na porção póstero-dorsal do autopalatino. A 

subsecção mais interna, o extensor tentaculi, pars medialis, apresenta uma diferenciação 

de um componente anterior, nomeado como extensor tentaculi, pars medialis rostralis, 

que origina-se no órbito-esfenóide e no etmóide lateral e insere-se na porção dorsal do 

processo mesial na porção posterior do autopalatino e na porção dorsal deste osso. A 

subsecção posterior, o extensor tentaculi, pars medialis caudalis, surge do 

orbitoesfenóide e insere-se na porção distal de um processo afilado na face mesial da 

porção posterior do autopalatino. O extensor tentaculi, pars lateralis é disposto 

lateralmente quase que totalmente ao pars medialis rostralis e mais da metade da 

extensão do pars medialis caudalis. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini origina-se na porção médio-lateral do paresfenóide, 

órbito-esfenóide, pteroesfenóide e etmóide lateral. Anteriormente, este músculo insere-

se em uma fáscia na porção dorsal dos elementos do suspensório, na extremidade 

posterior do entopterigóide e, posteriormente, insere-se através de uma conexão 

muscular na face anterolateral do hiomandibular, que em direção posterior insere-se em 

uma crista na face mesial deste osso. 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

Não diferenciado. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é disposto mesialmente ao levator operculi e surge da 

margem ventral do pterótico, inserindo-se em uma crista na face mesial do opérculo. 

 

3.2.5. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Ariidae  

GALEICHTHYS, BAGRE E BRUSTIARIUS 

(FIG. 8) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae é composto somente pelo segmentum facialis, no qual 

todas as secções são parcialmente contínuas entre si na região de origem e 
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diferenciando-se de maneira pouco evidente em direção à inserção. Externamente, o 

adductor mandibulae, pars ricto-malaris é disposto lateralmente ao levator arcus 

palatini, sobrepondo-o a partir da porção médio-dorsal do músculo, sobrepondo-o quase 

que completamente; e localizado lateralmente ao dilatator operculi, sobrepondo-o 

totalmente, excetuando na região próxima à inserção. O substegalis dispõe-se 

lateralmente à região de inserção do levator arcus palatini e o epistegalis é disposto 

mesialmente a este músculo. 

A porção mais externa do segmentum facialis não apresenta diferenciação de 

subseções distinguíveis, permitindo seu reconhecimento como ricto-malaris. Esta 

subsecção surge do pré-opérculo, quadrado e hiomandibular, pterótico e esfenótico, 

inserindo-se na margem póstero-dorsal e póstero-mesial do ângulo-articulo-

retroarticular. 

Mesialmente, o stegalis é diferenciado de maneira pouco evidente em uma 

secção dorso-mesial, o epistegalis, e uma secção médio-ventral, o substegalis. O 

epistegalis surge a partir do esfenótico, quadrado e hiomandibular, podendo incluir o 

pteroesfenóide em Galeichthys, diferenciando-se em um forte tendão para a inserção em 

uma quilha na porção póstero-mesial do ângulo-articulo-retroarticular. O substegalis 

surge a partir do hiomandibular, pré-opérculo e quadrado, transpassando mesialmente o 

epistegalis, no qual as fibras ântero-dorsais diferenciam-se em um tendão meckeliano 

bem diferenciado para uma inserção no osso coronomeckeliano e as fibras póstero-

ventrais inserindo-se diretamente através de fibras na face póstero-mesial do ângulo-

articulo-retroarticular. Em Galeichthys, na porção anterior na região de inserção no osso 

coronomeckeliano ocorre uma diferenciação de fibras, que poderia ser correlacionado 

ao segmentum mandibularis, contudo, este conjunto de fibras não apresenta inserção na 

face mesial da mandíbula e nem associada à aponeurose inter-segmental, portando, não 

identificado como este segmento. O nervo ramus mandibularis trigeminus é disposto 

mesialmente ao ricto-malaris e lateralmente às subseções do stegalis em Galeichthys ou 

lateralmente ao segmentum facialis em Bagre e Brustiarius. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

O levator arcus palatini possui uma forma aproximada de um paralelogramo, 

com a sua origem apresentando uma extensão equivalente à uma vez e meia de sua 

inserção. A origem deste músculo ocorre na margem ântero-ventral do esfenótico e 
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frontal, podendo incluir o etmóide lateral em Bagre e Brustiarius. Este músculo insere-

se na face anterolateral do hiomandibular, com a região anterior composta por um 

aspecto tendinoso somente na porção de inserção do hiomandibular, caracterizando a 

ocorrência de um tendão posto-ocular. 

 

DILATATOR OPERCULI  

 O dilatator operculi é composto por dois conjuntos de fibras, compondo um 

elemento miológico seccionado. O dilatator operculi primus surge do esfenótico, 

hiomandibular e frontal. As fibras anteriores desta subsecção diferenciam-se 

conspicuamente em um tendão em direção à inserção. O dilatator operculi secundarium 

surge do esfenótico e hiomandibular, com ambas as secções contínuas em direção à 

inserção em um processo na porção dorsal do opercular. 

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi surge a partir da margem ventral do pterótico e do posto-

temporo-supracleitro, inserindo-se em uma crista na porção laterodorsal do opercular. 

 

EXTENSOR TENTACULI 

Este músculo é caracterizado como um componente único que surge da face 

mesial do etmóide lateral e insere-se na face mesial da extremidade posterior do 

autopalatino e, majoritariamente, na face lateral do entopterigóide. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini origina-se na porção ventral do etmóide lateral, face 

lateral da porção anterior do órbito-esfenóide, ventral do ptero-esfenóide e na porção 

lateral do paresfenóide, inserindo-se anteriormente em uma crista pouco evidente na 

face anterolateral do metapterigóide, no qual posteriormente a inserção torna-se na 

porção dorsal e mesial do osso e, posteriormente, insere-se na face mesial do 

hiomandibular. 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

 O adductor hyomandibulae é localizado anteriormente à margem anterior do 

adductor operculi, onde suas fibras mais posteriores são parcialmente contínuas com as 
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deste músculo. O adductor hyomandibulae surge a partir do pterótico e insere-se na face 

póstero-mesial do hiomandibular. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é disposto mesialmente ao levator operculi e surge da 

margem ventral do pterótico, inserindo-se na porção dorsal de uma crista do opérculo. 

Este músculo é disposto mesialmente ao levator operculi, completamente sobreposto. 

 

3.2.6. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Aspredinidae 

ASPREDO, BUNOCEPHALUS E PSEUDOBUNOCEPHALUS 

(FIGS. 24 E 65) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae é composto apenas pelo segmentum facialis, com todas 

as secções parcialmente contínuas entre si no local de origem, diferenciando-se 

gradualmente em direção à inserção. Externamente, todas as secções do segmentum 

facialis são dispostas lateralmente à porção médio-ventral do levator arcus palatini. O 

segmentum facialis é localizado anteriormente ao dilatator operculi em Aspredo e 

Bunocephalus; e lateralmente apenas na porção médio-dorsal deste músculo em 

Pseudobunocephalus. 

A porção mais externa e ventral do segmentum facialis não apresenta 

diferenciação de subseções distinguíveis, permitindo seu reconhecimento como rictalis. 

Os pontos comuns de origem do rictalis incluem o pré-opérculo e o hiomandibular, 

podendo incluir o quadrado em Aspredo e Bunocephalus, sendo comumente seccionado 

das demais secções pelo ramus mandibularis trigeminus apenas na porção próxima à 

inserção. O componente mais robusto do adductor mandibulae é o malaris, o qual 

apresenta uma extensão póstero-dorsalmente alongada, surgindo somente da porção 

posterolateral do hiomandibular em Pseudobunocephalus e podendo incluir o pré-

opérculo em Aspredo e Bunocephalus. Na porção anterior, as fibras laterais do rictalis e 

do malaris tornam-se parcialmente contínuas entre si, onde as fibras correspondentes ao 

rictalis inserem-se na margem póstero-dorsal do ângulo-articulo-retroarcular e as do 

malaris com inserção adicional na margem dorsal do dentário e cartilagem de Meckel. 

Em Pseudobunocephalus, a inserção destas secções é restrita à margem póstero-dorsal 

do ângulo-articulo-retroarcular. 
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Mesialmente, o stegalis é seccionado em um epistegalis e um substegalis. O 

padrão generalizado consiste em um epistegalis surgindo apenas do hiomandibular e 

inserindo-se em toda a face ântero-mesial do maxilar diretamente através de fibras em 

Aspredo ou através de um ligamento endomaxilar de tamanho considerável, equivalente 

ao osso maxilar, em Bunocephalus e em Pseudobunocephalus. A origem deste músculo 

inclui o metapterigóide somente em Pseudobuncephalus. O substegalis origina-se na 

margem anterior do hiomandibular, quadrado e porção póstero-ventral do 

metapterigóide, convergindo anteriormente em um espesso tendão meckeliano, que se 

insere na margem dorsal do osso coronomeckeliano. O nervo ramus mandibularis 

trigeminus é disposto mesialmente ao rictalis e lateralmente ao malaris, epistegalis e 

substegalis; ou lateralmente a todo o segmentum facialis em Bunocephalus. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini possui uma forma aproximada de um paralelogramo, 

com a sua origem apresentando uma extensão equivalente ao de sua inserção. A origem 

deste músculo ocorre na margem ântero-ventral do esfenótico e frontal, podendo incluir 

a margem látero-ventral da porção posterior do ptero-esfenóide em Aspredo e 

Bunocephalus. Anteriormente, uma diminuta porção do levator arcus palatini insere-se 

em uma fáscia na porção dorsal dos elementos do suspensório e, posteriormente, insere-

se através de uma conexão muscular em uma crista na face lateral da porção 

anterodorsal do hiomandibular, podendo incluir o metapterigóide em 

Pseudobunocephalus. 

 

DILATATOR OPERCULI  

 O padrão generalizado para a família consiste em um dilatator operculi como 

um músculo muito evidente, sendo composto por espessos conjuntos de fibras. Este 

músculo é composto por dois conjuntos de fibras, compondo um elemento miológico 

seccionado, onde o dilatator operculi primus surge do frontal, esfenótico e ptero-

esfenóide, transpassando um túnel ósseo no hiomandibular e inserindo-se no opercular. 

O dilatator operculi secundarium surge da face mesial do hiomandibular e pré-

opérculo, compartilhando a inserção no mesmo ponto da secção anterior no opercular. 

No espécime analisado de Pseudobunocephalus, o dilatator operculi é um músculo de 

difícil distinção, sendo composto por algumas fibras, tentativamente identificas como o 
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dilatator operculi. Aparentemente, este músculo é composto por dois conjuntos de 

fibras, no qual o dilatator operculi primus surge do esfenótico, transpassando um túnel 

ósseo no hiomandibular e inserindo-se no opercular. O dilatator operculi secundarium 

surge apenas da face mesial do hiomandibular, compartilhando a inserção no mesmo 

ponto da secção anterior no opercular. 

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi se origina na margem póstero-ventral do pterótico e insere-se 

em uma crista na face medial do opercular. Este músculo apresenta um aspecto 

majoritariamente aponeurótico ao longo de sua extensão ântero-mediana, sendo disposto 

lateralmente ao adductor operculi, sobrepondo-os completamente. 

  

EXTENSOR TENTACULI 

O extensor tentaculi é completamente diferenciado em três subseções. O 

extensor tentaculi, pars lateralis rostralis apresenta um direcionamento anteroposterior 

das fibras, surgindo a partir do etmóide lateral e inserindo-se na margem póstero-dorsal 

do autopalatino. O extensor tentaculi, pars lateralis caudalis origina-se no orbito-

esfenóide e etmóide lateral, podendo incluir o ptero-esfenóide em Aspredo e 

Bunocephalus ou paresfenóide em Pseudobunocephalus, inserindo-se na porção 

póstero-dorsal do autopalatino, majoritariamente no ponto de bifurcação entre a 

expansão externa e interna do osso. O extensor tentaculi, pars medialis surge do orbito-

esfenóide e etmóide lateral, podendo incluir o paresfenóide em Pseudobunecephalus ou 

ptero-esfenóide em Aspredo e Bunocephalus, invariavelmente inserindo-se na face 

póstero-dorso-mesial da expansão mais interna do autopalatino, sendo quase que 

completamente sobreposto pelo extensor tentaculi, pars lateralis, exceto na porção mais 

posterior. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini origina-se na porção médio-lateral do paresfenóide. 

Anteriormente, este músculo insere-se em uma fáscia na porção dorsal dos elementos do 

suspensório e, posteriormente, insere-se através de uma conexão muscular na porção 

laterodorsal do metapterigóide e hiomandibular, que em direção posterior a inserção 

torna-se mesial neste último. 
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ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

Não diferenciado. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é pouco diferenciado e composto por algumas poucas 

fibras, sendo disposto mesialmente ao levator operculi e surgindo da margem póstero-

ventral do pterótico. Este músculo diverge em um componente com um aspecto 

aponeurótico e insere-se na face mesial do opérculo, podendo incluir a margem póstero-

dorsal do hiomandibular em Aspredo e Bunocephalus. 

 

3.2.7. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Astroblepidae 

ASTROBLEPUS 

(FIGS. 38, 39 E 53) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae é composto apenas pelo segmentum facialis, onde todas 

as secções são parcialmente contínuas entre si no local de origem, diferenciando-se 

gradualmente em direção à inserção. Externamente, todas as subseções do segmentum 

facialis são dispostas anteriormente ao dilatator operculi e ventralmente ao levator 

arcus palatini. O segmentum facialis é composto por um ricto-malaris bem 

diferenciado, e um stegalis diferenciado em um epistegalis completamente distinto das 

demais subseções e um substegalis. 

A porção mais externa do segmentum facialis não apresenta diferenciação 

evidente de subseções distinguíveis, permitindo seu reconhecimento como ricto-

malaris. Esta subsecção surge do hiomandibular e pré-opérculo. Mesialmente é possível 

visualizar um seccionamento parcial entre o malaris e o rictalis, onde as fibras 

presumivelmente correspondentes ao rictalis inserem-se no processo coronóide e na 

margem póstero-dorsal do ângulo-articulo-retroarticular; e as fibras mais dorsais, 

correspondentes ao presumível malaris, inserem-se na face mesial do dentário.  

Mesialmente, o stegalis é seccionado em um epistegalis ântero-mesial, que surge 

do hiomandibular, metapterigóide e quadrado. As fibras laterais inserem-se 

macroscopicamente através de fibras na porção póstero-dorsolateral do pré-maxilar e 

em um processo no mesmo osso; e as fibras mais mesiais divergem em um tendão 
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equivalente a pouco menos da metade da porção fibrosa do músculo, o qual insere-se na 

face póstero-mesial do pré-maxilar. A subsecção mesial, o substegalis, surge a partir do 

hiomandibular e quadrado, inserindo-se na face mesial do ângulo-articulo-retroarticular. 

O nervo ramus mandibularis trigeminus é disposto ântero-mesialmente ao ricto-malaris 

e lateralmente às subseções do stegalis. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini possui uma forma aproximada de um leque, com a sua 

origem apresentando uma extensão equivalente ao dobro do ponto de inserção. A 

origem deste músculo ocorre no frontal, pteroesfenóide e esfenótico, inserindo-se em 

um processo afilado conspícuo na margem anterior do hiomandibular. Este músculo é 

disposto póstero-dorsalmente ao adductor mandibulae e anterodorsalmente ao dilatator 

operculi, sem sobreposição. 

 

DILATATOR OPERCULI  

 O dilatator operculi no espécime analisado apresenta uma forma losangular, 

sendo caracterizado como um componente único, surgindo a partir do esfenótico e 

hiomandibular, no qual suas fibras mais laterais divergem em um tendão diminuto, que 

por sua vez insere-se na margem ântero-mesial do opérculo. Este músculo é localizado 

póstero-ventralmente ao levator arcus palatini e póstero-dorsalmente ao adductor 

mandibulae.  

 

LEVATOR OPERCULI + ADDUCTOR OPERCULI 

 No espécime analisado, o levator operculi e o dilatator operculi não apresentam 

diferenciação evidente, no qual as fibras mais laterais são tentativamente identificadas 

como o levator operculi e as mais mesiais correspondem presumivelmente ao adductor 

operculi. Este músculo apresenta um direcionamento mesial para uma origem na 

margem póstero-ventral do postotemporo-pterótico-supracleitro e inserindo-se em uma 

crista pouco evidente na face medial do opercular. 

 

EXTENSOR TENTACULI 

Este músculo é caracterizado como um músculo seccionado em um extensor 

tentaculi, pars lateralis (=levator tentaculi) e extensor tentaculi, pars medialis. O 
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extensor tentaculi, pars lateralis apresenta uma forma aproximadamente cônica em 

vista dorsal, sendo bem diferenciado da região anterior adductor arcus palatini e do 

extensor tentaculi, pars medialis. Este músculo é disposto lateralmente ao pars 

medialis, dorsolateralmente ao epistegalis e anterodorsalmente às demais subseções do 

adductor mandibulae, surgindo a partir do etmóide lateral e inserindo-se 

macroscopicamente diretamente através de fibras no maxilar. O extensor tentaculi, pars 

medialis surge do etmóide lateral e insere-se em uma expansão posterolateral afilada do 

autopalatino. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini é caracterizado como um componente único, 

originando-se na porção médio-lateral do paresfenóide, etmóide lateral, órbito-esfenóide 

e ptero-esfenóide. Anteriormente, este músculo insere-se na margem dorso-mesial do 

metapterigóide, na face mesial da porção póstero-dorsal do quadrado e posteriormente 

na face mesial do hiomandibular. 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

Não diferenciado. 

 

3.2.8. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Auchenipteridae 

AGENEIOSUS, AUCHENIPTERICHTHYS, GLANIDIUM, TATIA E TOCANTINSIA 

(FIGS. 19, 52 E 60) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 Nos representantes de Auchenipteridae analisados, o adductor mandibulae é 

comumente composto somente pelo segmentum facialis, geralmente caracterizado por 

um ricto-malaris e um stegalis seccionado em epistegalis e substegalis. Diferindo desta 

configuração, Ageneiosus apresenta este segmento diferenciando-se em um stego-

malaris e um rictalis. O segmentum mandibularis é comumente presente na família, 

exceto em Auchenipterichthys, no qual o adductor mandibulae é restrito ao segmentum 

facialis. 

Quando presente, o ricto-malaris é disposto lateralmente ao levator arcus 

palatini, exceto sua extremidade mais anterodorsal. Distinto deste padrão, em Tatia o 

ricto-malaris é disposto lateralmente apenas a partir da porção médio-ventral do levator 
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arcus palatini. Esta subsecção é disposta lateralmente ao dilatator operculi, com 

exceção da região de inserção deste último. Em Tatia, esta subsecção dispõe-se 

lateralmente à porção médio-ventral do dilatator operculi. Todas as subseções do 

stegalis encontram-se mesialmente ao levator arcus palatini, que secciona 

completamente as subseções do stegalis do ricto-malaris. Em Ageneiosus, o stego-

malaris é disposto ântero-mesialmente ao levator arcus palatini, sendo sobreposto por 

este músculo em seus pontos de origem e ântero-mesialmente ao dilatator operculi 

primus. 

Comumente, a porção mais externa do segmentum facialis não apresenta 

diferenciação de subseções distinguíveis, permitindo seu reconhecimento como ricto-

malaris. Na condição generalizada para a família, o ricto-malaris não apresenta 

subseções claras, apresentando como pontos comuns de origem o pré-opérculo, 

quadrado e hiomandibular, podendo incluir o esfenótico e o pterótico em Glanidium ou 

apresentar uma conexão aponeurótica com o supra-pré-opérculo em Tatia. Nestes 

táxons, o ricto-malaris insere-se diretamente através de fibras em uma crista oblíqua na 

porção póstero-dorsal do ângulo-articulo-retroarticular. Em Tocantisia é possível 

correlacionar as fibras mais dorsais com um presumível malaris, e as mais ventrais com 

um rictalis. Ambas porções convergem em uma rafe a partir de suas porções ântero-

medianas, tornando-se contínuas entre si e, portanto, consideradas como um 

componente miológico composto. As fibras do presumível malaris surgem do 

esfenótico e pterótico, com o presumível rictalis surgindo a partir do supra-pré-

opérculo, pré-opérculo, hiomandibular e quadrado. A inserção ocorre diretamente 

através de fibras na face lateral da porção póstero-dorsal do ângulo-articulo-

retroarticular e no processo coronóide.  

Em Ageneiosus ocorre a diferenciação de um stego-malaris. Esta secção é 

localizada anterodorsalmente ao globo ocular e surge a partir do esfenótico, ptero-

esfenóide, frontal, quadrado e hiomandibular. A inserção ocorre diretamente através de 

fibras na margem póstero-dorsal do ângulo-articulo-retroarticular, onde as fibras mais 

mesiais são contínuas com o segmentum mandibularis e com a diferenciação de um 

tendão meckeliano que insere-se no osso corono-meckeliano. O rictalis apresenta a sua 

região de origem deslocada mais dorso-mesialmente, surgindo do esfenótico e do 

hiomandibular, sendo localizado mesialmente ao levator arcus palatini, distinta de sua 

porção mais lateral, que é lateral em relação a este músculo. A porção mais lateralizada 
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do rictalis surge do pré-opérculo e do hiomandibular e, em direção anterior, ambas as 

regiões se diferenciam abruptamente em uma região aponeurótica que converge para 

uma inserção em uma quilha oblíqua na face lateral do ângulo-articulo-retroarticular, 

com algumas fibras também inseridas na face mesial deste osso. 

O stegalis é completamente mesial ao levator arcus palatini e é seccionado em 

duas subseções. Os pontos comuns de origem do epistegalis incluem o hiomandibular, 

ptero-esfenóide e esfenótico, podendo incluir o metapterigóide em Tocantisia e 

Auchenipterichthys, o frontal e órbito-esfenóide somente em Tocantisia, quadrado em 

Auchenipterichthys ou o pterótico em Glanidium. Comumente, esta secção diverge 

anteriormente em um espesso tendão, que se insere na face mesial do ângulo-articulo-

retroarticular. Em Tatia o epistegalis diferencia-se anteriormente no tendão mandibular, 

que por sua vez dá origem ao segmentum mandibularis. 

Os pontos de origem comuns do substegalis incluem o hiomandibular e 

quadrado, podendo incluir o pré-opérculo em Tatia, esfenótico e ptero-esfenóide em 

Auchenipterichthys e Tocantisia ou o esfenótico e ptero-esfenóide em Glanidium. 

Comumente, o substegalis diverge anteriormente em uma aponeurose inter-segmental 

pouco diferenciada, onde a porção dorsal dá origem ao segmentum mandibularis (exceto 

em Auchenipterichthys) e a porção ventral dá origem ao tendão meckeliano, que por sua 

vez insere-se no osso coronomeckeliano. Na porção posterior o substegalis apresenta 

uma inserção através de fibras na face mesial do ângulo-articulo-retroarticular. O 

substegalis transpassa o epistegalis, sendo disposto mesialmente a esta subsecção, antes 

de sua divergência na aponeurose inter-segmental. Todas estas subseções apresentam 

um grau de continuidade em suas porções mais medianas e tendem a diferenciar-se 

gradualmente em direção aos pontos de inserção. 

 O segmentum mandibularis não é diferenciado em subseções, surgindo de um 

tendão mandibular pouco diferenciado ou podendo ser contínuo com as fibras mais 

mesiais do stego-malaris em Ageneiosus. Este segmento insere-se comumente na face 

mesial do ângulo-articulo-retroarticular e dentário, podendo incluir a cartilagem de 

Meckel em Ageneiosus.  

Em Tocantisia, o nervo ramus mandibularis trigeminus transpassa a porção 

ventral do ricto-malaris, sendo disposto lateralmente às demais secções. Em Glanidium 

e Tatia, este nervo é disposto lateralmente à todas subseções do stegalis e mesial ao 

ricto-malaris. Em Ageneiosus, o ramus mandibularis trigeminus encontra-se mesial ao 
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rictalis e posterolateral às demais secções do adductor mandibulae. Nervo não 

detectado em Auchenipterichthys. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini possui uma forma aproximada de um paralelogramo, 

com a sua origem correspondendo à aproximadamente uma vez e meia da inserção ou 

origem e inserção de extensões equivalentes em Ageneiosus. Os pontos comuns de 

origem compreendem o esfenótico e margem látero-ventral da porção posterior do 

frontal, podendo incluir o etmóide lateral em Tocantisia, e insere-se na porção 

anterodorsal do hiomandibular. Em Tocantisia, este músculo apresenta um tendão 

posto-ocular bem diferenciado. O levator arcus palatini é disposto lateralmente ao 

dilatator operculi, primus e paralelo ao dilatator operculi, secundarium. Em 

Ageneiosus, o dilatator operculi secundarium é localizado lateralmente somente na 

porção mais póstero-dorsal do levator arcus palatini. 

 

DILATATOR OPERCULI  

 O dilatator operculi é composto por dois conjuntos de fibras. O dilatator 

operculi primus surge do etmóide lateral, esfenótico, ptero-esfenóide, hiomandibular e 

frontal, podendo incluir o ptero-esfenóide em Glanidium, Tocantisia e Tatia. O 

dilatator operculi secundarium surge do hiomandibular, podendo incluir o esfenótico 

em Tatia e Ageneiosus, com ambas as secções contínuas em direção à inserção em um 

processo pouco evidente na face mesial do opercular. 

 

LEVATOR OPERCULI 

 A condição generalizada para a família consiste no levator operculi surgindo a 

partir da margem póstero-ventral do pterótico e do posto-temporo-supracleitro, 

excetuando Ageneiosus, onde a origem é restrita ao primeiro elemento O levator 

operculi insere-se dorso-mesialmente ou laterodorsalmente no opérculo (em 

Ageneiosus). As fibras do levator arcus palatini são dispostas obliquamente em relação 

ao adductor operculi, ou paralelamente em Ageneiosus, sobrepondo-o completamente 

ou apenas a porção médio-posterior em Tocantisia. No espécime analisado de Tatia, 

este músculo apresenta um aspecto aponeurótico, sendo possível discernir suas fibras 

somente na porção mais posterior, onde são mais densas. 
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EXTENSOR TENTACULI 

O padrão generalizado para a família consiste em um seccionamento em um 

extensor tentaculi, pars lateralis e extensor tentaculi, pars medialis. O extensor 

tentaculi, pars lateralis surge da face póstero-ventral do etmóide lateral e órbito-

esfenóide, inserindo-se na região póstero-dorsal do autopalatino. O extensor tentaculi, 

pars medialis origina-se no orbito-esfenóide, podendo ser restrita ao etmóide lateral em 

Tocantisia, e inserindo-se na face póstero-mesial da mesma porção do osso. Em 

Ageneiosus, o extensor tentaculi é caracterizado como um componente miológico único, 

surgindo do etmóide lateral, frontal, órbito-esfenóide e ptero-esfenóide, inserindo-se na 

porção posterolateral do autopalatino. O padrão generalizado consiste em uma 

sobreposição parcial da secção externa em relação a interna, sendo possível visualizar 

apenas a região mais posterior da extensor tentaculi, pars medialis. Em Tocantisia, a 

secção lateral é disposta lateralmente a secção mesial, sobrepondo-a completamente. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini origina-se a partir da margem póstero-ventral do 

órbito-esfenóide, pteroesfenóide e na porção ventral do paresfenóide, podendo incluir o 

etmóide lateral em Ageneiosus, Glanidium e Tocantisia. Em Ageneiosus, a origem 

ocorre em toda a face lateral do órbito-esfenóide e ptero-esfenóide. Este músculo insere-

se no metapterigóide, que em direção posterior a inserção torna-se mesial no osso e, 

posteriormente ocorre na face mesial do hiomandibular. A inserção também inclui a 

porção dorsal do entopterigóide em Ageneiosus, Tocantisia e Auchenipterichthys ou a 

margem laterodorsal do quadrado em Tatia. Em Centromochlus, este músculo origina-

se do órbito-esfenóide, pteroesfenóide e na porção ventral do paresfenóide, com a parte 

mais externa diferenciando-se em um adductor arcus palatini, pars maxillaris e 

inserindo-se no maxilar. 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

Não diferenciado. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 
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O adductor operculi é disposto mesialmente ao levator operculi e surge da 

margem póstero-ventral do pterótico e ventral do póstero-temporo-supracleitro, com 

inserção na face mesial do opérculo.  

 

3.2.9. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Auchenoglanidae  

AUCHENOGLANIS 

(FIGS. 1, 28 E 57) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae é composto apenas pelo segmentum facialis, com todas 

as secções parcialmente contínuas entre si na região de origem, diferenciando-se de 

maneira pouco evidente em direção à inserção. Externamente, nenhuma subsecção do 

adductor mandibulae é disposta lateralmente ao levator arcus palatini, dilatator 

operculi ou adductor operculi, sendo localizado anteriormente a estes músculos e, 

portanto, sem sobreposição lateral entre eles. 

A porção mais externa e ventral do segmentum facialis não apresenta 

diferenciação de subseções distinguíveis, permitindo seu reconhecimento como ricto-

malaris, a qual é transpassada pelo ramus mandibularis trigeminus na região próxima a 

inserção. Esta subsecção surge do pré-opérculo, quadrado e hiomandibular. As fibras 

laterais, presumivelmente correspondentes ao rictalis, inserem-se diretamente através de 

uma conexão muscular na face lateral da porção póstero-dorsal do ângulo-articulo-

retroarticular e as fibras mais mesiais, presumivelmente correspondendo ao malaris, 

parcialmente contínuas com o stegalis, que se inserem na margem posterior do mesmo 

osso. 

Mesialmente, o stegalis é pouco diferenciado do ricto-malaris, sendo possível 

discernir seu conjunto de fibras apenas em uma vista dorsal. Esta secção surge do 

hiomandibular e quadrado, inserindo-se na face mesial do ângulo-articulo-retroarticular 

e cartilagem de Meckel. Na região de inserção na cartilagem de Meckel, as fibras 

dorsais do stegalis compõe um ducto muscular, que é transpassado pelo ramus 

mandibularis trigeminus. O nervo ramus mandibularis trigeminus é disposto 

mesialmente ao rictalis e lateralmente ao malaris e ao stegalis. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 
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 O levator arcus palatini possui uma forma aproximadamente cônica, com a sua 

origem apresentando uma extensão equivalente à metade de sua inserção. A origem 

deste músculo ocorre na margem ântero-ventral do espinho do esfenótico e se insere 

através de uma conexão muscular na porção dorsal do hiomandibular. A região anterior 

é composta por um tendão posto-ocular, o qual insere-se na margem anterior do 

hiomandibular. 

 

DILATATOR OPERCULI  

 O dilatator operculi é composto por dois conjuntos de fibras. O dilatator 

operculi primus surge do pterótico, esfenótico e hiomandibular. Esta secção apresenta 

um espesso ligamento surgido a partir de suas fibras mais mesiais, resultando em um 

aspecto pectinado desta secção. O dilatator operculi secundarium surge do esfenótico, 

ptero-esfenóide, hiomandibular e frontal, com ambas as secções contínuas em direção à 

inserção em um processo pouco evidente na porção dorsal do opercular. 

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi se origina na margem ventral do pterótico e hiomandibular, 

inserindo-se em uma crista na porção dorsal do opercular. Este músculo é disposto 

lateralmente ao adductor operculi. 

 

EXTENSOR TENTACULI 

Este músculo é seccionado em um extensor tentaculi, pars lateralis diminuto e 

um extensor tentaculi, pars medialis amplo. A secção lateral surge apenas na face 

ventral do etmóide lateral, inserindo-se na região póstero-dorso-mesial do autopalatino. 

A secção mesial origina-se no orbito-esfenóide e etmóide lateral, inserindo-se na face 

póstero-mesial da mesma porção do osso. O pars lateralis é disposto lateralmente à 

secção mesial apenas no segundo terço de sua extensão, não o sobrepondo 

completamente. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini origina-se na porção médio-ventral do órbito-

esfenóide, na face lateral do paresfenóide e no etmóide lateral, inserindo-se na margem 

dorsal do entopterigóide, face mesial do metapterigóide, em uma fáscia na porção dorsal 
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do metapterigóide e anterodorsal do hiomandibular e insere-se através de uma conexão 

muscular na porção dorsal do hiomandibular, que em direção posterior insere-se em 

uma crista na face mesial deste osso. 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

O adductor hyomandibulae é disposto anteriormente ao dilatator operculi, 

surgindo da margem ventral do pterótico, com inserção póstero-mesial no 

hiomandibular. Algumas fibras posteriores apresentam associação com a porção anterior 

do adductor operculi, contudo, ambos são completamente discerníveis entre si. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é disposto mesialmente ao levator operculi, surgindo da 

margem ventral do pterótico e inserindo-se em uma crista na face mesial do opérculo, 

com algumas fibras conectando-se na porção póstero-dorsal do hiomandibular. 

 

3.2.10. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Austroglanididae  

AUSTROGLANIS 

(FIG. 31) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae é composto pelo segmentum facialis, com todas as 

secções parcialmente contínuas entre si na região de origem, diferenciando-se de 

maneira pouco evidente em direção à inserção, e pelo segmentum mandibularis. 

Externamente, as secções dispõem-se de modos distintos em relação ao levator arcus 

palatini: o ricto-malaris é disposto lateralmente ao levator arcus palatini, sobrepondo-o 

quase que totalmente, excetuando a sua porção mais anterodorsal; o substegalis é 

disposto látero-ventralmente e o epistegalis mesialmente ao levator arcus palatini. O 

ricto-malaris é disposto lateralmente ao dilatator operculi, sobrepondo-o 

completamente, sendo disposto anteriormente ao levator operculi, não o sobrepondo. 

A porção externa do segmentum facialis não apresenta diferenciação de 

subseções distinguíveis, permitindo seu reconhecimento como ricto-malaris. Esta 

subsecção surge do pterótico, esfenótico, pré-opérculo, quadrado e hiomandibular, no 

qual as fibras laterais, presumivelmente correspondentes ao rictalis, inserem-se 

diretamente através de uma conexão muscular na face lateral da porção posterolateral do 
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ângulo-articulo-retroarticular; e as fibras mais dorsomesiais, presumivelmente 

correspondendo ao malaris, inserem-se na face póstero-dorso-mesial do ângulo-

articulo-retroarticular, com algumas fibras mesiais continuas com um tendão 

mandibular pouco diferenciado, dando origem ao segmentum mandibularis. 

O stegalis é parcialmente seccionado em um substegalis amplo e um epistegalis. 

O substegalis surge do hiomandibular, quadrado e metapterigóide, convergindo em um 

espesso tendão meckeliano, que se insere na margem póstero-dorsal do osso 

coronomeckeliano, e insere-se diretamente através de fibras na em uma quilha na 

margem póstero-mesial do ângulo-articulo-retroarticular. O epistegalis surge do 

hiomandibular e quadrado, no qual as fibras mais anteriores convergem em um espesso 

ligamento que se insere na face póstero-mesial do ângulo-articulo-retroarcular. 

A membrana bucopalatal é pouco diferenciada e, posteriormente, recebe 

algumas poucas fibras do ricto-malaris. O segmentum mandibularis é presente e 

diminuto, surgindo de um tendão mandibular pouco diferenciado e inserindo-se na face 

mesial do dentário, ângulo-articulo-retroarticular e cartilagem de Meckel. O nervo 

ramus mandibularis trigeminus é disposto mesialmente ao rictalis-malaris e 

lateralmente ao substegalis. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini possui uma forma aproximadamente de um 

paralelogramo, com a sua origem apresentando uma extensão equivalente uma vez e 

meia de sua inserção. A origem deste músculo ocorre na margem póstero-dorsal do 

etmóide lateral, frontal e esfenótico, inserindo-se através de uma conexão muscular em 

uma quilha na porção dorsal do hiomandibular.  

 

DILATATOR OPERCULI  

O dilatator operculi é caracterizado como um componente miológico único, sem 

subseções, que surge do pterótico, órbito-esfenóide, ptero-esfenóide, frontal, esfenótico 

e hiomandibular, inserindo-se em um processo na porção anterodorsal do opercular. Sua 

porção anterior é disposta mesialmente ao levator arcus palatini, com a região médio-

posterior disposta paralelamente a este músculo. 

 

LEVATOR OPERCULI 
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 O levator operculi se origina na margem póstero-ventral do pterótico e insere-se 

em uma crista na face lateral do opercular, ultrapassando o terço mediano superior do 

opérculo. Este músculo é disposto lateralmente ao adductor operculi, sobrepondo-o 

completamente. 

 

EXTENSOR TENTACULI 

Este músculo é caracterizado como um componente miológico único, surgindo 

do etmóide lateral, metapterigóide, entopterigóide, paresfenóide e orbitoesfenóide, 

inserindo-se em uma quilha na face lateral e face dorso-mesial da metade posterior do 

autopalatino. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini origina-se na porção médio-ventral da porção lateral 

do paresfenóide, etmóide lateral, porção médio-ventral do órbito-esfenóide e 

pteroesfenóide, inserindo-se na porção dorsal do entopterigóide, metapterigóide e 

margem anterodorsal do hiomandibular, que em direção posterior insere-se em uma 

crista na face mesial deste osso. 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

O adductor hyomandibulae é disposto póstero-mesialmente ao dilatator operculi 

e mesialmente ao levator operculi, surgindo da margem ventral do pterótico e inserindo-

se na face póstero-mesial no hiomandibular. Algumas fibras posteriores apresentam 

associação com a porção anterior do adductor operculi, contudo, ambos são 

completamente discerníveis entre si. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é disposto mesialmente ao levator operculi e surge da 

margem ventral do pterótico, inserindo-se em uma crista na face laterodorsal do 

opérculo. 

 

3.2.11. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Bagridae  

OLYRA E RITA 

(FIGS. 45 E 46) 
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ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae é composto pelo segmentum facialis, no qual todas as 

secções são parcialmente contínuas entre si na região de origem, diferenciando-se de 

maneira pouco evidente em direção à inserção, e pelo segmentum mandibularis. 

Externamente, as secções dispõem-se de modos distintos em relação ao levator arcus 

palatini: o ricto-malaris é disposto lateralmente ao levator arcus palatini, sobrepondo-o 

quase que totalmente, excetuando sua porção mais anterodorsal; o epistegalis e o 

substegalis são dispostos mesialmente ao levator arcus palatini, com algumas fibras 

ventrais do substegalis dispostas lateralmente à porção ventral do músculo. O ricto-

malaris é disposto lateralmente ao dilatator operculi, sobrepondo-o completamente, 

além da extremidade anterior do levator operculi. 

A porção externa do segmentum facialis não apresenta diferenciação de 

subseções distinguíveis, permitindo seu reconhecimento como ricto-malaris. Esta 

subsecção surge do pterótico, esfenótico, pré-opérculo, quadrado e hiomandibular, 

podendo incluir o frontal em Rita. As fibras mais laterais, presumivelmente 

correspondentes ao rictalis, inserem-se diretamente através de uma conexão muscular 

na face lateral da porção posterolateral do ângulo-articulo-retroarticular; e as fibras mais 

dorsomesiais, presumivelmente correspondendo ao malaris, inserem-se na face póstero-

dorso-mesial do ângulo-articulo-retroarticular, podendo incluir o dentário em Rita, com 

algumas fibras mais mesiais continuas com um tendão mandibular pouco diferenciado, 

o qual dá origem ao segmentum mandibularis. 

O stegalis é completamente disposto mesialmente ao levator arcus palatini, 

exceto por algumas fibras ventro-laterais, que se dispõe lateralmente ao levator arcus 

palatini. Esta secção é diferenciada em uma secção uma secção ampla, o substegalis, e 

uma subsecção mais mesial diminuta, o epistegalis. Os pontos comuns de origem do 

substegalis incluem o esfenótico, hiomandibular e margem dorsal do quadrado, 

podendo incluir o etmóide lateral, frontal e o ptero-esfenóide em Rita. Em Olyra, as 

fibras do substegalis convergem anteriormente em um espesso tendão meckeliano, que 

se insere no osso coronomeckeliano, e as fibras póstero-ventrais são diretamente 

inseridas em uma quilha na face póstero-mesial do ângulo-articulo-retroarticular. Em 

Rita, as fibras desta subsecção as convergem em um espesso tendão que se insere na 

face póstero-mesial do ângulo-articulo-retroarticular, com algumas fibras mais laterais 

inserindo-se diretamente no osso coronomeckeliano. O epistegalis surge do 
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hiomandibular e quadrado, onde suas fibras mais anteriores convergem em um longo 

ligamento, presumivelmente o endomaxilar, o qual se insere na face póstero-mesial do 

maxilar. 

A membrana bucopalatal é bem diferenciada e, posteriormente, recebe algumas 

poucas fibras do ricto-malaris e substegalis. O segmentum mandibularis é presente, 

surgindo do tendão mandibular e inserindo-se na face mesial do dentário, ângulo-

articulo-retroarticular e cartilagem de Meckel. O nervo ramus mandibularis trigeminus 

é disposto mesialmente ao rictalis-malaris e lateralmente as subseções do stegalis. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini possui uma forma aproximadamente de um 

paralelogramo; com a sua origem apresentando uma extensão equivalente uma vez e 

meia de sua inserção. A origem deste músculo ocorre na margem póstero-dorsal do 

frontal e esfenótico, podendo incluir o etmóide lateral em Rita. Este músculo insere-se 

através de uma conexão muscular na porção dorsal do hiomandibular. A região anterior 

do levator arcus palatini é composta por um conjunto de fibras de aspecto tendinoso, 

inserindo-se na margem anterior do hiomandibular. 

 

DILATATOR OPERCULI  

 Em Olyra, dilatator operculi é composto por dois conjuntos de fibras, no qual o 

dilatator operculi primus surge do pteroesfenóide, esfenótico, hiomandibular, etmóide 

lateral e frontal. As fibras anteriores desta subsecção diferenciam-se conspicuamente em 

um tendão, o qual é direcionado em para a inserção. O dilatator operculi secundarium 

surge do esfenótico e hiomandibular, com ambas as secções contínuas em direção à 

inserção em um processo na porção dorsal do opercular. Em Rita, o dilatator operculi é 

caracterizado como um componente miológico único, que surge do pterótico, frontal, 

esfenótico e hiomandibular. A inserção ocorre em um processo na porção ântero-dorso-

mesial do opercular.  

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi se origina na margem póstero-ventral do pterótico, incluindo 

a margem póstero-dorsal do hiomandibular em Rita, e inserindo-se em uma crista na 

porção dorso-mesial do opercular. Este músculo é disposto lateralmente ao adductor 
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operculi, sobrepondo-o completamente. Em Olyra o levator operculi encontra-se 

anterolateralmente ao protractor posttemporalis, sobrepondo apenas a porção mais 

anterodorsal deste músculo. Em Rita, a sobreposição é total. 

 

EXTENSOR TENTACULI 

Em Olyra, este músculo é seccionado em extensor tentaculi, pars lateralis e 

extensor tentaculi, pars medialis. O pars lateralis surge da face lateral do órbito-

esfenóide e etmóide lateral, inserindo-se na face dorsolateral do terço posterior do 

autopalatino. O pars medialis surge apenas da face ventral do etmóide lateral e insere-se 

na face póstero-dorsolateral do autopalatino. A secção lateral dispões lateralmente à 

secção mesial sobrepondo-o completamente. 

Em Rita, este músculo é seccionado em extensor tentaculi, pars lateralis 

rostralis; pars lateralis caudalis e pars medialis. O pars lateralis rostralis surge da face 

lateral do órbito-esfenóide e etmóide lateral, inserindo-se na face laterodorsal do 

autopalatino. O pars lateralis caudalis surge apenas da face ventral do etmóide lateral e 

insere-se na face póstero-dorsolateral do autopalatino. O pars medialis origina-se na 

face lateral do orbito-esfenóide e insere-se na face póstero-mesial do autopalatino. As 

secções laterais são dispostas lateralmente à secção mesial apenas na porção anterior da 

extensão do pars medialis, não o sobrepondo completamente. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini origina-se na porção médio-ventral da porção lateral 

do paresfenóide, etmóide lateral, na face médio-lateral do órbito-esfenóide e 

pteroesfenóide. Em Olyra, este músculo insere-se na porção dorsal do metapterigóide, 

em uma fáscia na porção dorsal do suspensório e na margem anterodorsal do 

hiomandibular, que em direção posterior insere-se em uma crista na face mesial deste 

osso. Em Rita, a inserção inclui o entopterigóide. 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

Em Rita, o adductor hyomandibulae é disposto póstero-mesialmente ao dilatator 

operculi e mesialmente ao levator operculi, surgindo da margem ventral do pterótico e 

inserindo-se na face póstero-mesial no hiomandibular e ântero-mesial do opérculo. 

Algumas fibras posteriores apresentam associação com a porção anterior do adductor 
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operculi, contudo, ambos são completamente discerníveis entre si. Este músculo não é 

diferenciado em Olyra. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é disposto mesialmente ao levator operculi e surge da 

margem ventral do pterótico, inserindo-se em uma crista na face dorso-mesial do 

opérculo. 

 

PROTRACTOR POSTTEMPORALIS 

O protractor posttemporalis surge a partir da margem ventral do pterótico e 

insere-se na porção ântero-ventral do pós-temporal, sendo localizado póstero-

dorsalmente ao levator operculi. 

 

3.2.12. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Callichthyidae 

CALLICHTHYS, ASPIDORAS E BROCHIS 

(FIG. 6) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae é composto apenas pelo segmento externo, o segmentum 

facialis, com todas as secções parcialmente contínuas entre si na região de origem, 

diferenciando-se gradualmente em direção à inserção. Em Callichthys, o rictalis é 

disposto lateralmente ao levator arcus palatini a partir de sua porção médio-ventral, 

com as demais secções dispostas mesialmente em relação a este músculo. Em Aspidoras 

e Brochis, todas as secções do adductor mandibulae dispõem-se ântero-ventralmente ao 

levator arcus palatini, não o sobrepondo. Nenhuma secção do adductor mandibulae é 

disposta lateralmente ao dilatator operculi, sendo localizado anteriormente e sem 

sobreposição entre estes músculos. 

A porção mais externa e ventral do segmentum facialis não apresenta 

diferenciação de subseções distinguíveis, permitindo seu reconhecimento como rictalis. 

Esta subsecção surge comumente do pré-opérculo e quadrado, podendo incluir o 

hiomandibular em Callichthys e Brochis. O padrão generalizado consiste em uma 

inserção no processo coronóide, incluindo a porção ventral da face posterolateral do 

ângulo-articulo-retroarticular e porção póstero-dorsal do dentário. Em Callichthys, o 
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rictalis insere-se majoritariamente na membrana bucopalatal, com algumas fibras 

anterolaterais inseridas no processo coronóide. 

A distinção de uma subsecção mais dorsal é possível mediante uma extensão 

relativa das fibras do segmentum facialis, além de um direcionamento abruptamente 

oblíquo das fibras em direção à inserção, que correspondem à um stego-malaris 

diferenciado em epistego-malaris e substego-malaris. O epistego-malaris surge do 

hiomandibular e metapterigóide, podendo incluir o pré-opérculo como local de origem 

em Aspidoras e Brochis. Este músculo insere-se na face póstero-mesial no maxilar 

através de um tendão diminuto, com algumas fibras póstero-mesiais inseridas na 

membrana bucopalatal em Callichthys. Esta subsecção é quase que completamente 

distinta do restante do substego-malaris, exceto pelas fibras póstero-ventrais, que são 

associadas as fibras póstero-dorsais do substego-malaris. O substego-malaris origina-se 

na margem dorsal do quadrado, metapterigóide e hiomandibular, inserindo-se na 

margem póstero-dorsal do dentário e dorso-mesialmente no ângulo-articulo-

retroarticular. O nervo ramus mandibularis trigeminus transpassa o epistego-malaris, 

sendo mesial ao rictalis e lateral ao substego-malaris. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 Em Callichthys, o levator arcus palatini possui uma forma aproximada de um 

paralelogramo, com a sua origem apresentando uma extensão equivalente ao de sua 

inserção. Em Aspidoras e Brochis, o levator arcus palatini possui uma forma 

aproximadamente cônica, com a sua origem apresentando uma extensão equivalente à 

metade de sua inserção. A origem deste músculo ocorre na margem ventral do 

esfenótico, podendo incluir o frontal em Callichthys, e inserindo-se através de uma 

conexão muscular em uma crista na porção médio-dorsal do hiomandibular. A região 

anterior é completamente fibrosa, excetuando em Aspidoras, que apresenta a 

diferenciação de um tendo posto-ocular. 

 

DILATATOR OPERCULI  

O dilatator operculi é caracterizado como um componente miológico único, o 

qual surge do comumente surge do esfenótico e hiomandibular, podendo incluir o ptero-

esfenóide em Callichthys. Este músculo insere-se em um processo na porção 

anterodorsal do opercular ou na face mesial da porção anterodorsal do opercular em 
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Brochis. Em Callichthys, o dilatator operculi é disposto lateralmente ao levator arcus 

palatini, sobrepondo-o quase que completamente, excetuando a porção mais anterior do 

levator arcus palatini. Nos demais corydoradíneos, a porção anterior do dilatator 

operculi é disposta mesialmente ao levator arcus palatini, com a região médio-posterior 

disposta paralelamente a este músculo. 

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi é um músculo pouco diferenciado, que se origina na margem 

póstero-ventral do postotemporo-pterótico-supracleitro, podendo incluir o 

hiomandibular em Callichthys. Este músculo insere-se em uma crista na face lateral da 

porção dorsal do opercular, sendo disposto lateralmente ao adductor operculi 

sobrepondo-o completamente. 

 

EXTENSOR TENTACULI 

Este músculo é caracterizado como um componente miológico seccionado em 

extensor tentaculi, pars lateralis e extensor tentaculi, pars medialis. O extensor 

tentaculi, pars lateralis surge do etmóide lateral e insere-se na porção póstero-dorso-

mesial e lateral de toda a porção óssea do autopalatino ou no quarto posterior em 

Aspidoras e Brochis. O extensor tentaculi, pars medialis surge do etmóide lateral e 

orbito-esfenóide, podendo incluir o pteroesfenóide em Callichthys, inserindo-se na 

porção póstero-dorsal e mesial da metade posterior do autopalatino diretamente através 

de fibras. Posteriormente, estas fibras diferenciam-se em um longo tendão pouco 

evidente para uma inserção no autopalatino em Callichthys e Brochis. A secção externa 

é sobreposta lateralmente apenas na porção mais anterior da secção mesial, sendo 

possível visualizar a porção médio-posterior e posterior do pars medialis. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini origina-se na porção médio-ventral da porção lateral 

do paresfenóide e proótico, podendo incluir o etmóide lateral em Brochis. 

Anteriormente, este músculo insere-se em uma fáscia localizada anterodorsalmente ao 

metapterigóide, margem dorso-mesial do metapterigóide e na face mesial do 

hiomandibular. 
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ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

O adductor hyomandibulae é pouco diferenciado da porção anterior do adductor 

operculi, sendo disposto póstero-mesialmente ao dilatator operculi e mesialmente ao 

levator operculi. Este músculo surge a partir da margem ventral do proótico, incluindo o 

postotemporo-pterótico-supracleitro em Aspidoras, e inserindo-se na face póstero-

mesial no hiomandibular. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é disposto mesialmente ao levator operculi, surgindo da 

margem ventral do postotemporo-pterótico-supracleitro e inserindo-se em uma crista na 

face mesial do opérculo. 

 

3.2.13. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Cetopsidae 

CETOPSIS, CETOPSIDIUM, DENTICETOPSIS, HELOGENES E PARACETOPSIS 

(FIGS. 17, 33 E 64) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae apresenta dois segmentos contínuos entre si: um 

externo, segmentum facialis, e outro inserido mesialmente na mandíbula, o segmentum 

mandibularis. O segmentum facialis é disposto lateralmente ao levator arcus palatini, 

sobrepondo-o totalmente, exceto em Helogenes, onde a porção mais dorsal deste 

músculo não é sobreposta ao segmentum facialis. Na vasta maioria dos representantes 

de Cetopsidae, o segmentum facialis dispõe-se lateralmente ao dilatator operculi, 

sobrepondo-o completamente, excetuando nas espécies de Helogenes, que não 

apresentam sobreposição na região médio-distal deste último. 

A face mais externa do segmentum facialis é composta pelo rictalis e o malaris, 

que são parcialmente seccionadas em suas regiões de origens, onde o ricalis é restrito 

aos elementos do suspensório. Em direção à inserção, as duas secções tornam-se 

gradualmente indistinguíveis entre si nas suas faces laterais. Em representantes de 

Cetopsinae, as fibras do malaris e rictalis são arranjadas em vários conjuntos de fibras 

externamente seccionados por rafes, resultando em um aspecto pinado das suturas 

externas e arranjo das fibras em ambas secções. 

O malaris apresenta uma origem amplamente expandida dorsalmente, 

sobrepondo toda a porção póstero-dorsal do neurocrânio e, apenas em Cetopsinae, o 



335 

 

malaris entra em contato com o malaris da face oposta através de uma rafe. Esta 

subsecção comumente se origina no pterótico, esfenótico, hiomandibular, frontal e 

extra-escapular, podendo incluir o supra-pré-opérculo e parieto-supra-occipital em 

cetopsíneos ou o epoccipital em Helogenes. Em Cetopsinae, as fibras do malaris 

tendem a ser fracamente diferenciadas das fibras do rictalis e inserem-se no processo 

coronóide, com as fibras mesiais convergindo em um espesso tendão mandibular, que se 

insere na face póstero-mesial do dentário. Em Helogeninae, a inserção ocorre na face 

lateral no dentário e ângulo-articulo-retroarticular. A inserção deste músculo é 

macroscopicamente muscular, porém, as fibras mais externas no ponto de inserção 

apresentam um aspecto tendinoso. 

O rictalis apresenta uma extensão reduzida na ocorrência de sua origem, sendo 

restrito aos elementos do suspensório, que comumente ocorre no pré-opérculo e 

hiomandibular, podendo incluir o supra-pré-opérculo em Cetopsinae ou o quadrado em 

Helogenes. As fibras laterais do rictalis inserem-se na face lateral da porção 

anterodorsal do ângulo-articulo-retroarticular, dentário e na região do processo 

coronóide, com algumas fibras associadas à membrana bucopalatal e as fibras ântero-

ventro-mesiais diferenciando-se em um tendão mandibular pouco evidente, o qual serve 

como ponto de origem para o segmentum mandibularis. 

Em Cetopsinae, o stegalis, é subdividido em um substegalis e no epistegalis. O 

substegalis origina-se no pré-opérculo, quadrado, hiomandibular e metapterigóide, 

inserindo-se diretamente através de fibras no osso coronomeckeliano, face mesial do 

ângulo-articulo-retroarticular e cartilagem de Meckel. O epistegalis apresenta uma 

forma de triângulo invertido e surge da margem anterior do esfenótico, ptero-esfenóide, 

etmóide lateral e frontal, inserindo-se através de um espesso tendão na face póstero-

mesial do ângulo-articulo-retroarticular.  

Em Helogenes, o stegalis é caracterizado como um componente miológico 

único, que é seccionado das demais subseções do adductor mandibulae pelas fibras 

médio-posteriores do levator arcus palatini, localizado lateralmente à origem do 

stegalis e mesialmente ao malaris e ao rictalis. O stegalis surge da face lateral do 

hiomandibular, póstero-ventral do metapterigóide, pré-opérculo e quadrado, e em 

direção a inserção, este músculo converge no tendão meckeliano, que por sua vez 

insere-se na margem dorsal do osso coronomeckeliano e, posteriormente, insere-se na 

margem póstero-dorso-mesial do ângulo-articulo-retroarticular. 
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 O segmentum mandibularis não é diferenciado em subseções, sendo restrito ao 

limite dorsal da cartilagem de Meckel. Este segmento surge do tendão mandibular 

pouco diferenciado e insere-se na face mesial do ângulo-articulo-retroarticular, 

cartilagem de Meckel e dentário. O nervo ramus mandibularis trigeminus é disposto 

medialmente ao rictalis e ao malaris; e lateralmente ao stegalis. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 Em Cetopsinae, o levator arcus palatini possui uma forma aproximada de um 

paralelogramo, com a sua origem apresentando uma extensão equivalente ao de sua 

inserção. O levator arcus palatini é seccionado pelo nervo truncus hiomandibularis e, 

adicionalmente ao direcionamento de suas fibras, é possível reconhecer duas secções 

denominadas como levator arcus palatini anterior e levator arcus palatini posterior. A 

origem do levator arcus palatini anterior ocorre no ptero-esfenóide, margem ventral do 

frontal e porção anterior do esfenótico, inserindo-se no metapterigóide e hiomandibular. 

O levator arcus palatini posterior surge apenas do esfenótico e insere-se em uma crista 

na margem dorsal do hiomandibular. Tanto a origem, quanto a inserção ocorrem 

diretamente através de fibras, excetuando o ponto de conexão na porção anterior do 

esfenótico, que ocorre através de uma conexão tendinosa. 

 Em Helogeninae, o levator arcus palatini possui uma forma aproximadamente 

triangular, com a sua origem apresentando uma extensão menor que a inserção, 

correspondendo à menos que a metade de sua inserção. A origem deste músculo ocorre 

na margem ventral do esfenótico e, somente em direção a inserção, é possível identificar 

o levator arcus palatini anterior, que se insere na margem anterior do hiomandibular e 

metapterigóide; sendo a inserção do levator arcus palatini posterior restrita a porção 

médio-dorsal do hiomandibular. O nervo truncus hiomandibularis transpassa as duas 

secções, bem como o stegalis, o qual dispõe-se medialmente ao levator arcus palatini 

anterior e lateralmente ao levator arcus palatini posterior. 

 

DILATATOR OPERCULI  

 O dilatator operculi apresenta uma forma aproximadamente cônica irregular, 

surgindo da face anterolateral do esfenótico e dorsal do hiomandibular, podendo incluir 

a porção posterolateral do pteroesfenóide em Cetopsinae. A inserção ocorre na margem 

anterodorsal do opérculo. Em Helogenes, este músculo é disposto póstero-dorsalmente 
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ao levator arcus palatini, com uma sobreposição lateral apenas na porção póstero-dorsal 

do levator arcus palatini. Nos demais representantes da família, este músculo é disposto 

mesialmente ao levator arcus palatini, com uma sobreposição parcial apenas de 

algumas fibras na porção póstero-dorsal do levator arcus palatini. Em cetopsíneos, a 

região mais anterior do músculo apresenta um tendão ao longo de sua extensão, no qual 

todas as fibras convergem em direção à sua inserção no opérculo. 

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi se origina na margem póstero-ventral do pterótico e insere-se 

em uma crista na face mesial do opercular. Este músculo é disposto lateralmente ao 

adductor operculi, sobrepondo-o completamente, exceto em Helogenes, que sobrepõe 

apenas a sua porção póstero-dorsal. 

 

EXTENSOR TENTACULI 

Este músculo origina-se na margem anterolateral do orbito-esfenóide, 

paresfenóide, etmóide lateral e margem posterior do vômer. Em Cetopsinae a inserção 

ocorre na face lateral de toda a metade posterior do autopalatino; ou na região posterior 

do autopalatino em Helogenes. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini origina-se na porção médio-lateral do paresfenóide e 

insere-se no entopterigóide, na porção laterodorsal do metapterigóide, que em direção 

posterior a inserção torna-se mesial no osso e, posteriormente, ocorre na face mesial do 

hiomandibular.  

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

O adductor hyomandibulae é disposto anteriormente ao levator operculi e surge 

da margem ventral do pterótico, com inserção mesial no hiomandibular. Algumas fibras 

posteriores apresentam associação com a porção anterior do adductor operculi, contudo, 

ambos são completamente discerníveis entre si. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 



338 

 

O adductor operculi é disposto mesialmente ao levator operculi e surge da 

margem póstero-ventral do pterótico, podendo incluir o eppocipital em Cetopsinae, com 

inserção em uma crista na face mesial do opérculo. Algumas poucas fibras anteriores 

apresentam associação com a porção posterior do adductor hyomandibulae. 

 

3.2.14. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Chacidae  

CHACA 

(FIGS. 23 E 61) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae é composto apenas pelo segmentum facialis, com todas 

as secções parcialmente contínuas entre si na região de origem, diferenciando-se 

gradualmente em direção à inserção. Externamente, as secções dispõem-se de modos 

distintos em relação ao levator arcus palatini: o rictalis e o malaris são dispostos 

ventralmente à região de inserção do levator arcus palatini, o epistegalis e o substegalis 

são dispostos ântero-mesialmente ao levator arcus palatini. As secções do adductor 

mandibulae são dispostas anteriormente ao dilatator operculi e levator operculi, sem 

sobreposição lateral entre estes músculos. 

A porção mais externa e ventral do segmentum facialis não apresenta 

diferenciação de subseções distinguíveis, sendo todas as fibras contínuas entre si, 

permitindo seu reconhecimento como rictalis. Esta subsecção surge a partir do pré-

opérculo, quadrado e hiomandibular, inserindo-se diretamente através de fibras na face 

posterolateral e póstero-medial do ângulo-articulo-retroarticular e dentário. O 

componente mais robusto e dorso-mesial do adductor mandibulae é o malaris, o qual 

surge a partir do hiomandibular, pré-opérculo e quadrado. A inserção ocorre 

diretamente através de fibras na margem póstero-dorsal e póstero-mesial do ângulo-

articulo-retroarticular. As fibras mesiais do malaris são pouco diferenciadas do 

epistegalis e substegalis, porém, podendo reconhecer estes músculos por um 

encurtamento das fibras e direcionamento mais mesial de suas origens.  

Mesialmente, o stegalis é seccionado em um epistegalis dorso-mesial e um 

substegalis mesial. O epistegalis surge da porção anterior do hiomandibular e 

metapterigóide, diferenciando-se gradualmente em um espesso tendão, que insere-se em 

uma “quilha” na porção posterior do ângulo-articulo-retroarticular. O substegalis 

origina-se no hiomandibular e quadrado, no qual as fibras ântero-mesiais convergem em 
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um tendão meckeliano bem diferenciado que se insere no osso coronomeckeliano, além 

de uma inserção direta através de fibras na face mesial do ângulo-articulo-retroarticular. 

A membrana bucopalatal é bem diferenciada e, posteriormente, recebe algumas fibras 

ventrais do malaris e dorsais do rictalis. O nervo ramus mandibularis trigeminus não 

foi detectado no espécime analisado. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini possui uma forma aproximadamente trapeizodal, com a 

sua origem apresentando uma extensão equivalente à pouco mais da metade de sua 

inserção. A origem deste músculo ocorre na margem ântero-ventral do esfenótico, 

inserindo-se majoritariamente através de uma conexão muscular em uma crista na 

porção dorsal do hiomandibular. 

 

DILATATOR OPERCULI  

 O dilatator operculi é caracterizado como um músculo sem subseções, que surge 

do esfenótico e do hiomandibular, inserindo-se em um processo na porção anterodorsal 

do opercular. Este músculo apresenta um espesso ligamento surgido a partir de suas 

fibras mais anterolaterais, que se inserem no mesmo ponto das demais fibras. 

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi se origina na margem ventral do pterótico e insere-se em uma 

crista na porção póstero-dorsal do opercular. Este músculo é disposto lateralmente à 

metade posterior do adductor operculi. 

 

EXTENSOR TENTACULI 

O extensor tentaculi é bem diferenciado da região anterior do adductor arcus 

palatini principalmente pelo direcionamento de suas fibras, que assumem um padrão 

abruptamente oblíquo e lateralizado em direção anteroposterior à sua inserção. Este 

músculo é seccionado em: extensor tentaculi, pars lateralis, extensor tentaculi, pars 

medialis rostralis e extensor tentaculi, pars medialis caudalis. O pars lateralis surge da 

face laterodorsal do etmóide lateral, mesetmóide e frontal, inserindo-se em toda a face 

lateral do terço posterior do autopalatino. O pars medialis rostralis surge da face 

póstero-dorsal do etmóide lateral e ventral do frontal, inserindo-se na face mesial da 
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porção posterior do autopalatino. O pars medialis caudalis surge do frontal e margem 

posterior do etmóide lateral, inserindo-se na face póstero-dorso-mesial do autopalatino. 

O pars lateralis é disposto lateralmente a todo o pars medialis rostralis e anteriormente 

ao pars medialis caudalis. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini origina-se no frontal, mesetmóide, etmóide lateral, 

paresfenóide, órbito-esfenóide, ptero-esfenóide, inserindo-se na face lateral do 

entopterigóide, metapterigóide e anterior do hiomandibular, no qual posteriormente a 

inserção ocorre na face mesial deste osso. 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

O adductor hyomandibulae é disposto dorsalmente ao adductor operculi e não 

apresenta disposição mesial ao dilatator operculi ou levator operculi. Este músculo 

surge da margem ventral do pterótico, com inserção posterolateral no hiomandibular. 

Algumas fibras posteriores apresentam associação com a porção dorsal do adductor 

operculi, contudo, ambos são completamente discerníveis entre si. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é disposto mesialmente ao levator operculi apenas na 

metade posterior, surgindo da margem ventral do pterótico e inserindo-se em uma crista 

na porção dorsal opérculo. 

 

3.2.15. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Clariidae 

CLARIAS 

(FIG. 25) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae é composto apenas pelo segmentum facialis, com todas 

as secções parcialmente contínuas entre si na região de origem, diferenciando-se 

gradualmente em direção à inserção. As secções dispõem-se de modos distintos em 

relação ao levator arcus palatini: o ricto-malaris é disposto lateralmente à porção 

médio-ventral do levator arcus palatini, sobrepondo-o quase totalmente, exceto sua 

extremidade mais anterodorsal; o stegalis externa é disposto mesialmente ao levator 
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arcus palatini, com algumas fibras ventrais dispostas lateralmente à porção ventral do 

músculo e o stegalis interna é completamente mesial ao levator arcus palatini. As 

secções do adductor mandibulae são dispostas anteriormente ao levator operculi, sem 

sobreposição, e lateralmente ao dilatator operculi, sobrepondo-o totalmente. 

A porção externa do segmentum facialis não apresenta diferenciação de 

subseções distinguíveis, permitindo seu reconhecimento como ricto-malaris. Esta 

subsecção surge a partir do esfenótico, infraorbital 4, pterótico, supra-pré-opérculo, pré-

opérculo, quadrado e hiomandibular; inserindo-se majoritariamente através de fibras na 

margem posterior do ângulo-articulo-retroarticular, com algumas fibras mais laterais 

inserindo-se em uma espessa membrana bucopalatal. O stegalis é seccionado em uma 

subsecção lateral, o stegalis externa, e uma subsecção mesial, o stegalis interna. O 

stegalis externa surge da porção ventral do frontal, margem anterior do hiomandibular, 

esfenótico, ptero-esfenóide e quadrado. Em direção à inserção, este músculo diferencia-

se gradualmente subconjuntos, onde a porção mais anterior insere-se diretamente 

através de fibras na face dorso-mesial do ângulo-articulo-retroarticular e o conjunto de 

fibras posterior diferencia-se em um espesso tendão meckeliano que se insere na porção 

dorsal do osso coronomeckeliano. O stegalis interna origina-se na margem ântero-

ventral do esfenótico, margem anterior do hiomandibular e quadrado, inserindo-se na 

face anterodorsal no maxilar através de um tendão de tamanho equivalente ao osso.  

A membrana bucopalatal é bem diferenciada e, posteriormente, recebe algumas 

fibras ventrais do ricto-malaris. O nervo ramus mandibularis trigeminus é disposto 

lateralmente ao stegalis interna e mesialmente as demais subseções do adductor 

mandibulae. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini possui uma forma aproximada de um paralelogramo, 

com a sua origem apresentando uma extensão equivalente à sua inserção. A origem 

deste músculo ocorre na margem ântero-ventral do infraorbital 4, etmóide lateral, 

frontal e esfenótico, inserindo-se majoritariamente através de uma conexão muscular em 

uma crista na porção dorso-mesial do hiomandibular. 

 

DILATATOR OPERCULI  
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 O dilatator operculi é composto por dois conjuntos de fibras. O dilatator 

operculi primus surge do frontal, esfenótico e hiomandibular. Esta secção apresenta um 

espesso ligamento surgido a partir de suas fibras mais anteriores, resultando em um 

aspecto pectinado desta secção. O dilatator operculi secundarium surge do pterótico e 

hiomandibular, com ambas as secções contínuas em direção à inserção em um processo 

na porção dorsal do opercular. A porção mais anterior da secção anterior é disposta 

mesialmente ao levator arcus palatini, com a região médio-posterior disposta 

paralelamente a este músculo. 

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi se origina na margem ventral do pterótico e postotempo-

supra-cleitro, inserindo-se em uma crista na porção dorsal do opercular. Este músculo é 

disposto lateralmente ao adductor operculi, sobrepondo-o completamente. 

 

EXTENSOR TENTACULI 

O extensor tentaculi é diferenciado em três secções. O extensor tentaculi, pars 

lateralis surge da face laterodorsal do etmóide lateral, orbito-esfenóide e frontal, 

inserindo-se em toda a face póstero-dorsal da metade posterior do autopalatino. O 

extensor tentaculi, pars medialis rostralis surge do etmóide lateral e insere-se na face 

póstero-dorso-mesial do autopalatino. O extensor tentaculi, pars medialis caudalis 

surge do frontal e orbito-esfenóide, inserindo-se na face póstero-dorso-mesial do 

autopalatino. O extensor tentaculi, pars lateralis é disposto lateralmente a todo o pars 

medialis rostralis e ao pars medialis caudalis, porém não sobrepondo a porção mais 

posterior deste último músculo. Este músculo é completamente disposto mesialmente ao 

stegalis interna. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini origina-se no etmóide lateral, paresfenóide, porção 

médio-ventral do órbito-esfenóide e ptero-esfenóide, inserindo-se na porção dorsal do 

entopterigóide, metapterigóide, quadrado, em uma fáscia na porção dorsal dos 

elementos do suspensório e no hiomandibular, no qual posteriormente a inserção ocorre 

na face mesial deste osso. 

 



343 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

 Não diferenciado. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é disposto mesialmente ao levator operculi, surgindo da 

margem ventral do pterótico e inserindo-se em uma crista na porção dorsal opérculo. 

 

3.2.16. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Claroteidae  

CHRYSICHTHYS  

(FIG. 10) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae é composto pelo segmentum facialis, com todas as 

secções parcialmente contínuas entre si na região de origem e diferenciando-se em 

direção à inserção; e pelo segmentum mandibularis. Externamente, o adductor 

mandibulae, pars ricto-malaris é disposto lateralmente ao levator arcus palatini, 

sobrepondo-o a partir da porção médio-dorsal do músculo, sobrepondo-o quase que 

completamente; e localizado lateralmente ao dilatator operculi, sobrepondo-o 

totalmente, excetuando na região próxima à inserção. O substegalis dispõe-se látero-

ventralmente ao levator arcus palatini e o epistegalis é disposto mesialmente a este 

músculo. O ricto-malaris surge do pré-opérculo, quadrado e hiomandibular e pterótico, 

neste último através de uma conexão aponeurótica, e inserindo-se na margem póstero-

dorsal e póstero-mesial do ângulo-articulo-retroarticular. 

Mesialmente, o stegalis é diferenciado de maneira pouco evidente em um 

epistegalis dorso-mesial e em um substegalis médio-ventral. O epistegalis surge a partir 

do hiomandibular e diferencia-se em um forte tendão para a inserção em uma quilha na 

porção póstero-mesial do ângulo-articulo-retroarticular. O substegalis surge a partir do 

hiomandibular, pré-opérculo e quadrado, transpassando mesialmente o epistegalis, no 

qual as fibras ântero-dorsais diferenciam-se em um tendão meckeliano bem diferenciado 

para uma inserção no osso coronomeckeliano e com as fibras póstero-ventrais 

inserindo-se na face póstero-mesial do ângulo-articulo-retroarticular. Algumas fibras 

dorsais desta subsecção diferenciam-se em um tendão mandibular pouco diferenciado, o 

qual serve como origem do segmentum mandibularis, que por sua vez insere-se na face 

mesial do ângulo-articulo-retroarticular e dentário. O nervo ramus mandibularis 
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trigeminus é disposto mesialmente ao ricto-malaris e anterolateralmente às subseções 

do stegalis. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini possui uma forma aproximada de um paralelogramo, 

com a sua origem apresentando uma extensão equivalente à uma vez e meia de sua 

inserção. A origem deste músculo ocorre na margem ântero-ventral do esfenótico e 

frontal e inserindo-se na face anterolateral do hiomandibular, com a região médio-

ventral composta por um aspecto tendinoso.  

 

DILATATOR OPERCULI  

 O dilatator operculi é composto por dois conjuntos de fibras, compondo um 

elemento miológico seccionado. O dilatator operculi primus surge do esfenótico, 

hiomandibular e frontal. As fibras anteriores desta subsecção diferenciam-se 

conspicuamente em um tendão, o qual é direcionado em para a inserção. O dilatator 

operculi secundarium surge do esfenótico e hiomandibular, com ambas as secções 

contínuas em direção à inserção em um processo na porção dorsal do opercular. 

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi surge a partir da margem ventral do pterótico e insere-se em 

uma crista na porção médio-dorsal do opercular. Este músculo é disposto lateralmente 

ao adductor operculi, sobrepondo-o completamente. 

 

EXTENSOR TENTACULI 

O extensor tentaculi é bem diferenciado da região adductor arcus palatini 

principalmente pelo direcionamento de suas fibras, assumindo um padrão abruptamente 

oblíquo em direção à sua inserção. Este músculo é caracterizado como um componente 

único, surgindo da face lateral do etmóide lateral e inserindo-se no terço posterior do 

autopalatino e na face lateral do entopterigóide. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini origina-se na porção ventral do etmóide lateral e na 

porção lateral do paresfenóide, inserindo-se anteriormente na face ântero-mesial do 



345 

 

metapterigóide, em uma fáscia na margem dorsal dos elementos ósseos do suspensório 

e, posteriormente, insere-se na face mesial do hiomandibular. 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

 Não diferenciado. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é disposto mesialmente ao levator operculi e surge da 

margem ventral do pterótico, inserindo-se na porção dorsal de uma crista do opérculo. 

Este músculo é disposto mesialmente ao levator arcus palatini, completamente 

sobreposto.  

 

3.2.17. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Cranoglanididae  

CRANOGLANIS 

(FIG. 15) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae é composto pelo segmentum facialis, com todas as 

secções parcialmente contínuas entre si na região de origem, e pelo segmentum 

mandibularis. Externamente, as secções dispõem-se de modos distintos em relação ao 

levator arcus palatini: o ricto-malaris é disposto lateralmente ao levator arcus palatini, 

sobrepondo-o quase que totalmente; o epistegalis é disposto ântero-mesialmente e o 

substegalis é disposto mesialmente ao levator arcus palatini. O ricto-malaris é disposto 

lateralmente ao dilatator operculi, sobrepondo-o completamente, sendo disposto 

anteriormente ao levator operculi, sem sobreposição. 

A porção externa do segmentum facialis não apresenta diferenciação de 

subseções distinguíveis na sua porção de inserção, permitindo seu reconhecimento 

como ricto-malaris, que surge do frontal, esfenótico, pré-opérculo, quadrado e 

hiomandibular, com uma conexão póstero-dorsal aponeurótica no pterótico. Em direção 

à inserção, as fibras correspondentes ao rictalis e malaris diferenciam-se gradualmente 

a partir do segundo terço em direção à inserção. As fibras ventro-laterais, 

presumivelmente correspondentes ao rictalis, se inserem na face póstero-dorsal do 

ângulo-articulo-retroarticular. As fibras médio-dorsais, presumivelmente 
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correspondentes ao malaris, divergem em uma aponeurose inter-segmental ampla, que 

por sua vez dá origem a um segmentum mandibularis externo à mandíbula. 

O stegalis é parcialmente seccionado em uma secção uma secção póstero-mesial, 

o susbtegalis, e uma ântero-mesial, o epistegalis. O substegalis surge no esfenótico, 

ptero-esfenóide, hiomandibular e quadrado, no qual as fibras posteriores inserem-se na 

porção mesial do ângulo-articulo-retroarticular e as fibras anteriores divergem em um 

tendão meckeliano, disposto mesialmente às fibras posteriores do segmentum 

mandibularis, que se insere no osso coronomeckeliano. 

O epistegalis é seccionado em um epistegalis interna e epistegalis externa. O 

epistegalis interna surge do surge do etmóide lateral e metapterigóide, no qual suas 

fibras convergem em um presumível ligamento endomaxilar, que se insere na face 

póstero-mesial do maxilar. O epistegalis externa surge do metapterigóide, quadrado e 

hiomandibular, onde suas fibras convergem em um espesso ligamento, que se insere em 

uma quilha na face póstero-mesial do ângulo-articulo-retroarticular. 

A membrana bucopalatal é bem diferenciada e, posteriormente, recebe algumas 

poucas fibras do ricto-malaris. O segmentum mandibularis surge de uma aponeurose 

inter-segmental bem diferenciada externa à mandíbula e se insere na face mesial do 

dentário, ângulo-articulo-retroarticular e cartilagem de Meckel. O nervo ramus 

mandibularis trigeminus é disposto lateralmente às fibras próximas da inserção do 

rictalis-malaris, sendo disposto mesialmente às subseções do stegalis. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini possui uma forma aproximadamente de um 

paralelogramo; com a sua origem apresentando uma extensão equivalente uma vez e 

meia de sua inserção. A origem deste músculo ocorre na margem ventral do frontal e 

esfenótico; e se insere através de uma conexão muscular em uma quilha na porção 

dorsal do hiomandibular. A região anterior é composta por um componente de aspecto 

tendinoso, o tendão posto-ocular, e insere-se na margem anterior do hiomandibular.  

 

DILATATOR OPERCULI  

O dilatator operculi é composto por dois conjuntos de fibras, compondo um 

elemento miológico seccionado, no qual o dilatator operculi primus surge do 

esfenótico, ptero-esfenóide, hiomandibular e frontal. Esta secção apresenta um espesso 
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ligamento surgido a partir de suas fibras mais mesiais, resultando em um aspecto 

pectinado desta secção. O dilatator operculi secundarium surge do pterótico, esfenótico 

e hiomandibular; com ambas as secções contínuas em direção à inserção na face dorso-

mesial da porção dorsal do opercular. 

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi se origina na margem póstero-ventral do pterótico e 

hiomandibular, inserindo-se na margem dorsal do opercular. Este músculo é disposto 

lateralmente ao adductor operculi, sobrepondo-o completamente. 

 

EXTENSOR TENTACULI 

Este músculo é caracterizado como um componente miológico seccionado, 

diferenciado em um extensor tentaculi, pars lateralis e um extensor tentaculi pars 

medialis. Ambas secções se originam no etmóide lateral e orbitoesfenóide, com o pars 

lateralis inserindo-se na face dorso-mesial e posterolateral da metade posterior do 

autopalatino e o pars medialis inserindo-se na porção lateral do entopterigóide e na face 

póstero-mesial do autopalatino. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini origina-se na porção médio-ventral da porção lateral 

do paresfenóide, etmóide lateral, porção médio-ventral do órbito-esfenóide e 

pteroesfenóide, inserindo-se na face mesial do metapterigóide e em uma crista na face 

mesial do hiomandibular. 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

O adductor hyomandibulae é disposto póstero-mesialmente ao dilatator operculi 

e mesialmente ao levator operculi, surgindo da margem ventral do pterótico e inserindo-

se na face póstero-mesial no hiomandibular. Algumas fibras posteriores apresentam 

associação com a porção anterior do adductor operculi, contudo, ambos são 

completamente discerníveis entre si. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 
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O adductor operculi é disposto mesialmente ao levator operculi e é 

caracterizado como um músculo completamente seccionado em um adductor operculi 

anterior e um adductor operculi posterior. A secção anterior apresenta um 

direcionamento anteroposterior, surgindo da margem póstero-dorsal do hiomandibular e 

inserindo-se em uma crista na face mesial do opercular. A secção posterior apresenta 

um direcionamento póstero-anterior, surgindo da margem ventral do pterótico e 

inserindo-se em uma crista na face dorso-mesial do opérculo. 

 

3.2.17. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Diplomystidae 

DIPLOMYSTES 

(FIGS. 20 E 44) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae apresenta dois segmentos parcialmente contínuos, o 

segmentum facialis e o segmentum mandibularis. O segmentum facialis é disposto 

lateralmente à porção póstero-mediana do levator arcus palatini e ao dilatator operculi, 

excetuando a região próxima à inserção deste último. Este segmento é caracterizado 

como um componente miológico composto por um rictalis e um stego-malaris, que são 

contínuos nos pontos de origem e diferenciando-se gradualmente em direção aos locais 

de inserção.  

A distinção de uma subsecção mais mesial é possível mediante um encurtamento 

relativo de suas fibras e pelo seu direcionamento oblíquo em direção à inserção, 

correspondendo ao stego-malaris. Esta subsecção origina-se na margem ventral do 

pterótico e do esfenótico, margem anterior do supra-pré-opérculo, pré-operculo, 

hiomandibular e porção póstero-ventral do metapterigóide. As fibras do stego-malaris 

tornam-se gradualmente diferenciadas em direção à inserção, onde o conjunto de fibras 

laterodorsais, presumivelmente correspondentes ao malaris, convergem no tendão 

mandibular, servindo como origem para o segmentum mandibularis. As fibras mais 

medias do stego-malaris, presumível stegalis, apresentam dois conjuntos musculares 

pouco diferenciados, no qual as fibras ântero-dorsais convergem em um espesso tendão 

meckeliano, que por sua vez insere-se na margem dorsal do osso coronomeckeliano, e 

as fibras póstero-ventrais inserem-se diretamente através de fibras na margem posterior 

do osso coronomeckeliano e face póstero-dorso-mesial do ângulo-articulo-retroarticular. 
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A porção mais externa do segmentum facialis não apresenta diferenciação de 

subseções distinguíveis, sendo todas as fibras contínuas entre si, permitindo seu 

reconhecimento como rictalis. Esta subsecção surge da porção lateral do pterótico e do 

esfenótico, frontal, parieto-supra-occipital, supra-pré-opérculo, pré-opérculo e 

hiomandibular; com suas fibras anterolaterais inserindo-se na região do processo 

coronóide, na margem posterior do ângulo-articulo-retroarticular, e com algumas fibras 

mais mediais associadas ao tendão mandibular. 

 O segmentum mandibularis não é diferenciado em subseções, sendo restrito 

anteriormente ao limite anterior do ângulo-articulo-retroarticular. Este segmento surge 

do tendão mandibular e insere-se na face mesial do ângulo-articulo-retroarticular, 

cartilagem de Meckel e dentário. O nervo ramus mandibularis trigeminus é disposto 

lateralmente a todo o segmentum facialis do adductor mandibulae; porém, apresentando 

um ramo não identificado transpassando a porção látero-ventral do stego-malaris. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini possui uma forma aproximada de um paralelogramo, 

com a sua origem apresentando uma extensão maior que a inserção, correspondendo à 

aproximadamente mais de uma vez e meia que sua inserção. A origem deste músculo 

ocorre na margem ântero-ventral do esfenótico e na margem látero-ventral da porção 

posterior do frontal, inserindo-se através de uma espessa conexão tendinosa em uma 

crista na porção anterodorsal do hiomandibular, a qual torna-se estritamente muscular 

em direção posterior no osso. 

 

DILATATOR OPERCULI  

 O dilatator operculi apresenta uma forma aproximadamente cônica irregular, 

surgindo da margem posterior do ptero-esfenóide, margem ventral do esfenótico e 

porção dorsal do hiomandibular, inserindo-se na margem anterodorsal do opérculo e 

com as fibras mais laterais apresentando um aspecto tendinoso em direção à inserção. 

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi se origina na margem póstero-ventral do pterótico e insere-se 

na face medial do opercular. Este músculo é disposto lateralmente ao adductor operculi, 

sobrepondo-o completamente. 
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EXTENSOR TENTACULI 

Este músculo é caracterizado como um componente único, que se origina na 

margem anterolateral do paresfenóide e insere-se na face póstero-dorsal do autopalatino 

e na porção dorsal do entopterigóide. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini origina-se na porção médio-lateral do paresfenóide e 

insere-se na porção laterodorsal do metapterigóide, que em direção posterior a inserção 

torna-se mesial no osso e posteriormente ocorre na face mesial do hiomandibular. Na 

região mais anterior do músculo, um tecido ligamentar ocorre da região posterior do 

vômer e insere-se na região mais anterior do metapterigóide, no qual algumas fibras 

mais mediais do extensor tentaculi e do adducor arcus palatini são associadas. 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

O adductor hyomandibulae é disposto mesialmente ao levator operculi e surge 

da margem ventral do pterótico, com inserção na face mesial do hiomandibular. 

Algumas poucas fibras posteriores apresentam associação com a porção anterior do 

adductor operculi. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é disposto mesialmente ao levator operculi e surge da 

margem póstero-ventral do pterótico, com inserção em uma crista na face mesial do 

opérculo. Algumas poucas fibras anteriores apresentam associação com a porção 

posterior do adductor operculi. 

 

3.2.18. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Doradidae 

WERTHEIMERIA, HASSAR E PLATYDORAS 

(FIGS. 30 E 66) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae apresenta apenas o segmentum facialis. Este segmento é 

composto por um ricto-malaris e um stegalis seccionado em um epistegalis e 

substegalis. O ricto-malaris é disposto lateralmente ao levator arcus palatini, 
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sobrepondo-o quase que completamente, excetuando sua extremidade mais anterodorsal 

em Wertheimeria; ou sobrepondo-o apenas na região de inserção do levator arcus 

palatini em Hassar e Platydoras. Em Wertheimeria o ricto-malaris é disposto 

lateralmente ao dilatator operculi, sobrepondo completamente, exceto na sua região de 

inserção; ou anterolateralmente ao dilatator operculi, sem sobreposição em Hassar e 

Platydoras. Todas as subseções do stegalis encontram-se ântero-mesialmente ao levator 

arcus palatini, seccionando completamente as subseções do stegalis do ricto-malaris. 

A porção mais externa do segmentum facialis não apresenta diferenciação de 

subseções distinguíveis, permitindo seu reconhecimento como ricto-malaris. Os pontos 

comuns de origem desta subsecção são o pré-opérculo, quadrado e hiomandibular, 

podendo incluir o pterótico e o esfenótico em Wertheimeria. A inserção ocorre 

diretamente através de fibras na face lateral na porção póstero-dorsal do ângulo-

articulo-retroarticular, ou margem posterior da face posterolateral do osso em Hassar e 

Platydoras, e na cartilagem de Meckel. 

O stegalis é seccionado em epistegalis e substegalis localizados ântero-

mesialmente ao levator arcus palatini. Em Wertheimeria, estas subseções são 

completamente mesiais ao levator arcus palatini, exceto por algumas fibras mais 

póstero-ventrais, que são lateralizadas em relação à este músculo. O epistegalis surge do 

hiomandibular, podendo incluir o esfenótico e ptero-esfenóide em Wertheimeria, e 

diverge anteriormente em um espesso tendão ectomaxilar, que insere-se na face póstero-

mesial do maxilar. Em Platydoras, as fibras mais ventrais são inseridas na membrana 

bucopalatal. O substegalis surge do hiomandibular e quadrado, incluindo o esfenótico 

em Wertheimeria, diferenciando-se anteriormente em tendão meckeliano, o qual insere-

se no osso coronomeckeliano. Na porção posterior, o substegalis apresenta uma 

inserção através de fibras na face mesial do ângulo-articulo-retroarticular. Todas estas 

subseções apresentam um grau de continuidade em suas porções mais medianas e 

diferenciam-se gradualmente em direção aos pontos de inserção. Em Hassar, o nervo 

ramus mandibularis trigeminus é disposto lateralmente às subseções do stegalis e 

mesialmente ao ricto-malaris, ou transpassando o ricto-malaris em Platydoras e 

Wertheimeria. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 
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 Em Wertheimeria, o levator arcus palatini apresenta uma forma aproximada de 

um paralelogramo, com a sua origem apresentando uma extensão maior que a inserção, 

correspondendo à aproximadamente uma vez e meia da inserção. A origem deste 

músculo ocorre na margem ântero-ventral do esfenótico e na margem látero-ventral da 

porção posterior do frontal. Em Hassar e Platydoras, este músculo é diminuto e possui 

uma forma aproximadamente cônica, com a sua origem apresentando uma extensão 

equivalente à metade da inserção, com origem restrita ao esfenótico. A inserção ocorre 

invariavelmente através de uma espessa conexão fibrosa na porção anterodorsal do 

hiomandibular. Este músculo encontra-se paralelamente ao dilatator operculi, 

secundarium, sem sobreposição, e lateralmente ao dilatator operculi, primus. 

 

DILATATOR OPERCULI  

 O dilatator operculi é composto por dois conjuntos de fibras, compondo um 

elemento miológico seccionado. Os pontos de origem comuns do dilatator operculi 

primus são o esfenótico, ptero-esfenóide e frontal, podendo incluir o etmóide lateral e 

hiomandibular em Wertheimeria e o órbito-esfenóide em neste gênero e em Platydoras. 

Esta secção apresenta um longo tendão na porção anterior, onde as fibras convergem ao 

longo da extensão do músculo, até a inserção no opérculo. O dilatator operculi 

secundarium surge do hiomandibular e esfenótico, com ambas secções contínuas em 

direção à inserção em um processo pouco evidente em Wertheimeria ou na face mesial 

do opercular nos demais gêneros analisados. 

 

LEVATOR OPERCULI 

 Os pontos comuns de origem do levator operculi compreendem na margem 

póstero-ventral do pterótico e do posto-temporo-supracleitro, sendo restrito ao primeiro 

elemento em Platydoras, e inserindo-se mesialmente no opérculo. As fibras apresentam 

uma disposição é paralela em relação ao adductor operculi, localizado lateralmente ao 

adductor operculi, sobrepondo-o completamente. 

 

EXTENSOR TENTACULI 

Este músculo é diferenciado em duas secções. O extensor tentaculi, pars 

lateralis surge da face póstero-ventral do etmóide lateral e órbito-esfenóide, sendo 

restrito ao primeiro elemento em Hassar, e inserindo-se na região póstero-dorso-mesial 
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do autopalatino. O extensor tentaculi, pars medialis origina-se no etmóide lateral e 

orbito-esfenóide, sendo restrito ao primeiro elemento em Platydoras, e inserindo-se na 

face póstero-mesial da mesma porção do osso. A secção lateral é disposta lateralmente 

quase que completamente à secção mesial, não o sobrepondo completamente, sendo 

possível visualizar apenas a região mais posterior da secção mesial. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 Em Wertheimeria, o adductor arcus palatini origina-se a partir da face látero-

ventral do paresfenóide e insere-se na porção dorsal do metapterigóide, que em direção 

posterior a inserção torna-se mesial no osso e, posteriormente ocorre na face mesial do 

hiomandibular. Nos demais gêneros, este músculo origina-se a partir da face látero-

ventral do paresfenóide, ventral do órbito-esfenóide e ptero-esfenóide, podendo incluir o 

etmóide lateral em Hassar. Em Platydoras, a inserção ocorre na margem dorsal do 

entopterigóide e metapterigóide através de uma conexão aponeurótica, que em direção 

posterior a inserção torna-se mesial no metapterigóide e, posteriormente ocorre na face 

mesial do hiomandibular. Em Hassar, este músculo insere-se na margem dorsal do 

entopterigóide através de uma conexão aponeurótica, no qual em direção posterior a 

inserção torna-se mesial e, posteriormente, ocorre na face mesial do hiomandibular.  

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

Não diferenciado. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é disposto mesialmente ao levator operculi e surge da 

margem póstero-ventral do pterótico, podendo incluir a porção ventral do póstero-

temporo-supracleitro em Wertheimeria, com inserção na face mesial do opérculo. 

 

3.2.19. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Erethistidae 

ERETHISTES 

(FIG. 67) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae é composto apenas pelo segmento externo, o segmentum 

facialis. Excetuando o epistegalis, todas as secções são parcialmente contínuas entre si, 
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diferenciando-se gradualmente em direção à inserção. As secções do segmentum facialis 

dispõem-se de modos distintos em relação ao levator arcus palatini: o rictalis é disposto 

lateralmente à região de inserção do levator arcus palatini, o malaris apresenta a origem 

imediatamente anterior à inserção deste músculo, o epistegalis origina-se mesialmente e 

o substegalis ântero-mesialmente ao levator arcus palatini. Todas secções dispõem-se 

anteriormente ao dilatator operculi, sem sobreposição. 

A porção mais externa e ventral do segmentum facialis não apresenta 

diferenciação de subseções distinguíveis, sendo todas as fibras contínuas entre si, 

permitindo seu reconhecimento como rictalis. Esta subsecção surge do pré-opérculo e 

hiomandibular. O componente anterodorsal do segmentum facialis é o malaris, o qual 

apresenta uma extensão póstero-dorsalmente reduzida, surgindo da porção anterolateral 

do hiomandibular e quadrado. Em direção a inserção, as fibras laterais do rictalis e do 

malaris tornam-se parcialmente contínuas entre si, que se inserem diretamente através 

de fibras na face lateral da porção póstero-dorsal do ângulo-articulo-retroarcular, 

processo coronóide e face lateral do dentário. 

Mesialmente, o stegalis é seccionado em uma subsecção dorsal, o epistegalis, e 

uma subsecção ventral, o substegalis. O epistegalis surge do hiomandibular e insere-se 

na face ântero-mesial do maxilar através de um tendão de tamanho considerável, 

equivalente ao osso maxilar. Esta subsecção é completamente diferenciada das demais 

subseções do adductor mandibulae, exceto pelas suas fibras póstero-ventrais, que são 

associadas as fibras póstero-dorsais do substegalis. O substegalis origina-se na margem 

anterodorsal do hiomandibular e quadrado, no qual suas fibras convergem no tendão 

meckeliano e inserem-se na margem dorsal do osso coronomeckeliano e, 

posteriormente, este músculo insere-se diretamente através de fibras na face mesial do 

ângulo-articulo-retroarticular. O nervo ramus mandibularis trigeminus é disposto 

mesialmente ao rictalis e ao malaris e lateralmente ao epistegalis e ao substegalis. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini possui uma forma aproximada de um paralelogramo 

comprimido anteroposteriormente, com a sua origem apresentando uma extensão 

equivalente ao de sua inserção. A origem deste músculo ocorre na margem ântero-

ventral do esfenótico e margem látero-ventral da porção posterior do frontal, inserindo-
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se através de uma conexão muscular em uma crista na porção anterodorsal do 

hiomandibular. 

 

DILATATOR OPERCULI  

 O dilatator operculi é composto por dois conjuntos de fibras, compondo um 

elemento miológico seccionado. O dilatator operculi primus surge do esfenótico, 

hiomandibular e frontal; e o dilatator operculi secundarium surge do esfenótico e 

hiomandibular, com ambas as secções contínuas em direção à inserção em um processo 

pouco evidente na porção dorsal do opercular. 

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi se origina na margem póstero-ventral do pterótico e insere-se 

em uma crista na face medial do opercular. Este músculo é disposto lateralmente ao 

adductor operculi, sobrepondo-o completamente. 

 

EXTENSOR TENTACULI 

Este músculo é caracterizado como um componente miológico único, sem 

subseções, que surge do etmóide lateral e orbito-esfenóide, inserindo-se na face mesial 

da porção póstero-dorsal do autopalatino.  

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini origina-se na porção médio-lateral do paresfenóide, 

porção médio-ventral do órbito-esfenóide, pteroesfenóide margem posterior do vômer e 

etmóide lateral. Anteriormente, este músculo insere-se no entopterigóide, em uma fascia 

presente entre os elementos dorsais do suspensório e, posteriormente, insere-se através 

de uma conexão muscular na face anterolateral do hiomandibular, que em direção 

posterior insere-se em uma crista na face mesial deste osso. 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

Não diferenciado. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 
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O adductor operculi é disposto mesialmente ao levator operculi e surge da 

margem póstero-ventral do pterótico, com inserção na face dorso-mesial do opérculo. 

 

3.2.20. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Heptapteridae  

GOELDIELLA E NEMUROGLANIS 

(FIG. 55) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae é composto pelo segmentum facialis, no qual todas as 

secções são parcialmente contínuas entre si na região de origem e diferenciando-se de 

maneira pouco evidente em direção à inserção, e pelo segmentum mandibularis. Em 

Goeldiella, nenhuma subsecção do adductor mandibulae é disposta lateralmente ao 

levator arcus palatini ou dilatator operculi, sendo localizado anterolateralmente a estes 

músculos e, portanto, sem sobreposição lateral entre ele. O segmentum facialis é 

sobreposto somente na região de inserção do levator arcus palatini. Em Nemuroglanis, 

o ricto-malaris é disposto lateralmente ao levator arcus palatini, sobrepondo-o quase 

que completamente, e anteriormente ao dilatator operculi, sem sobreposição. As 

subseções do stegalis, epistegalis e substegalis, são dispostas mesialmente ao levator 

arcus palatini e ântero-mesialmente ao dilatator operculi. 

A porção mais externa e ventral do segmentum facialis não apresenta 

diferenciação de subseções distinguíveis, permitindo seu reconhecimento como ricto-

malaris. Os pontos comuns de origem incluem o pré-opérculo, quadrado e 

hiomandibular, podendo incluir o pterótico e o esfenótico em Nemuroglanis. As fibras 

látero-ventrais, presumivelmente correspondentes ao rictalis, inserem-se diretamente 

através de uma conexão muscular na face lateral da do ângulo-articulo-retroarticular e 

do dentário, atingindo a face lateral do terço posterior deste último em Goeldiella, ou 

diretamente através de uma conexão muscular na face lateral do processo coronóide em 

Nemuroglanis. Em Goeldiella, as fibras dorsomesiais, presumivelmente 

correspondentes ao malaris, surgem principalmente do hiomandibular e quadrado, com 

algumas fibras mais dorsais surgindo a partir de um tendão subocular bem diferenciado. 

Esta secção insere-se na porção póstero-dorsal do processo coronóide e na cartilagem de 

Meckel, com algumas fibras mais ântero-ventrais convergindo em um tendão 

mandibular pouco diferenciado. 
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Mesialmente, a região póstero-mesial do stegalis é pouco diferenciado do ricto-

malaris, sendo possível discernir seu conjunto de fibras apenas em uma vista dorso-

mesial. Este músculo é seccionado em uma porção anterodorsal, o epistegalis, e uma 

ventral, o substegalis, que são conectadas na região póstero-dorsal do substegalis e 

póstero-ventral do epistegalis, próxima a suas origens. O epistegalis surge a partir de 

uma fáscia de conexão do adductor arcus palatini, quadrado e metapterigóide, podendo 

incluir o hiomandibular em Nemuroglanis, divergindo anteriormente em um ligamento 

endomaxilar, que se insere na região anterodorsal do maxilar. O substegalis surge do 

hiomandibular e quadrado, incluindo o metapterigóide em Nemuroglanis. Em direção à 

inserção, este músculo diferencia-se no tendão meckeliano e insere-se no osso 

coronomeckeliano, com algumas fibras dorsais convergindo com as fibras ventrais do 

presumível malaris e diferenciando-se no tendão mandibular, que por sua vez dá origem 

ao segmentum mandibularis. As fibras póstero-ventrais desta secção inserem-se 

diretamente na face mesial do ângulo-articulo-retroarticular diretamente através de 

fibras. 

O segmentum mandibularis surge a partir de um tendão mandibular pouco 

diferenciado, e insere-se na face mesial do dentário e da cartilagem de Meckel. O nervo 

ramus mandibularis trigeminus é disposto mesialmente ao ricto-malaris; e lateralmente 

às subseções do stegalis. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini possui uma forma aproximadamente trapezoidal, com a 

sua origem apresentando uma extensão equivalente à de sua inserção. A origem deste 

músculo ocorre na margem ântero-ventral do esfenótico e se insere através de uma 

conexão muscular na porção dorsal do hiomandibular. A região anterior é composta por 

um aspecto tendinoso somente na porção de inserção no hiomandibular. 

 

DILATATOR OPERCULI  

 O dilatator operculi é composto por dois conjuntos de fibras, compondo um 

elemento miológico seccionado. O dilatator operculi primus surge do esfenótico, ptero-

esfenóide, hiomandibular e frontal, podendo incluir o órbito-esfenóide em Goeldiella. 

Esta secção apresenta um espesso ligamento surgido a partir de suas fibras mais 

mesiais, resultando em um aspecto pectinado desta secção. O dilatator operculi 
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secundarium surge do esfenótico e hiomandibular, incluindo o pterótico em Goeldiella, 

com ambas as secções contínuas em direção à inserção em um processo na porção 

dorsal do opercular. 

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi se origina na margem ventral do pterótico e hiomandibular, 

inserindo-se em uma crista na porção laterodorsal do opercular. Este músculo é disposto 

lateralmente ao adductor operculi. 

 

EXTENSOR TENTACULI 

Em Goeldiella, este músculo é caracterizado como um componente único, o qual 

surge do órbito-esfenóide e etmóide lateral, inserindo-se na face mesial e dorso-mesial 

da metade posterior do autopalatino. Em Nemuroglanis, este músculo é seccionado em 

um extensor tentaculi, pars lateralis e um extensor tentaculi, pars medialis. A secção 

lateral surge da face póstero-ventral do etmóide lateral, inserindo-se na região póstero-

dorsolateral do autopalatino. A secção mesial origina-se no etmóide lateral e órbito-

esfenóide, inserindo-se na face póstero-mesial da mesma porção do osso. A secção 

lateral é disposta lateralmente apenas na região médio-anterior da secção mesial, não o 

sobrepondo completamente, sendo possível visualizar apenas a região mais posterior da 

secção mesial. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini origina-se na porção ventral do etmóide lateral, 

órbito-esfenóide e na porção lateral do paresfenóide, podendo incluir o ptero-esfenóide 

em Nemuroglanis. Este músculo insere-se na face mesial do entopterigóide, 

metapterigóide e, posteriormente, insere-se através de uma fáscia na margem dorsal do 

quadrado, que se torna muscular em direção posterior para uma inserção na face mesial 

do hiomandibular. 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

O adductor hyomandibulae é disposto anteriormente ao dilatator operculi e 

surge da margem ventral do pterótico e esfenótico, com inserção póstero-mesial no 

hiomandibular. Algumas fibras posteriores apresentam associação com a porção anterior 
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do adductor operculi, contudo, ambos são completamente discerníveis entre si. Este 

músculo não é diferenciado em Nemuroglanis. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é disposto mesialmente ao levator operculi e surge da 

margem ventral do pterótico, inserindo-se em uma crista na face laterodorsal do 

opérculo. 

 

3.2.21. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Heteropneustidae 

HETEROPNEUSTES 

(FIG. 26) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae é composto apenas pelo segmentum facialis, com todas 

as secções parcialmente contínuas entre si na região de origem, diferenciando-se 

gradualmente em direção à inserção. Externamente, as secções dispõem-se de modos 

distintos em relação ao levator arcus palatini: o ricto-malaris é disposto lateralmente a 

partir da porção mediana do levator arcus palatini, sobrepondo-o parcialmente; o 

stegalis externa é majoritariamente disposto mesial ao levator arcus palatini, com 

algumas fibras ventrais dispostas lateralmente à porção ventral do músculo e o stegalis 

interna é completamente mesial ao levator arcus palatini. As secções do adductor 

mandibulae são dispostas anteriormente ao levator operculi, com o ricto-malaris 

disposto lateralmente apenas na poção anterodorsal do dilatator operculi, sobrepondo-o 

parcialmente. 

A porção externa do segmentum facialis não apresenta diferenciação de 

subseções distinguíveis, permitindo seu reconhecimento como ricto-malaris. Esta 

subsecção surge a partir do infraorbital 4, esfenótico, supra-pré-opérculo, pré-opérculo, 

quadrado e hiomandibular. As fibras mais látero-ventrais, presumivelmente 

correspondentes ao rictalis, inserem-se em uma membrana bucopalatal bem 

diferenciada e mesialmente divergem em um tendão para a inserção na face póstero-

mesial do ângulo-articulo-retroarticular. As fibras mais dorsomesiais, presumivelmente 

correspondentes ao malaris, diferenciam-se em um tendão, que se insere em uma quilha 

na face póstero-mesial do ângulo-articulo-retroarticular. 
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Mesialmente, o stegalis é seccionado em stegalis externa e stegalis interna. O 

stegalis externa surge da porção ventral do frontal, margem anterior do hiomandibular, 

esfenótico e quadrado, diferenciando-se em um longo tendão meckeliano que se insere 

no osso corono-meckeliano. O stegalis interna origina-se na margem anterior do 

hiomandibular, esfenótico e quadrado, inserindo-se na face anterodorsal no maxilar 

através de um longo tendão, equivalente à extensão do músculo. O nervo ramus 

mandibularis trigeminus é disposto lateralmente ao stegalis interna e mesialmente as 

demais subseções do adductor mandibulae. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini possui uma forma aproximada de um paralelogramo, 

com a sua origem apresentando uma extensão equivalente à sua inserção. A origem 

deste músculo ocorre na margem ântero-ventral do infraorbital 4, etmóide lateral, 

frontal e esfenótico, inserindo-se majoritariamente através de uma conexão muscular em 

uma crista na porção dorso-mesial do hiomandibular, com suas fibras mais anteriores 

diferenciando-se em um tendão posto-ocular. 

 

DILATATOR OPERCULI  

 O dilatator operculi é composto por dois conjuntos de fibras. O dilatator 

operculi primus surge do frontal, esfenótico e hiomandibular. Esta secção apresenta um 

espesso ligamento surgido a partir de suas fibras mais anteriores, resultando em um 

aspecto pectinado desta secção. O dilatator operculi secundarium surge do 

hiomandibular, com ambas as secções contínuas em direção à inserção em um processo 

na porção dorsal do opercular. 

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi se origina na margem ventral do pterótico e postotempo-

supra-cleitro, inserindo-se em uma crista na porção dorsal do opercular. Este músculo é 

disposto lateralmente ao adductor operculi, sobrepondo-o completamente. 

 

EXTENSOR TENTACULI 

Este músculo é caracterizado como um componente único, surgindo da face 

mesial do etmóide lateral e lateral do órbito-esfenóide, inserindo-se na face lateral de 
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toda a face póstero-dorsal da metade posterior do autopalatino. Este músculo é 

completamente mesial ao stegalis interna. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini origina-se no etmóide lateral, paresfenóide, porção 

médio-ventral do órbito-esfenóide e ptero-esfenóide, inserindo-se na porção dorsal do 

entopterigóide, metapterigóide, quadrado, em uma fáscia na porção dorsal dos 

elementos do suspensório e no hiomandibular, no qual posteriormente a inserção ocorre 

na face mesial deste osso. 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

 O adductor hyomandibulae é pouco diferenciado, caracterizado por um conjunto 

de fibras pouco conspícuo. Este músculo surge a partir do esfenótico e insere-se na face 

póstero-mesial do hiomandibular. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é disposto mesialmente ao levator operculi, surgindo da 

margem ventral do pterótico e inserindo-se em uma crista na porção dorso-mesial do 

opérculo. 

 

3.2.22. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Horabagridae  

HORABAGRUS 

(FIGS. 54 E 62) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae é composto pelo segmentum facialis, no qual todas as 

secções são parcialmente contínuas entre si na região de origem, e uma secção mesial 

ampla associada ao dentário, o segmentum mandibularis. Externamente, as secções 

dispõem-se de modos distintos em relação ao levator arcus palatini: o ricto-malaris é 

disposto lateralmente ao levator arcus palatini, sobrepondo-o quase que totalmente, 

excetuando a sua porção mais anterodorsal; o epistegalis e o substegalis são dispostos 

látero-ventralmente ao levator arcus palatini. O ricto-malaris sobrepõe lateralmente o 

dilatator operculi, excetuando a região próxima à inserção deste, sendo disposto 

anteriormente ao levator operculi, sem sobreposição. 
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A porção externa do segmentum facialis não apresenta diferenciação de 

subseções distinguíveis na sua porção de inserção, permitindo seu reconhecimento 

como ricto-malaris, surgindo do pterótico, esfenótico, pré-opérculo, quadrado e 

hiomandibular. Em direção à inserção, as fibras presumivelmente correspondentes ao 

rictalis e ao malaris diferenciam-se abruptamente a partir de sua metade anterior. As 

fibras ventro-laterais, presumivelmente correspondentes ao rictalis, divergem em uma 

aponeurose inter-segmental, que externamente se insere na face póstero-dorsal do 

ângulo-articulo-retroarticular e mesialmente convergem com as fibras do malaris, 

divergindo em um tendão mandibular que dá origem ao segmentum mandibularis. 

 O stegalis é parcialmente seccionado em um epistegalis dorsal e um substegalis 

ventro-mesial. Ambas subseções surgem do hiomandibular e quadrado, onde as fibras 

do epistegalis divergem em um espesso ligamento que se insere na face póstero-mesial 

do ângulo-articulo-retroarcular. O substegalis transpassa mesialmente o epistegalis, 

onde as fibras ântero-dorsais divergem em um tendão meckeliano pouco diferenciado, o 

qual insere-se no osso coronomeckeliano, e as fibras posteriores inserem-se na margem 

póstero-dorsal do ângulo-articulo-retroarticular. 

A membrana bucopalatal é bem diferenciada e, posteriormente, recebe algumas 

poucas fibras do ricto-malaris. O segmentum mandibularis é presente, surgindo de um 

tendão mandibular bem diferenciado e insere-se na face mesial do dentário, ângulo-

articulo-retroarticular e cartilagem de Meckel. O nervo ramus mandibularis trigeminus 

é disposto lateralmente às fibras próximas da inserção do rictalis-malaris, seccionando 

as fibras presumivelmente correspondentes ao rictalis das fibras correspondentes ao 

malaris; sendo disposto lateralmente às subseções do stegalis. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini possui uma forma aproximadamente de um 

paralelogramo, com a sua origem apresentando uma extensão equivalente a uma vez e 

meia de sua inserção. A origem deste músculo ocorre na margem póstero-dorsal do 

etmóide lateral, frontal e esfenótico, inserindo-se através de uma conexão muscular em 

uma quilha na porção dorsal do hiomandibular. A região anterior é composta por um 

tendão posto-ocular, que se insere na margem anterior do hiomandibular. 

 

DILATATOR OPERCULI  
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O dilatator operculi é composto por dois conjuntos de fibras, compondo um 

elemento miológico seccionado, no qual o dilatator operculi primus surge do 

esfenótico, ptero-esfenóide, hiomandibular, órbito-esfenóide, etmóide lateral e frontal. 

Esta secção apresenta um espesso ligamento surgido a partir de suas fibras mais 

mesiais, resultando em um aspecto pectinado desta secção. O dilatator operculi 

secundarium surge do pterótico, esfenótico e hiomandibular, com ambas as secções 

contínuas em direção à inserção na face dorso-mesial da porção dorsal do opercular. 

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi se origina na margem póstero-ventral do pterótico e em uma 

crista na face mesial do opercular. Este músculo é disposto lateralmente ao adductor 

operculi, sobrepondo-o completamente. 

 

EXTENSOR TENTACULI 

Este músculo é caracterizado como um componente miológico seccionado, 

diferenciado em um extensor tentaculi, pars lateralis e extensor tentaculi, pars 

medialis. Amas as secções originam-se no etmóide lateral e orbitoesfenóide, com o pars 

lateralis inserindo-se na face dorso-mesial e posterolateral do terço posterior do 

autopalatino e o pars medialis inserindo-se na porção dorsal do entopterigóide. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini origina-se na porção médio-ventral da porção lateral 

do paresfenóide, etmóide lateral, porção médio-ventral do órbito-esfenóide e 

pteroesfenóide, inserindo-se na porção médio-dorsal do entopterigóide, face laterodorsal 

do metapterigóide e margem anterodorsal do hiomandibular, que em direção posterior 

insere-se em uma crista na face mesial deste osso. 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

O adductor hyomandibulae é disposto póstero-mesialmente ao dilatator operculi 

e mesialmente ao levator operculi, surgindo da margem ventral do pterótico e inserindo-

se na face póstero-mesial no hiomandibular. Algumas fibras posteriores apresentam 

associação com a porção anterior do adductor operculi, contudo, ambos são 

completamente discerníveis entre si. 
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ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é disposto mesialmente ao levator operculi e é 

caracterizado como um músculo completamente seccionado em um adductor operculi 

anterior e adductor operculi posterior. A secção anterior apresenta um direcionamento 

anteroposterior, surgindo da margem póstero-dorsal do hiomandibular e inserindo-se em 

uma crista na face mesial do opercular. A secção posterior apresenta um direcionamento 

póstero-anterior, surgindo da margem ventral do pterótico e inserindo-se em uma crista 

na face dorso-mesial do opérculo. 

 

3.2.23. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Ictaluridae 

ICTALURUS 

(FIGS. 14, 41 E 42) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae é composto pelo segmentum facialis, com todas as 

secções parcialmente contínuas entre si na região de origem e diferenciando-se 

gradualmente em direção à inserção, e segmentum mandibularis. Externamente, as 

secções do segmentum facialis dispõem-se de modos distintos em relação ao levator 

arcus palatini: o ricto-malaris, substegalis e o epistegalis extena são dispostos 

lateralmente à porção médio-ventral do levator arcus palatini, sobrepondo-o 

parcialmente; o epistegalis interna é majoritariamente mesial ao levator arcus palatini, 

com algumas fibras ventrais lateralizadas a este músculo. As subseções do segmentum 

facialis são dispostas anteriormente ao levator operculi e encontra-se lateralizado ao 

dilatator operculi, excetuando a região de inserção deste último. 

A porção externa do segmentum facialis não apresenta diferenciação de 

subseções distinguíveis, permitindo seu reconhecimento como ricto-malaris. Esta 

subsecção surge a partir do parieto-supraoccipital, frontal, face lateral do esfenótico, 

face anterolateral do pterótico, supra-pré-opérculo, pré-opérculo, quadrado e 

hiomandibular. As fibras laterais, presumivelmente correspondendo ao rictalis, inserem-

se na margem póstero-dorsal do ângulo-articulo-retroarticular e as fibras dorsomesiais, 

presumivelmente correspondentes às fibras dorsais do malaris, diferenciam-se em um 

tendão subocular, o qual é contínuo com um tendão mandibular pouco diferenciado, e as 
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fibras ântero-ventrais diferenciam-se na porção posterior do mesmo tendão, que por sua 

vez dá origem ao segmentum mandibularis. 

Mesialmente, o stegalis é seccionado em um substegalis póstero-ventro-mesial e 

em um epistegalis seccionado em uma subsecção ântero-dorso-mesial, nomeada como 

epistegalis externa, e uma subsecção mesial, nomeada como epistegalis interna. O 

substegalis surge a partir do hiomandibular, pré-opérculo e o quadrado, no qual suas 

fibras anteriores diferenciam-se no tendão meckeliano que se insere no osso 

coronomeckeliano e as fibras póstero-ventrais traspassam mesialmente o tendão do 

epistegalis externa e inserem-se na porção póstero-mesial do ângulo-articulo-

retroarticular. O epistegalis externa surge do hiomandibular, no qual as fibras anteriores 

diferenciam-se em um espesso tendão, inserindo-se na face póstero-mesial do ângulo-

articulo-retroarticular. O epistegalis interna surge do hiomandibular, no qual as fibras 

convergem em um longo ligamento, presumivelmente o endomaxilar, que se insere na 

face póstero-mesial do maxilar. 

O segmentum mandibularis surge de um tendão mandibular pouco diferenciado 

e insere-se na face mesial do dentário, ângulo-articulo-retroarticular e margem dorsal da 

cartilagem de Meckel. O nervo ramus mandibularis trigeminus é disposto mesialmente 

ao ricto-malaris e lateralmente ao substegalis e epistegalis externa. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini possui uma forma aproximada de um paralelogramo, 

com a sua origem apresentando uma extensão equivalente à uma vez e meia de sua 

inserção. A origem deste músculo ocorre na margem posterior do etmóide lateral, 

frontal e esfenótico, inserindo-se majoritariamente através de uma conexão muscular em 

uma crista no hiomandibular. A região anterior é composta por um tendão posto-ocular, 

o qual insere-se na margem anterior do hiomandibular. Este músculo é disposto 

lateralmente ao dilatator operculi anterior e paralelamente ao dilatator operculi 

posterior, sem sobreposição. 

 

DILATATOR OPERCULI  

O dilatator operculi é composto pelo dilatator operculi primus e dilatator 

operculi secundarium. O dilatator operculi primus surge do esfenótico, ptero-esfenóide, 

órbito-esfenóide, hiomandibular e frontal. Esta secção apresenta um aspecto tendinoso a 
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partir de suas fibras mais anteriores. O dilatator operculi secundarium surge do 

esfenótico e hiomandibular, com ambas as secções contínuas em direção à inserção em 

um processo pouco evidente na porção dorsal do opercular.  

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi se origina na margem ventral do pterótico e posterior do 

hiomandibular, inserindo-se em uma crista na porção mesial do opercular. Este músculo 

é disposto lateralmente ao adductor operculi, sobrepondo-o completamente. 

 

EXTENSOR TENTACULI 

Este músculo é seccionado em extensor tentaculi, pars lateralis e extensor 

tentaculi, pars mesialis. O extensor tentaculi, pars lateralis surge na face anterolateral 

do orbito-esfenóide e etmóide lateral, inserindo-se na região póstero-dorsal do 

autopalatino. O extensor tentaculi, pars mesialis origina-se no orbito-esfenóide, 

paresfenóide e etmóide lateral, inserindo-se na face póstero-mesial da mesma porção do 

osso. A secção lateral é disposta lateralmente à secção mesial, sobrepondo-a 

completamente. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini origina-se no etmóide lateral, paresfenóide e porção 

ventral do órbito-esfenóide, inserindo-se na em uma fáscia na porção dorsal do 

entopterigóide e faces mesiais do metapterigóide e hiomandibular. 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

O adductor hyomandibulae é disposto póstero-mesialmente ao dilatator operculi 

e ao levator operculi, surgindo da margem ventral do pterótico e inserindo-se na face 

póstero-mesial no hiomandibular e ântero-mesial do opérculo. Algumas fibras 

posteriores apresentam associação com a porção anterior do adductor operculi, contudo, 

ambos são completamente discerníveis entre si. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é disposto mesialmente ao levator operculi, surgindo da 

margem ventral do pterótico e inserindo-se em uma crista na porção dorsal opérculo. 
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3.2.24. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Lacantuniidae  

LACANTUNIA 

(FIGS. 11 E 56) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae é composto somente pelo o segmentum facialis, no qual 

todas as secções são parcialmente contínuas entre si na região de origem e 

diferenciando-se em direção à inserção. Externamente, o adductor mandibulae, pars 

ricto-malaris é disposto lateralmente ao levator arcus palatini em toda a sua porção 

lateral, excetuando a sua extremidade mais anterior, sobrepondo-o quase que 

completamente. Esta secção é disposta lateralmente ao dilatator operculi, sobrepondo-o 

quase que completamente, exceto na região de inserção deste músculo. As subseções do 

stegalis dispõe-se lateralmente ao levator arcus palatini e ao dilatator operculi. 

A porção mais externa do segmentum facialis não apresenta diferenciação de 

subseções distinguíveis na porção de origem, com uma pequena diferenciação na região 

próxima à inserção, permitindo seu reconhecimento como ricto-malaris. Esta subsecção 

surge do pré-opérculo, quadrado, hiomandibular, pterótico e esfenótico, com algumas 

fibras associadas ao supra-pré-opérculo. As fibras da região laterodorsal do ricto-

malaris, presumivelmente correspondente ao malaris, convergem com as fibras póstero-

ventrais do epistegalis e diferencia-se em um espesso tendão que se insere em uma 

quilha na face mesial do ângulo-articulo-retroarticular. As fibras da região látero-

ventral, presumivelmente correspondentes ao rictalis, inserem-se no processo coronóide 

e na margem posterior do ângulo-articulo-retroarticular. 

Mesialmente, o stegalis é diferenciado de maneira pouco evidente em um 

epistegalis e em substegalis secção médio-ventral. O epistegalis surge a partir do 

frontal, pterótico, hiomandibular, quadrado e metapterigóide, divergindo ventralmente 

em um espesso tendão para uma inserção em uma quilha na face mesial do ângulo-

articulo-retroarticular. O substegalis surge a partir do hiomandibular, pré-opérculo e 

quadrado, transpassando o epistegalis, no qual as fibras ântero-dorsais diferenciam-se 

em um tendão meckeliano bem diferenciado para uma inserção no osso 

coronomeckeliano e as fibras póstero-ventrais inserem-se diretamente através de fibras 

na face póstero-mesial do ângulo-articulo-retroarticular. O nervo ramus mandibularis 
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trigeminus é disposto ântero-mesialmente ao ricto-malaris e anteriormente às subseções 

do stegalis. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini possui uma forma aproximada de um paralelogramo, 

com a sua origem apresentando uma extensão equivalente à uma vez e meia de sua 

inserção. A origem deste músculo ocorre na margem ântero-ventral do espinho do 

esfenótico, porção látero-posterior do etmóide lateral, frontal, face lateral do órbito-

esfenóide e do ptero-esfenóide, inserindo-se em uma crista na região dorsal do 

hiomandibular. O conjunto de fibras que surge do espinho do esfenótico apresenta um 

grau considerável de diferenciação na região próxima à inserção no hiomandibular, 

contudo, dorso-mesialmente é continua com a porção mais posterior, não permitindo o 

reconhecimento de um seccionamento deste músculo.  

 

DILATATOR OPERCULI  

 O dilatator operculi é composto por dois conjuntos de fibras, compondo um 

elemento miológico seccionado. O dilatator operculi primus surge do esfenótico, 

órbito-esfenóide, ptero-esfenóide, hiomandibular e frontal. A secção anterior apresenta 

uma diferenciação de um tendão em sua porção anterior, o qual converge em direção à 

inserção. O dilatator operculi secundarium surge do esfenótico e hiomandibular, com 

ambas as secções contínuas em direção à inserção em um processo na porção dorsal do 

opercular. 

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi surge a partir da margem ventral do pterótico e insere-se em 

uma crista na porção dorso-mesial do opercular. Este músculo é disposto lateralmente 

ao adductor operculi, sobrepondo-o completamente. 

 

EXTENSOR TENTACULI 

Este músculo caracterizado como um componente único, surgido do etmóide 

lateral e do órbito-esfenóide, inserindo-se na porção médio-dorsal do terço posterior do 

autopalatino e no entopterigóide, sendo sobreposto pelo levator arcus palatini na sua 

região médio-dorsal, até próximo à inserção. 
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ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini origina-se na porção ventral do etmóide lateral, face 

lateral do órbito-esfenóide e do ptero-esfenóide e na porção lateral do paresfenóide, 

inserindo-se na face posterolateral metapterigóide e, posteriormente, insere-se na face 

mesial do hiomandibular. 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

O adductor hyomandibulae surge a partir do pterótico e insere-se na face mesial 

da porção póstero-dorsal do hiomandibular. Este músculo é disposto ântero-

mesialmente em relação ao levator arcus palatini. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é disposto mesialmente ao levator operculi e surge da 

margem ventral do pterótico, inserindo-se em uma crista na face dorso-mesial do 

opérculo. 

 

3.2.25. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Loricariidae 

DELTURUS, HYPOSTOMUS E LORICARIA 

(FIGS. 7 E 37) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae é composto apenas pelo segmentum facialis, com todas 

as secções parcialmente contínuas entre si no local de origem, diferenciando-se 

gradualmente em direção à inserção. Externamente, todas as subseções do segmentum 

facialis são dispostas anteriormente ao dilatator operculi e ântero-ventralmente ao 

levator arcus palatini. O adductor mandibulae, segmentum facialis é composto por um 

ricto-malaris bem diferenciado, e um stegalis diferenciado em um epistegalis 

completamente distinto das demais subseções e um substegalis seccionado em um 

substegalis interna e substegalis externa. 

A porção mais externa e ventral do segmentum facialis, reconhecida como ricto-

malaris, surge a partir do hiomandibular, pré-opérculo e quadrado. Esta secção 

apresenta um grau de diferenciação sutil das fibras presumivelmente correspondentes ao 

malaris e ao rictalis, porém, não sendo suficiente para o reconhecimento de duas 
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secções distintas. As fibras látero-ventrais correspondentes ao presumível rictalis 

inserem-se ao longo da extensão posterior do ângulo-articulo-retroarticular e dentário, 

incluindo a região do processo coronóide, e as dorsomesiais correspondentes ao 

presumível malaris, inserem-se na face póstero-mesial do ângulo-articulo-retroarticular 

e dentário. 

Mesialmente, o stegalis é seccionado em uma subsecção dorso-mesial, o 

epistegalis, o qual é disposta póstero-mesialmente ao extensor tentaculi, pars lateralis e 

dorso-mesialmente ao ricto-malaris. Esta subsecção surge do hiomandibular e insere-se 

comumente na porção póstero-ventral do pré-maxilar através de uma inserção 

tendinosa. Em Loricaria, a inserção ocorre através de um longo tendão, equivalente à 

porção fibrosa do epistegalis.  

O substegalis interna é pouco distinto na sua região de origem, diferenciando-se 

gradualmente em direção a inserção. O ponto de origem comum do substegalis interna 

é o hiomandibular, podendo incluir o metapterigóide em Delturus e Hypostomus, com 

inserção através de uma conexão tendinosa na porção póstero-mesial da membrana 

bucopalatal. O substegalis externa surge invariavelmente a partir do hiomandibular e 

quadrado, podendo incluir o metapterigóide em Loricaria e Hypostomus e o pré-

opérculo em Delturus e Hypotomus. Esta subsecção insere-se na face dorso-mesial do 

ângulo-articulo-retroarticular, incluindo o dentário em Hypostomus e Delturus. O nervo 

ramus mandibularis trigeminus é disposto lateralmente às subseções do stegalis e 

mesialmente ao ricto-malaris. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini é um músculo reduzido à um conjunto de fibras pouco 

evidente e apresenta uma forma aproximadamente triangular, com a sua origem 

apresentando uma extensão equivalente à metade do ponto de inserção. A origem deste 

músculo ocorre no esfenótico e insere-se em uma crista póstero-dorsal no 

hiomandibular. Este músculo é disposto póstero-dorsalmente ao adductor mandibulae e 

anterodorsalmente ao dilatator operculi, sem sobreposição entre estes músculos. O 

levator arcus palatini não foi detectado no espécime de Loricaria analisado. 

 

DILATATOR OPERCULI  
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 O dilatator operculi é caracterizado por um músculo aproximadamente 

losangular em Delturus, ou extremamente afilado em Hypostomus, sendo caracterizado 

como um componente único. Este músculo é localizado póstero-ventralmente ao levator 

arcus palatini e póstero-dorsalmente ao adductor mandibulae. O dilatator operculi 

surge a partir do postotemporo-pterótico-supracleitro e hiomandibular, podendo incluir 

o esfenótico em Loricaria e Hypostomus, com suas fibras mais laterais divergindo em 

um tendão diminuto, que por sua vez insere-se na margem ântero-mesial do opérculo.  

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi se origina na margem póstero-ventral do postotemporo-

pterótico-supracleitro e insere-se em uma crista na face dorso-medial do opercular. Este 

músculo é disposto lateralmente ao adductor operculi, sobrepondo-o. Em Loricaria, não 

é possível discernir a diferenciação do levator operculi e adductor operculi, onde este 

conjunto de fibras surgem a partir da margem póstero-ventral do postotemporo-

pterótico-supracleitro, com inserção em uma crista na face mesial do opérculo. 

 

EXTENSOR TENTACULI 

Este músculo é caracterizado como um músculo seccionado em duas secções. O 

extensor tentaculi, pars lateralis apresenta uma forma aproximadamente retangular em 

vista dorsal, sendo bem diferenciado da região anterior adductor arcus palatini e do 

extensor tentaculi, pars medialis. Este músculo é disposto lateralmente ao pars 

medialis, dorsolateralmente ao epistegalis e anterodorsalmente às demais subseções do 

adductor mandibulae. O extensor tentaculi, pars lateralis surge a partir do etmóide 

lateral e da placa pré-frontal, inserindo-se macroscopicamente diretamente através de 

fibras na face mesial do maxilar ou através de um tendão equivalente à 1/3 da porção 

fibrosa do osso em Loricaria. O extensor tentaculi, pars medialis surge do etmóide 

lateral, podendo incluir o metapterigóide em Loricaria e Delturus, e diverge 

anteriormente em um tendão para a inserção na face póstero-ventral do autopalatino ou 

na face posterolateral e póstero-mesial da extremidade posterior do osso em Loricaria. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini apresenta uma disposição dorso-mesial em relação ao 

neurocrânio, não sendo possível visualiza-lo sem a completa remoção do suspensório. 
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Este músculo é caracterizado como um componente único, surgindo a partir da porção 

médio-lateral do paresfenóide, etmóide lateral e órbito-esfenóide, sendo restrita aos dois 

últimos elementos em Loricaria, e inserindo-se apenas na margem dorso-mesial do 

metapterigóide. 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

O adductor hyomandibulae é completamente diferenciado do adductor arcus 

palatini, principalmente pelo direcionamento de suas fibras, que apresentam uma 

disposição vertical em direção a inserção, distinto do adductor arcus palatini, que 

apresenta uma disposição horizontal ao longo de sua extensão. O adductor 

hyomandibulae surge a partir do paresfenóide, proótico e órbito-esfenóide, inserindo-se 

na face mesial do metapterigóide e hiomandibular. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é bem, sendo disposto mesialmente ao levator operculi e 

surgindo da margem póstero-ventral do postotemporo-pterótico-supracleitro. Este 

músculo insere-se na face mesial do opérculo. 

 

3.2.26. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Malapteruridae 

MALAPTERURUS 

(FIGS. 21 E 22) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae é composto apenas pelo segmentum facialis, com todas 

as secções parcialmente contínuas entre si na região de origem, diferenciando-se 

gradualmente em direção à inserção. Externamente, as secções dispõem-se de modos 

distintos em relação ao levator arcus palatini: o malaris é disposto dorsalmente e 

anteriormente ao levator arcus palatini, sem sobreposição; o substego-rictalis é 

disposto anteriormente ao levator arcus palatini, sem sobreposição, e o epistego-rictalis 

dispõe-se ântero-mesialmente ao músculo. O malaris é disposto lateralmente a dilatator 

operculi, sobrepondo-o quase que totalmente, exceto a região de inserção do músculo, e 

sendo disposto dorsalmente ao levator operculi e adductor operculi. 

A porção mais laterodorsal do segmentum facialis não apresenta diferenciação 

de subseções distinguíveis, permitindo seu reconhecimento como malaris. Esta 
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subsecção surge a partir do frontal, face lateral do pterótico, parieto-supraoccipital e 

esfenótico. A porção ventral do segmentum facialis é caracterizado como um 

componente único, resultante da não diferenciação da secção mais ventral e mesial do 

segmentum facialis, permitindo seu reconhecimento como substego-rictalis. Esta 

subsecção surge do pré-opérculo, hiomandibular e quadrado. Em direção a inserção, as 

fibras do malaris e do substego-rictalis convergem para uma inserção na mandíbula, 

onde as fibras mais dorsais, correspondentes ao malaris, inserem-se no processo 

coronóide formado pelo ângulo-articulo-retroarticular e dentário; e as fibras ventrais, 

correspondentes ao substego-rictalis, inserem-se na região póstero-dorsal do ângulo-

articulo-retroarticular. 

As fibras póstero-dorsais do substego-rictalis são parcialmente contínuas com as 

fibras látero-ventrais do epistego-rictalis e diferenciam-se em direção à inserção. O 

epistego-rictalis origina-se no hiomandibular e quadrado, inserindo-se na face 

anterodorsal no maxilar através de um tendão dorsal de tamanho equivalente ao osso, e 

na face ântero-ventral do mesmo osso através de um tendão ventral de tamanho 

equivalente ao tendão dorsal. A membrana bucopalatal é bem diferenciada e, 

posteriormente, recebe algumas fibras ventrais do rictalis. O nervo ramus mandibularis 

trigeminus é disposto lateralmente ao epistego-rictalis e mesialmente as demais 

subseções do segmentum facialis. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini possui uma forma aproximadamente cônica, com a sua 

origem apresentando uma extensão equivalente à metade de sua inserção. A origem 

deste músculo ocorre na margem ântero-ventral de um processo composto pelo frontal e 

esfenótico, inserindo-se através de uma conexão muscular na porção dorsal do 

hiomandibular.  

 

DILATATOR OPERCULI  

 O dilatator operculi é composto por dois conjuntos de fibras. O dilatator 

operculi primus se origina no frontal, órbito-esfenóide, ptero-esfenóide e esfenótico. O 

dilatator operculi secundarium surge do pterótico, esfenótico e hiomandibular, com 

ambas as secções contínuas em direção à inserção na face mesial do opercular. A secção 
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anterior transpassa mesialmente o levator arcus palatini e a secção posterior dispõe-se 

paralelamente a este músculo. 

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi se origina na margem ventral do pterótico e póstero-mesial do 

hiomandibular, inserindo-se em uma crista na porção dorso-mesial do opercular. Este 

músculo é disposto lateralmente ao adductor operculi, sobrepondo-o completamente.  

 

EXTENSOR TENTACULI 

Este músculo é caracterizado como um componente único, o qual surge do 

paresfenóide e de uma quilha formado pela porção póstero-mesial do etmóide lateral, 

porção médio-ventral do orbito-esfenóide e anterior do ptero-esfenóide, transpassando 

mesialmente o metapterigóide e inserindo-se diretamente através de fibras na face 

póstero-dorsal do terço posterior do autopalatino. A porção médio-ventral deste 

músculo é disposta mesialmente ao epistego-rictalis. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini origina-se na porção póstero-ventral do etmóide 

lateral, paresfenóide, porção ventral do órbito-esfenóide e ptero-esfenóide, inserindo-se 

na porção dorsal do entopterigóide, face mesial do metapterigóide, quadrado e 

hiomandibular. 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

 Não diferenciado. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é disposto mesialmente ao levator operculi, surgindo da 

margem ventral do pterótico e inserindo-se em uma crista na porção dorso-mesial do 

opérculo. 

 

3.2.27. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Mochokidae  

MOCHOKUS NILOTICUS 

(FIG. 5) 
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ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae é composto apenas pelo segmento externo, o segmentum 

facialis, com todas as secções parcialmente contínuas entre si na região de origem, 

diferenciando-se de maneira evidente em direção à inserção. Externamente, nenhuma 

subsecção do adductor mandibulae é disposta lateralmente ao levator arcus palatini, 

dilatator operculi ou adductor operculi, sendo localizado anteriormente a estes 

músculos, sem sobreposição lateral entre eles. 

A porção mais externa e ventral do segmentum facialis não apresenta 

diferenciação de subseções distinguíveis, sendo todas as fibras contínuas entre si, 

permitindo seu reconhecimento como ricto-malaris. Esta subsecção surge do pré-

opérculo, quadrado e hiomandibular, no qual as fibras mais látero-ventrais, 

presumivelmente correspondentes ao rictalis, inserem-se diretamente através de uma 

conexão muscular na face lateral da porção póstero-dorsal do ângulo-articulo-

retroarticular e dentário; com as fibras mais dorsomesiais, presumivelmente 

correspondendo ao malaris, inserindo-se na margem posterior dos mesmos ossos. 

Através de um seccionamento evidente é possível discernir um conjunto de 

fibras laterais e um conjunto de fibras mesial, onde a subsecção dorso-mesial é 

composta pelo epistegalis e as fibras laterodorsais presumivelmente correspondem ao 

malaris, permitindo o seu reconhecimento como epistego-malaris. Esta secção surge do 

hiomandibular e pré-opérculo, inserindo-se na face anterodorsal do maxilar através de 

um tendão de tamanho equivalente ao osso. Um substegalis pouco diferenciado do 

ricto-malaris, surge a partir do hiomandibular e margem dorsal do quadrado, inserindo-

se na face póstero-dorso-mesial do ângulo-articulo-retroarticular. 

A membrana bucopalatal é pouco diferenciada e, posteriormente, recebe 

algumas poucas fibras do ricto-malaris e epistego-malaris. O nervo ramus mandibularis 

trigeminus é disposto mesialmente ao rictalis-malaris e lateralmente ao substegalis, 

seccionando estas subseções. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini possui uma forma aproximadamente cônica, com a sua 

origem apresentando uma extensão equivalente à metade de sua inserção. A origem 

deste músculo ocorre na margem ântero-ventral do esfenótico, inserindo-se através de 

uma conexão muscular na porção dorsal do hiomandibular. 
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DILATATOR OPERCULI  

O dilatator operculi é caracterizado como um componente miológico único, o 

qual surge do ptero-esfenóide, frontal, esfenótico e hiomandibular. A inserção ocorre 

em um processo pouco evidente na porção dorso-mesial do opercular. Sua porção 

anterior é disposta mesialmente ao levator arcus palatini, com a região médio-posterior 

disposta paralelamente a este músculo.  

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi se origina na margem póstero-ventral do pterótico e insere-se 

na porção dorsal do opercular. Este músculo é disposto lateralmente ao adductor 

operculi, sobrepondo-o completamente. 

 

EXTENSOR TENTACULI 

Este músculo é seccionado em um extensor tentaculi, pars lateralis rostralis, 

extensor tentaculi, pars lateralis caudalis e extensor tentaculi, pars medialis. O 

extensor tentaculi, pars lateralis rostralis e pars lateralis caudalis surgem apenas da 

face ventral do etmóide lateral, onde o pars lateralis rostralis insere-se em um processo 

lateral no autopalatino e o pars lateralis caudalis insere-se na região póstero-dorsal do 

autopalatino. O extensor tentaculi, pars medialis origina-se no orbito-esfenóide, 

paresfenóide e etmóide lateral, inserindo-se na face póstero-mesial da mesma porção do 

osso. As secções laterais são dispostas lateralmente à secção mesial apenas na porção 

anterior da extensão do pars medialis, não o sobrepondo completamente. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini origina-se na porção médio-ventral da porção lateral 

do paresfenóide e no etmóide lateral, inserindo-se em uma fáscia na porção dorsal do 

metapterigóide e anterodorsal do hiomandibular; e, posteriormente, insere-se através de 

uma conexão muscular na porção dorsal do hiomandibular, que em direção posterior 

insere-se em uma crista na face mesial deste osso. 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

Não diferenciado. 
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ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é disposto lateralmente ao levator operculi e surge da 

margem ântero-ventral do pterótico, inserindo-se em uma crista na face dorso-mesial do 

opérculo. 

 

3.2.28. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Nematogenyidae 

NEMATOGENYS  

(FIGS. 33 E 58) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae é composto apenas o segmentum facialis, no qual sua 

parte mais externa é disposta lateralmente à porção médio-ventral do levator arcus 

palatini e sua porção interna é localizada mesialmente ao levator arcus palatini. Apenas 

a região mais póstero-dorsal é disposta mesialmente ao dilatator operculi, secundarium. 

A secção mais externa do segmentum facialis não apresenta diferenciação de subseções, 

sendo todas as fibras contínuas entre si, permitindo seu reconhecimento como ricto-

malaris. Esta subsecção surge da porção lateral do pré-opérculo, quadrado e 

hiomandibular, com suas fibras anterolaterais inserindo-se na região do processo 

coronóide, na margem póstero-dorso-mesial do ângulo-articulo-retroarticular e póstero-

dorsal do dentário. 

A distinção de uma subsecção mais mesial é possível mediante o seccionamento 

na região de origem pelo levator arcus palatini, sendo possível distinguir como stegalis. 

Esta subsecção é parcialmente diferenciada em um epistegalis e um substegalis, que são 

diferenciados em suas porções de origens e gradualmente fusionam-se em direção a 

inserção. As fibras correspondentes ao epistegalis surgem principalmente a partir do 

esfenótico e do hiomandibular, com algumas fibras associadas ao ptero-esfenóide. O 

substegalis surge do hiomandibular, metapterigóide e quadrado, onde ambas subseções 

gradualmente tornam-se indistintas para uma inserção na face mesial do ângulo-

articulo-retroarticular, osso coronomeckeliano (sem a diferenciação em um tendão 

meckeliano) e dentário. O nervo ramus mandibularis trigeminus é disposto mesialmente 

ao ricto-malaris e ântero-mesialmente às subseções do stegalis. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 
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 O levator arcus palatini possui uma forma aproximadamente trapeizodal, com a 

sua origem apresenta uma extensão correspondendo à aproximadamente 2/3 da sua 

inserção. A origem deste músculo ocorre na margem ântero-ventral do esfenótico, 

inserindo-se através de uma espessa conexão fibrosa em uma crista na porção 

anterodorsal do hiomandibular. Este músculo é disposto mesialmente ao ricto-malaris 

em quase toda sua totalidade, excetuando a porção mais anterodorsal. A porção póstero-

dorsal é disposta mesialmente ao dilatator operculi. 

 

DILATATOR OPERCULI  

 O dilatator operculi é composto por dois conjuntos de fibras, compondo um 

elemento miológico seccionado. O dilatator operculi primus surge do esfenótico, ptero-

esfenóide e frontal. O dilatator operculi secundarium surge do hiomandibular e 

esfenótico, com ambas as secções contínuas em direção à inserção em um processo no 

opercular. 

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi se origina na margem póstero-ventral do pterótico e 

hiomandibular, inserindo-se na face lateral do opérculo, no qual as fibras do levator 

operculi ultrapassam a porção médio-ventral do osso. Este músculo é disposto 

lateralmente ao adductor operculi, sobrepondo-os completamente. 

 

EXTENSOR TENTACULI 

Não diferenciado do adductor arcus palatini. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini origina-se na porção médio-lateral do paresfenóide, 

ptero-esfenóide, etmóide lateral, vômer e porção médio-ventral do órbito-esfenóide, 

inserindo-se no entopterigóide, autopalatino e na porção lateral do metapterigóide, que 

em direção posterior a inserção torna-se mesial no osso e, posteriormente ocorre na face 

mesial do hiomandibular. 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

Não diferenciado. 
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ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é disposto mesialmente ao levator operculi e surge da 

margem póstero-ventral do pterótico, com inserção em uma crista na face mesial do 

opérculo. 

 

3.2.29. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Pangasiidae 

HELICOPHAGUS 

(FIG. 68) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae é composto pelo segmentum facialis, com todas as 

secções parcialmente contínuas entre si na região de origem, diferenciando-se 

gradualmente em direção à inserção; e pelo segmentum mandibularis. Externamente, 

todas as secções dispõem-se lateralmente ao levator arcus palatini, sobrepondo-o quase 

que completamente. O ricto-malaris é disposto lateralmente ao dilatator operculi, 

sobrepondo-o quase que completamente, excetuando sua porção mais anterodorsal, e 

disposto anteriormente ao levator operculi, não o sobrepondo. 

A porção externa do segmentum facialis não apresenta diferenciação de 

subseções distinguíveis, permitindo seu reconhecimento como ricto-malaris, que surge 

do frontal, esfenótico, pré-opérculo, supra-pré-opérculo, quadrado e hiomandibular. 

Esta secção insere-se na porção póstero-dorsal do ângulo-articulo-retroarticular, com as 

fibras médio-dorsais, divergindo em tendão mandibular afilado, o qual dá origem ao 

segmentum mandibularis. 

O stegalis é parcialmente diferenciado em um epistegalis e substegalis. O 

epistegalis surge do frontal e do hiomandibular, no qual as fibras convergem em um 

espesso ligamento que se insere na face póstero-mesial do ângulo-articulo-retroarcular. 

O substegalis transpassa mesialmente o epistegalis, surgindo do hiomandibular, 

metapterigóide e quadrado, onde as fibras ântero-dorsais divergem em um tendão 

meckeliano pouco diferenciado, o qual insere-se no osso coronomeckeliano, e as fibras 

posteriores inserem-se na margem póstero-dorsal do ângulo-articulo-retroarticular. 

A membrana bucopalatal é bem diferenciada e, posteriormente, recebe algumas 

poucas fibras do ricto-malaris. O segmentum mandibularis é presente, surgindo de um 

tendão mandibular afilado e se inserindo na face mesial do dentário, ângulo-articulo-
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retroarticular e cartilagem de Meckel. O nervo ramus mandibularis trigeminus dispõe-

se mesialmente ao ricto-malaris e lateralmente ao stegalis e ao tendão mandibular. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini possui uma forma aproximadamente paralelogramo, 

com a sua origem apresentando uma extensão equivalente à uma vez e meia de sua 

inserção. A origem deste músculo ocorre na margem ventral do frontal e esfenótico, 

inserindo-se através de uma conexão muscular em uma crista na porção médio-dorsal do 

hiomandibular. A região anterior é composta por um componente de aspecto tendinoso 

pouco diferenciado, o qual insere-se na margem anterior do hiomandibular.  

 

DILATATOR OPERCULI  

O dilatator operculi é caracterizado como um componente miológico único, o 

qual surge do esfenótico, frontal, pteroesfenóide e hiomandibular, inserindo-se em um 

processo na porção anterodorsal do opercular. 

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi se origina na margem póstero-ventral do pterótico e margem 

posterior do hiomandibular, inserindo-se na margem dorsal do opercular. Este músculo 

é disposto lateralmente ao adductor operculi, sobrepondo-o completamente. 

 

EXTENSOR TENTACULI 

Este músculo é caracterizado como um componente miológico único, surgindo 

do etmóide lateral e paresfenóide, inserindo-se na porção póstero-dorso-mesial do 

quarto posterior do autopalatino. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini origina-se na porção médio-ventral da porção lateral 

do paresfenóide, porção ventral do órbito-esfenóide e etmóide lateral, inserindo-se na 

margem dorsal do entopterigóide, em uma fáscia entre o metapterigóide e o 

entopterigóide, face lateral do metapterigóide e na face mesial do hiomandibular. 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 
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O adductor hyomandibulae é pouco diferenciado da porção anterior do adductor 

operculi, sendo disposto mesialmente ao levator operculi. Este músculo surge da 

margem ventral do pterótico e insere-se na face póstero-mesial no hiomandibular. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é disposto mesialmente ao levator operculi, o qual surge da 

margem ventral do pterótico e se insere em uma crista pouco diferenciada na face 

mesial da porção dorsal do opérculo. 

 

3.2.30. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Phreatobiidae 

PHREATOBIUS 

(FIG. 18) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae é composto apenas pelo segmentum facialis. Este 

segmento é disposto lateralmente ao levator arcus palatini e dilatator operculi, 

sobrepondo-os completamente. A face mais externa do segmentum facialis é composta 

pelo rictalis e o malaris, onde o malaris é completamente diferenciado do rictalis pela 

sua origem com extensão mais posterior. Em direção à inserção as duas secções tornam-

se gradualmente indistinguíveis entre si nas suas faces laterais. 

O malaris apresenta uma origem amplamente expandida dorsalmente, 

sobrepondo toda a porção média e póstero-dorsal do neurocrânio, convergindo em um 

contato com o malaris da face oposta. Esta subsecção se origina no frontal, face lateral 

do esfenótico, face lateral do pterótico, parieto-supraoccipital (incluindo toda a extensão 

do processo supra-occipital) e hiomandibular. Em direção a inserção, as fibras mais 

laterais correspondentes ao malaris inserem-se no processo coronóide através de um 

tendão mandibular, com algumas fibras mais externas associadas à membrana 

bucopalatal, com suas fibras mesiais convergindo na face póstero-mesial do dentário. 

O rictalis apresenta uma extensão reduzida de sua origem quando comparado ao 

malaris. Esta subsecção surge do pterótico, hiomandibular e quadrado, onde as fibras 

laterais inserem-se na face lateral da porção anterodorsal do ângulo-articulo-

retroarticular e processo coronóide, com algumas fibras associadas à membrana 

bucopalatal. Algumas fibras ântero-mesiais tornam-se contínuas com as fibras ventro-

mesiais do malaris. 
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O stegalis é pouco diferenciada da porção mesial do rictalis, sendo possível 

distingui-la através de seu posicionamento mesial em relação ao dilatator operculi e ao 

ramus mandibularis trigeminus. Esta subsecção origina-se no quadrado e 

hiomandibular, e inserindo-se diretamente através de fibras na face dorso-mesial do 

ângulo-articulo-retroarticular e póstero-dorsal do dentário. O nervo ramus mandibularis 

trigeminus é disposto medialmente ao rictalis e ao malaris e lateralmente ao stegalis. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini possui uma forma aproximada de um paralelogramo, 

com a sua origem apresentando uma extensão equivalente ao dobro de sua inserção. 

Este músculo é disposto lateralmente quase que totalmente ao adductor arcus palatini. 

A origem do levator arcus palatini ocorre no órbito-esfenóide, margem ventral do 

frontal e ptero-esfenóide, inserindo-se apenas no hiomandibular. Este músculo é 

disposto anteriormente ao dilatator operculi e mesialmente ao adductor mandibulae. 

Tanto a origem, quanto a inserção, ocorre diretamente através de fibras. 

 

DILATATOR OPERCULI  

 O dilatator operculi apresenta uma forma aproximadamente cônica irregular, 

surgindo da margem posterolateral do pteroesfenóide, frontal e porção dorsal do 

hiomandibular, inserindo-se na margem anterodorsal do opérculo. Este músculo é 

disposto posteriormente ao levator arcus palatini, sem sobreposição entre eles. A região 

mais anterior do músculo apresenta um aspecto tendinoso ao longo de sua extensão, no 

qual todas as fibras convergem em direção à sua inserção no opérculo. 

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi se origina na margem póstero-dorsal de um processo afilado 

no hiomandibular e insere-se na face lateral do opercular. Este músculo é disposto 

lateralmente à porção médio-ventral do adductor operculi. 

 

EXTENSOR TENTACULI 

Este músculo origina-se na face lateral do orbito-esfenóide e etmóide lateral, 

com inserção ocorrendo lateralmente em toda a metade posterior do autopalatino. 
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ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini origina-se na porção médio-lateral do paresfenóide, 

órbito-esfenóide e ptero-esfenóide. Anteriormente, este músculo insere-se em uma 

fáscia entre o neurocrânio e o suspensório, na porção laterodorsal do metapterigóide, 

que em direção posterior a inserção torna-se mesial no osso e, posteriormente, ocorre na 

face mesial do hiomandibular.  

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

Não diferenciado. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é disposto póstero-mesialmente ao levator operculi e surge 

da margem póstero-ventral do pterótico e hiomandibular, inserindo-se na margem dorsal 

do opérculo. 

 

3.2.31. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Pimelodidae  

HYPOPHTHALMUS, PIMELODUS E PROPIMELODUS  

(FIG. 59) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae é composto pelo segmentum facialis, com todas as 

secções parcialmente contínuas entre si na região de origem e diferenciando-se de 

maneira pouco evidente em direção à inserção, e pelo segmentum mandibularis. 

Externamente, o adductor mandibulae, pars ricto-malaris é disposto lateralmente ao 

levator arcus palatini, sobrepondo-o apenas na região médio-ventral do músculo, e 

localizado anteriormente ao dilatator operculi. As subseções do stegalis são dispostas 

ântero-mesialmente ao levator arcus palatini e anteriormente ao dilatator operculi. 

A porção mais externa do segmentum facialis não apresenta diferenciação de 

subseções distinguíveis, permitindo seu reconhecimento como ricto-malaris. Esta 

subsecção surge do pré-opérculo, quadrado e hiomandibular. As fibras látero-ventrais, 

presumivelmente correspondentes ao rictalis, inserem-se diretamente através de uma 

conexão muscular no processo coronóide e na face lateral da do ângulo-articulo-

retroarticular, com algumas fibras mais associadas à membrana bucopalatal. As fibras 

laterodorsais, presumivelmente correspondentes ao malaris, inserem-se na porção 
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póstero-dorsal do processo coronóide e na membrana bucopalatal. Em Hypophthalmus, 

o presumível rictalis insere-se diretamente através de uma conexão muscular na região 

do processo coronóide e na face lateral do ângulo-articulo-retroarticular, com algumas 

fibras mais laterais associadas à membrana bucopalatal. As fibras presumivelmente 

correspondentes ao malaris confluem com as fibras mais látero-ventrais do epistegalis e 

inserem-se na porção póstero-dorsal do processo coronóide e na membrana bucopalatal. 

Mesialmente, a região póstero-mesial do stegalis é pouco diferenciado do ricto-

malaris, sendo possível discernir seu conjunto de fibras apenas em uma vista dorso-

mesial. Em Propimelodus e Hypophthalmus, este músculo é seccionado em epistegalis e 

substegalis, que são parcialmente contínuas ao longo de suas extensões, divergindo 

apenas no local de inserção. Em Propimelodus, o epistegalis surge a partir do 

hiomandibular, quadrado e metapterigóide, divergindo anteriormente em um tendão 

mandibular pouco diferenciado, o qual dá origem ao segmentum mandibularis. Em 

Hypophthalmus, o epistegalis surge a partir do hiomandibular, com uma extensão 

posterior proeminente incluindo o pteroesfenóide como local de origem, e 

anterodorsalmente diferencia-se em ligamento endomaxilar para uma inserção na face 

póstero-ventral do maxilar. Esta subsecção é confluente com a região dorsal do 

substegalis, o qual diferencia-se um tendão mandibular pouco evidente, que por sua vez 

dá origem ao segmentum mandibularis. Em Propimelodus, o substegalis compartilha os 

mesmos pontos de origens do epistegalis e anteriormente diverge em um tendão 

meckeliano pouco diferenciado, e embebido nas fibras do músculo, para uma inserção 

no osso coronomeckeliano e, posteriormente, insere-se diretamente através de fibras na 

face póstero-mesial do ângulo-articulo-retroarticular. Em Hypophthalmus, o substegalis 

surge a partir do hiomandibular e quadrado, inserindo-se diretamente através de fibras 

na face mesial do ângulo-articulo-retroarticular e cartilagem de Meckel, com algumas 

fibras mais ântero-mesiais diferenciando-se no tendão meckeliano para uma inserção no 

osso coronomeckeliano. 

Em Pimelodus, o stegalis não apresenta subseções, surgindo a partir do 

hiomandibular, quadrado e metapterigóide, inserindo-se diretamente através de fibras na 

face mesial do ângulo-articulo-retroarticular e cartilagem de Meckel, com algumas 

fibras mais mesiais diferenciando-se no tendão meckeliano para uma inserção no osso 

coronomeckeliano, e dorsalmente diferenciando-se no tendão mandibular, o qual dá 

origem ao segmentum mandibularis. Um ligamento surge a partir de um processo na 
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porção médio-ventral do metapterigóide, que por sua vez bifurca-se, onde o ramo mais 

lateral insere-se na face mesial do maxilar e o ramo mesial insere-se em um tecido 

conjuntivo entre o maxilar e o pré-maxilar. Em Pimelodus, este ligamento não apresenta 

bifurcação, surgindo a partir de um processo na porção médio-ventral do metapterigóide 

e inserindo-se no maxilar. O segmentum mandibularis surge a partir de um tendão 

mandibular pouco diferenciado, e insere-se na face mesial do dentário, ângulo-articulo-

retroarticular e da cartilagem de Meckel. O nervo ramus mandibularis trigeminus é 

disposto mesialmente ao ricto-malaris e lateralmente às subseções do stegalis. Este 

nervo não foi localizado no espécime de Hypophthalmus. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini possui uma forma aproximadamente trapezoidal ou de 

um paralelogramo em Hypophthalmus, com a sua origem apresentando uma extensão 

equivalente à de sua inserção. A origem deste músculo ocorre na margem ântero-ventral 

do esfenótico e se insere através de uma conexão muscular na porção dorsal do 

hiomandibular. A região anterior é composta por um aspecto tendinoso somente na 

porção de inserção do hiomandibular. 

 

DILATATOR OPERCULI  

 O dilatator operculi é composto por dois conjuntos de fibras. Os pontos de 

origens comuns do dilatator operculi primus são o esfenótico e o frontal, podendo 

incluir o ptero-esfenóide e o hiomandibular em Pimelodus e Propimelodus ou o etmóide 

lateral em Hypophthalmus. O dilatator operculi secundarium surge do esfenótico e 

hiomandibular, com ambas as secções contínuas em direção à inserção em um processo 

na porção dorsal do opercular. Em Hypophthalmus, o dilatator operculi primus 

apresenta um aspecto pectinado, com a diferenciação de um longo tendão de inserção 

em direção ao opérculo. 

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi se origina na margem ventral do pterótico e do 

hiomandibular, inserindo-se em uma crista na porção dorso-mesial do opercular. Este 

músculo é disposto lateralmente ao adductor operculi. 
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EXTENSOR TENTACULI 

O extensor tentaculi é bem diferenciado da região adductor arcus palatini 

principalmente pelo direcionamento de suas fibras, que assumem um padrão 

abruptamente oblíquo e externalizados em direção anteroposterior à sua inserção. Este 

músculo é parcialmente seccionado em uma subsecção anterolateral (extensor tentaculi, 

pars lateralis), ântero-mesial (extensor tentaculi, pars medialis rostralis) e uma 

subsecção póstero-mesial (extensor tentaculi, pars medialis caudalis). O extensor 

tentaculi, pars lateralis surge do etmóide lateral, órbito-esfenóide e frontal, podendo 

incluir o ptero-esfenóide em Propimelodus ou ser restrito ao etmóide lateral em 

Hypophthalmus, e inserindo-se em toda a face lateral da metade posterior do 

autopalatino. O extensor tentaculi, pars medialis rostralis transpassa o entopterigóide, 

surgindo do etmóide lateral, paresfenóide, vômer e mesetmóide, inserindo-se na face 

mesial da porção póstero-dorsal do autopalatino. Em Hypophthalmus, o pars medialis 

rostralis surge da face mesial do etmóide lateral e da região póstero-mesial da 

cartilagem entre o frontal e o autopalatino. Os pontos comuns de origem do extensor 

tentaculi, pars medialis caudalis correspondem ao etmóide lateral e órbito-esfenóide, 

podendo incluir o ptero-esfenóide em Propimelodus, o metapterigóide em 

Hypophthalmus ou o paresfenóide em Hypophthalmus e Pimelodus, inserindo-se na face 

póstero-dorso-mesial do autopalatino. O pars lateralis é disposto lateralmente à porção 

posterior do pars medialis rostralis e à porção médio-anterior do pars medialis 

caudalis, não o sobrepondo completamente. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini origina-se no órbito-esfenóide e porção lateral do 

paresfenóide, incluindo o ptero-esfenóide em Hypophthalmus e Propimelodus ou a 

porção ventral do etmóide lateral em Propimelodus e Pimelodus, inserindo-se na face 

posterolateral do entopterigóide, face laterodorsal (em Hypophthalmus e Propimelodus) 

ou mesial (Pimelodus) do metapterigóide e, posteriormente, insere-se na face mesial do 

hiomandibular. 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

Não diferenciado. 
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ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é disposto mesialmente ao levator operculi e surge da 

margem ventral do pterótico, inserindo-se em uma crista na face laterodorsal (em 

Propimelodus) ou dorso-mesial (em Pimelodus) do opérculo, podendo incluir a porção 

póstero-dorso-mesial do hiomandibular em Hypophthalmus. 

 

3.2.32. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Plotosidae  

NEOSILURUS, PARAPLOTOSUS E POROCHILUS 

(FIGS. 13 E 36) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae é composto segmentum facialis, com todas as secções 

parcialmente contínuas entre si na região de origem, diferenciando-se gradualmente em 

direção à inserção, e por um segmentum mandibularis sem subseções. As secções do 

segmentum facialis dispõem-se de modos distintos em relação ao levator arcus palatini: 

o rictalis e o malaris são dispostos lateralmente à região de inserção do levator arcus 

palatini, o epistegalis e substegalis são dispostos mesialmente ou ântero-mesialmente 

ao levator arcus palatini (em Neosilurus). As fibras mais dorsais do malaris e do 

rictalis são dispostas lateralmente apenas na região próxima da inserção do dilatator 

operculi, com as demais secções dispondo-se anteriormente ao dilatator operculi e 

levator operculi, sem sobreposição entre estes músculos. 

A porção mais externa e ventral do segmentum facialis não apresenta 

diferenciação de subseções distinguíveis, permitindo seu reconhecimento como rictalis. 

Os locais de origem generalizados incluem o pré-opérculo, quadrado e hiomandibular, 

podendo incluir o supra-pré-opérculo em Paraplotosus e Neosilurus ou o pterótico e 

esfenótico em Paraplotosus. O rictalis comumente insere-se diretamente através de 

fibras na face posterolateral e póstero-dorsal do ângulo-articulo-retroarticular, podendo 

incluir a face póstero-mesial do osso. 

O componente dorso-mesial do adductor mandibulae é o malaris, surgindo 

comumente do hiomandibular e quadrado, podendo incluir como ponto adicional de 

origem o esfenótico em Paraplotosus ou o supra-pré-opérculo em Porochilus. Em 

Neosilurus e Porochilus, o malaris insere-se em um tendão subocular bem diferenciado, 

o qual é parcialmente contínuo com o tendão mandibular, que dá origem ao segmentum 

mandibularis. Em Paraplotosus, a inserção ocorre majoritariamente na margem 
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posterior do ângulo-articulo-retroarticular, com as fibras ântero-dorsomesiais inserindo-

se no tendão subocular. As fibras mesiais deste músculo são pouco diferenciadas do 

epistegalis e substegalis, porém, podendo reconhecer estes músculos por um 

encurtamento das fibras e direcionamento mais mesial de suas origens. 

O stegalis é seccionado em um substegalis dorso-mesial e um epistegalis. O 

substegalis surge da porção anterior do hiomandibular e quadrado, onde o padrão 

generalizado para a família consiste na diferenciação das fibras ântero-mesiais em um 

tendão meckeliano bem diferenciado que se insere no osso coronomeckeliano, além de 

uma inserção direta através de fibras na face mesial do ângulo-articulo-retroarticular. 

Em Neosilurus, esta subsecção diferencia-se gradualmente na porção ventral do tendão 

mandibular, sendo parcialmente contínua com as fibras mesiais do epistegalis.  

O epistegalis origina-se na margem anterodorsal do hiomandibular e quadrado, 

podendo incluir o esfenótico como ponto adicional de origem em Porochilus. 

Comumente, as fibras ântero-mesiais convergem em um tendão bem diferenciado que se 

insere em uma quilha na face mesial da porção póstero-dorsal do ângulo-articulo-

retroarticular. Em Porochilus, esta secção diferencia-se gradualmente na porção ventral 

do tendão mandibular, sendo parcialmente contínua com as fibras mesiais do 

substegalis. 

O segmentum mandibularis surge do tendão mandibular e insere-se na face 

mesial da cartilagem de Meckel, dentário e ângulo-articulo-retroarticular. O nervo 

ramus mandibularis trigeminus é disposto mesialmente ao rictalis e lateralmente ao 

malaris, epistegalis e ao substegalis. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini possui uma forma aproximada de um retângulo em 

Neosilurus, trapeizodal em Paraplotosus ou de um paralelogramo em Porochilus, com 

sua origem apresentando uma extensão equivalente à sua inserção em Neosilurus e 

Porochilus ou pouco mais da metade de sua inserção em Paraplotosus. A origem deste 

músculo ocorre na margem ântero-ventral do esfenótico e margem látero-ventral da 

porção posterior do frontal, inserindo-se através de uma conexão muscular na porção 

dorsal do hiomandibular. 

 

DILATATOR OPERCULI  
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 O dilatator operculi é composto por dois conjuntos de fibras, onde o dilatator 

operculi primus surge do esfenótico, ptero-esfenóide, hiomandibular e frontal. Em 

Paraplotosus e Porochilus, esta secção apresenta um espesso ligamento surgido a partir 

de suas fibras mais mesiais, resultando em um aspecto pectinado desta secção. Os 

pontos comuns de origem do dilatator operculi secundarium incluem o esfenótico e 

hiomandibular, podendo incluir o pterótico em Paraplotosus e Porochilus, com ambas 

as secções contínuas em direção à inserção em um processo na porção dorsal do 

opercular. 

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi se origina na margem ventral do pterótico e hiomandibular, 

inserindo-se na porção dorsal do opercular. Este músculo é disposto lateralmente ao 

adductor operculi. 

 

EXTENSOR TENTACULI 

Este músculo é caracterizado como um componente miológico único, o qual 

surge do entopterigóide e etmóide lateral, podendo incluir o vômer em Paraplotous e 

Porochilus. Este músculo insere-se na face póstero-mesial e dorso-mesial do 

autopalatino, com algumas fibras mais dorso-posteriores inserindo-se na face lateral do 

osso. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O padrão generalizado para a origem do adductor arcus palatini inclui a porção 

médio-lateral do paresfenóide, podendo surgir a partir de uma quilha na porção ântero-

ventral do órbito-esfenóide em Porochilus e Paraplotosus. Este músculo insere-se no 

metapterigóide e hiomandibular, podendo incluir uma fáscia na porção póstero-dorsal 

do metapterigóide e ântero-ventral do hiomandibular em Neosilurus e Porochilus. 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

O adductor hyomandibulae é disposto anteriormente ao dilatator operculi e 

surge da margem ventral do pterótico, com inserção póstero-mesial no hiomandibular. 

Algumas fibras posteriores apresentam associação com a porção anterior do adductor 

operculi, contudo, ambos são completamente discerníveis entre si. 
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ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é disposto mesialmente ao levator operculi e surge da 

margem ventral do pterótico, podendo incluir o exoccipital e o epoccipital em 

Porochilus e Paraplotosus. Este músculo insere-se em uma crista na face mesial do 

opérculo. 

 

3.2.33. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Pseudopimelodidae  

PSEUDOPIMELODUS E MICROGLANIS 

(FIG. 40) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 Em Pseudopimelodus, o adductor mandibulae é composto somente pelo 

segmentum facialis, com todas as secções parcialmente contínuas entre si na região de 

origem e diferenciando-se de maneira pouco evidente em direção à inserção. O 

segmentum mandibularis é presente em Microglanis. Externamente, o adductor 

mandibulae, pars ricto-malaris é disposto lateralmente ao levator arcus palatini, 

sobrepondo-o apenas na região médio-ventral do músculo, e localizado lateralmente ao 

dilatator operculi, sobrepondo-o totalmente. As subseções do stegalis dispõe-se 

lateralmente à porção médio-ventral do levator arcus palatini e ântero-mesialmente ao 

dilatator operculi em Pseudopimelodus ou lateralmente à porção médio-ventral do 

levator arcus palatini e ao dilatator operculi em Microglanis. 

A porção mais externa do segmentum facialis não apresenta diferenciação de 

subseções distinguíveis, permitindo seu reconhecimento como ricto-malaris. Esta 

subsecção surge do pré-opérculo, quadrado e hiomandibular, podendo incluir o pterótico 

e esfenótico em Pseudopimelodus. O ponto de inserção comum é a margem póstero-

dorsal do ângulo-articulo-retroarticular, podendo incluir o processo coronóide, face 

póstero-mesial do dentário e cartilagem de Meckel em Pseudopimelodus. 

Mesialmente, o stegalis é diferenciado de maneira pouco evidente em um 

epistegalis dorso-mesial e um substegalis. O epistegalis surge comumente a partir do 

hiomandibular, podendo incluir o metapterigóide em Pseudopimelodus ou o pterótico e 

esfenótico em Microglanis. Esta subsecção diferencia-se anterodorsalmente em um 

ligamento endomaxilar para uma inserção na face póstero-ventral do maxilar, sendo 

pouco distinta do substegalis na região de origem e gradualmente diferenciada em 
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direção à cooptação do ligamento endomaxilar. O substegalis surge a partir do 

hiomandibular, pré-opérculo e quadrado. Em Pseudopimelodus, esta subsecção 

diferencia-se em um tendão meckeliano bem diferenciado para uma inserção no osso 

coronomeckeliano. Em Microglanis, as fibras ântero-dorsais diferenciam-se em um 

tendão mandibular pouco diferenciado, que dá origem ao segmentum mandibularis, com 

algumas fibras mais ântero-mesiais diferenciando-se no tendão meckeliano para uma 

inserção no osso coronomeckeliano. Invariavelmente, as fibras póstero-ventrais 

inserem-se na face póstero-mesial do ângulo-articulo-retroarticular 

Quando presente, o segmentum mandibularis surge do tendão mandibular e 

insere-se na face mesial do dentário, ângulo-articulo-retroarticular e cartilagem de 

Meckel. O nervo ramus mandibularis trigeminus é disposto mesialmente ao ricto-

malaris e lateralmente às subseções do stegalis. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini possui uma forma aproximadamente trapezoidal, com a 

sua origem apresentando uma extensão equivalente à 2/3 de sua inserção. A origem 

deste músculo ocorre na margem ântero-ventral do esfenótico e frontal, podendo incluir 

o etmóide lateral em Pseudopimelodus. Este músculo insere-se na face anterolateral do 

hiomandibular, com uma inserção mesial no osso apenas em Pseudopimelodus. 

 

DILATATOR OPERCULI  

 O dilatator operculi é composto por dois conjuntos de fibras, compondo um 

elemento miológico seccionado. O dilatator operculi primus surge do esfenótico, 

órbito-esfenóide, ptero-esfenóide, hiomandibular e frontal. O dilatator operculi 

secundarium surge do pterótico, esfenótico e hiomandibular, com ambas as secções 

contínuas em direção à inserção em um processo na porção dorsal do opercular. Ambas 

secções são dispostas mesialmente, além do levator arcus palatini, em relação à crista 

dorsal do hiomandibular. 

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi surge a partir da margem ventral do pterótico e do 

hiomandibular, e insere-se em uma crista na porção dorso-mesial do opercular. Este 

músculo é disposto lateralmente ao adductor operculi. 
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EXTENSOR TENTACULI 

Este músculo é seccionado em uma subsecção lateral e uma subsecção mesial. 

Em Pseudopimelodus, o extensor tentaculi, pars lateralis e medialis se originam a partir 

do etmóide lateral, onde o pars, lateralis insere-se na face lateral e dorso lateral da 

metade posterior do autopalatino e o pars, medialis na face mesial da metade posterior 

do autopalatino. Em Microglanis, o extensor tentaculi, pars lateralis surge do órbito-

esfenóide e etmóide lateral, inserindo-se na face lateral e dorso lateral do terço posterior 

do autopalatino. O pars medialis origina-se no etmóide lateral e no entopterigóide, 

inserindo-se na face mesial no terço posterior do autopalatino. O pars lateralis é 

disposto lateralmente ao pars medialis, sobrepondo-o completamente. Em 

Pseudopimelodus. o extensor tentaculi é disposto mesialmente ao levator arcus palatini 

na sua região médio-dorsal. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini origina-se na porção ventral do etmóide lateral, face 

órbito-esfenóide e do ptero-esfenóide e na porção lateral do paresfenóide, inserindo-se 

na face posterolateral metapterigóide e, posteriormente, insere-se na face mesial do 

hiomandibular. 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

Não diferenciado. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é disposto mesialmente ao levator operculi e surge da 

margem ventral do pterótico, inserindo-se anteriormente na porção póstero-dorso-mesial 

do hiomandibular e em uma crista na face dorso-mesial do opérculo. Um conjunto 

reduzido de fibras na porção anterior do adductor operculi insere-se no hiomandibular e 

poder-se-ia considerar como um adductor hyomandibulae, porém, este conjunto é 

contínuo ao longo da origem e da porção mediana do músculo, portanto, não sendo 

considerado como um músculo distinto 
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3.2.34. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Schilbeidae  

PARAILIA E SCHILBE 

(FIG. 9 E 16) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae é composto pelo segmentum facialis, com todas as 

secções parcialmente contínuas entre si na região de origem, diferenciando-se de 

maneira pouco evidente em direção à inserção, e pelo segmentum mandibularis. O pars 

ricto-malaris é disposto lateralmente ao levator arcus palatini, sobrepondo-o apenas na 

região médio-ventral do músculo. Em Schilbe, esta subsecção é localizada lateralmente 

ao dilatator operculi, sobrepondo-o totalmente; sendo localizado lateralmente à porção 

médio-ventral do dilatator operculi, sobrepondo-o parcialmente em Parailia. As 

subseções do stegalis dispõe-se de maneira distintas em relação ao levator arcus 

palatini, onde o epistegalis é disposto mesialmente a este músculo e o substegalis é 

disposto anterolateralmente ao levator arcus palatini, com ambas subseções se dispondo 

ântero-mesialmente ao dilatator operculi. 

A porção mais externa do segmentum facialis não apresenta diferenciação de 

subseções distinguíveis, permitindo seu reconhecimento como ricto-malaris. Esta 

subsecção apresenta como pontos comuns de origem o pré-opérculo, quadrado e 

hiomandibular, podendo incluir o pterótico e esfenótico em Schilbe. As fibras mais 

ventrais, presumivelmente correspondentes ao rictalis, inserem-se através de um tendão 

pouco evidente na face póstero-dorsal do ângulo-articulo-retroarticular em Schilbe ou 

diretamente através de fibras em Parailia; e as fibras dorsomesiais, correspondentes ao 

presumível malaris, diferenciam-se no tendão mandibular externamente à mandíbula em 

Schilbe ou no ângulo-articulo-retroarticular em Parailia. 

Mesialmente, o stegalis é diferenciado em um epistegalis dorso-mesial e um 

substegalis médio-ventral. O epistegalis surge do pteroesfenóide, esfenótico e 

hiomandibular, diferenciando-se em um espesso tendão para a inserção no ângulo-

articulo-retroarticular. Algumas fibras do epistegalis são contínuas com a membrana 

bucopalatal, na qual um ligamento endomaxilar é diferenciado para uma inserção no 

maxilar, contudo, sem associação direta com esta subsecção. O epistegalis é pouco 

distinto do substegalis na região de origem, onde suas fibras mais ventrais são 

parcialmente contínuas com as dorsais do substegalis. 
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O substegalis transpassa o epistegalis, surgindo a partir do hiomandibular, pré-

opérculo e quadrado, o qual diferencia-se em uma aponeurose inter-segmental externa à 

mandíbula, onde sua porção dorsal diferencia-se no tendão mandibular que dá origem 

ao segmentum mandibularis e sua porção ventral diferencia-se em um tendão 

meckeliano fracamente diferenciado, o qual é embebido no nas fibras do segmentum 

mandibularis, para uma inserção no osso coronomeckeliano. 

O segmentum mandibularis surge a partir do tendão mandibular externo à 

margem posterior da mandíbula e insere-se no ângulo-articulo-retroarticular, dentário e 

cartilagem de Meckel. O nervo ramus mandibularis trigeminus é disposto lateralmente 

a todo o segmentum facialis. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini possui uma forma aproximadamente trapezoidal em 

Schilbe ou de um paralelogramo em Parailia, com a sua origem apresentando uma 

extensão equivalente ao dobro de sua inserção. Comumente, a origem deste músculo 

ocorre na margem ântero-ventral do esfenótico e frontal, podendo incluir o etmóide 

lateral em Schilbe, no qual sua região anterior é composta por um aspecto tendinoso na 

porção ântero-mediana em direção a inserção no hiomandibular. 

 

DILATATOR OPERCULI  

 O dilatator operculi é composto por dois conjuntos de fibras, compondo um 

elemento miológico seccionado, no qual o dilatator operculi primus surge do 

esfenótico, órbito-esfenóide, ptero-esfenóide, hiomandibular e frontal. O dilatator 

operculi secundarium surge comumente do esfenótico e hiomandibular, podendo incluir 

o pterótico em Schilbe, com ambas as secções contínuas em direção à inserção em um 

processo na porção dorsal do opercular. 

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi surge a partir da margem ventral do pterótico e insere-se em 

uma crista na porção dorso-mesial do opercular. Este músculo é disposto lateralmente 

ao adductor operculi, sobrepondo-o completamente.  

 

EXTENSOR TENTACULI 
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Em Schilbe, este músculo é caracterizado como um componente único, o qual 

surge do etmóide lateral e insere-se na região dorsal do terço posterior do autopalatino. 

Em Paralia, ocorre a diferenciação de duas secções, onde o extensor tentaculi, pars 

lateralis surge do etmóide lateral e insere-se na face lateral e laterodorsal da metade 

posterior do autopalatino. O pars, medialis origina-se no etmóide lateral e no órbito-

esfenóide, inserindo-se na face mesial da metade posterior do autopalatino, sendo 

sobreposto pela secção lateral somente na sua porção médio-anterior. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini origina-se na porção ventral do etmóide lateral, face 

médio-lateral do órbito-esfenóide, ptero-esfenóide e na porção lateral do paresfenóide; 

inserindo-se na face dorso-mesial do metapterigóide e, posteriormente, insere-se na face 

mesial do hiomandibular. 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

O adductor mandibulae surge invariavelmente do pterótico, incluindo o proótico 

em Paraila, e inserindo-se na face póstero-dorso-mesial do hiomandibular. Algumas 

fibras póstero-dorsais são parcialmente contínuas com as do adductor operculi na região 

próximo à origem, contudo, músculos completamente seccionados em direção à 

inserção. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é disposto mesialmente ao levator operculi e surge da 

margem ventral do pterótico, inserindo-se em uma crista na face dorso-mesial do 

opérculo. 

 

3.2.35. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Scoloplacidae 

SCOLOPLAX 

(FIG. 27) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae é composto apenas pelo segmentum facialis, com todas 

as secções parcialmente contínuas entre si no local de origem, diferenciando-se 

gradualmente em direção à inserção. Externamente, todas as subseções do segmentum 
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facialis são dispostas ântero-ventralmente ao dilatator operculi e lateralmente apenas na 

porção ventral do levator arcus palatini, excetuando o epistegalis, o qual é disposto 

ântero-mesialmente a este músculo. Este segmento é composto por um malaris bem 

diferenciado, um stegalis diferenciado em um epistegalis completamente distinto das 

demais subseções e um substegalis não diferenciado das fibras ventrais do segmentum 

facialis, compondo um substego-rictalis. 

O componente mais robusto do adductor mandibulae é o malaris, o qual 

apresenta uma extensão póstero-dorsalmente expandida surgindo somente da porção 

posterolateral do hiomandibular. Esta secção diverge anteriormente em um longo 

ligamento, equivalente à porção fibrosa do malaris, que se insere na margem póstero-

dorso-mesial do pré-maxilar. 

A porção mais externa e ventral do segmentum facialis não apresenta 

diferenciação de subseções distinguíveis, permitindo seu reconhecimento como 

substego-rictalis. Esta subsecção surge do quadrado e hiomandibular, com as fibras 

presumivelmente correspondentes ao substegalis diferenciando-se em um tendão para 

uma inserção na margem póstero-dorsal do dentário e as fibras correspondentes ao 

rictalis inserindo-se no processo coronóide, com algumas fibras cooptadas pelo mesmo 

tendão do substegalis. O epistegalis surge do órbito-esfenóide e ptero-esfenóide, 

divergindo anteriormente em um ligamento endomaxilar pouco diferenciado, 

equivalente à um terço do osso maxilar, o qual insere-se na face ântero-mesial do 

maxilar. O nervo ramus mandibularis trigeminus é disposto ântero-mesialmente ao 

malaris e mesialmente ao substego-rictalis. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini possui uma forma aproximada de um paralelogramo, 

com a sua origem apresentando uma extensão equivalente ao de sua inserção. A origem 

deste músculo ocorre na margem ântero-ventral do frontal e insere-se através de uma 

conexão muscular em uma crista na face lateral da porção anterodorsal do 

hiomandibular. Este músculo é disposto mesialmente à face externa do adductor 

mandibulae somente na sua região de inserção e paralelamente ao dilatator operculi, 

sem sobreposição entre estes músculos. 

 

DILATATOR OPERCULI  
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 O dilatator operculi no espécime analisado é um músculo de aspecto tendinoso, 

excetuando seus locais de origem e inserção, que são estritamente fibrosos. Este 

músculo é composto por dois conjuntos de fibras, no qual o dilatator operculi primus 

surge do frontal, com as fibras mais mesias inserindo-se no hiomandibular. As fibras 

mais laterais do dilatator operculi primus convergem com as fibras ântero-dorsais do 

dilatator operculi secundarium, que surgem da face lateral do hiomandibular, com 

ambas secções se inserindo no opercular. 

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi se origina na margem póstero-ventral do postotemporo-

pterótico-supracleitro e insere-se em uma crista na face medial do opercular. Este 

músculo é disposto anterolateralmente ao adductor operculi, não o sobrepondo. 

 

EXTENSOR TENTACULI 

Este músculo é caracterizado como um componente único, o qual surge do 

etmóide lateral e órbito-esfenóide, inserindo-se no terço posterior do autopalatino. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini origina-se na porção médio-lateral do paresfenóide, 

órbito-esfenóide e ptero-esfenóide. Anteriormente, este músculo insere-se na face lateral 

do metapterigóide, margem póstero-dorsal do quadrado e posteriormente na face mesial 

do hiomandibular. 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

Não diferenciado. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é pouco diferenciado e composto por algumas poucas 

fibras, sendo disposto póstero-mesialmente ao levator operculi e surgindo da margem 

póstero-ventral do postotemporo-pterótico-supracleitro. Este músculo diverge em um 

componente com um aspecto aponeurótico e insere-se na face mesial do opérculo. 
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3.2.36. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Siluridae 

WALLAGO 

(FIGS. 12 E 29) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae é composto pelo segmentum facialis, com todas as 

secções parcialmente contínuas entre si na região de origem e diferenciando-se 

gradualmente em direção à inserção; e pelo segmentum mandibularis. Externamente, as 

secções do segmentum facialis dispõem-se de modos distintos em relação ao levator 

arcus palatini: o ricto-malaris é disposto lateralmente à porção médio-ventral do 

levator arcus palatini, sobrepondo-o parcialmente; o stegalis externa e stegalis interna 

são dispostos mesialmente ao levator arcus palatini. As subseções do segmentum 

facialis são dispostas anteriormente ao levator operculi, no qual o ricto-stegalis 

encontra-se majoritariamente lateralizado ao dilatator operculi, com um diminuto 

conjunto de fibras disposto mesialmente a este último.  

A porção externa do segmentum facialis não apresenta diferenciação de 

subseções distinguíveis, permitindo seu reconhecimento como ricto-malaris. Esta 

subsecção surge a partir do esfenótico, pterótico, supra-pré-opérculo, pré-opérculo, 

quadrado e hiomandibular, inserindo-se majoritariamente através de fibras na margem 

póstero-dorsal do ângulo-articulo-retroarticular e dentário, com algumas fibras mais 

laterais conectada à uma espessa membrana bucopalatal e mesiais associando-se com 

uma aponeurose inter-segmental pouco diferenciada. 

Mesialmente, o stegalis é seccionado em um stegalis externa e stegalis interna. 

O stegalis externa surge a partir de uma quilha mesial formada pelo hiomandibular e o 

quadrado, metapterigóide, frontal, esfenótico e etmóide lateral. As fibras ântero-ventrais 

são pouco diferenciadas do ricto-malaris e inserem-se na face póstero-mesial do 

ângulo-articulo-retroarticular, com as fibras póstero-mesiais diferenciando-se em um 

espesso tendão, que se insere em uma quilha mesial no osso. O stegalis interna é 

completamente seccionado em uma subsecção dorsal, nomeada como stegalis interna 

dorsalis, e uma subsecção ventral, o stegalis interna ventralis. O stegalis interna 

dorsalis surge da porção mediana do metapterigóide e insere-se diretamente através de 

fibras na margem póstero-dorsal do maxilar. O stegalis interna ventralis origina-se na 

porção ântero-ventral do metapterigóide e insere-se na porção ântero-ventral do maxilar 
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através de um tendão de tamanho considerável, equivalente a mais da metade do osso 

maxilar, com algumas fibras do ventralis inserindo-se no mesmo ponto no osso maxilar. 

A membrana bucopalatal é bem diferenciada e posteriormente recebe algumas 

fibras ventrais do ricto-malaris. O segmentum mandibularis surge de uma aponeurose 

inter-segmental pouco diferenciada e insere-se na face mesial do dentário, ângulo-

articulo-retroarticular e margem dorsal da cartilagem de Meckel. O nervo ramus 

mandibularis trigeminus não foi detectado no espécime analisado. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini possui uma forma aproximada de um paralelogramo, 

com sua origem apresentando uma extensão equivalente dobro da sua inserção. A 

origem deste músculo ocorre na margem posterior do etmóide lateral, frontal e 

esfenótico, inserindo-se majoritariamente através de uma conexão muscular no 

hiomandibular e quadrado. A região anterior é composta por um componente de aspecto 

tendinoso, nomeado aqui como tendão posto-ocular, o qual insere-se na margem 

anterior do hiomandibular e anterodorsal do quadrado. 

 

DILATATOR OPERCULI  

 O dilatator operculi é caracterizado como um componente miológico único, o 

qual surge do frontal, etmóide lateral, pterótico, esfenótico e hiomandibular. Este 

músculo apresenta um espesso tendão surgido a partir de suas fibras mais anteriores, 

resultando em um aspecto pectinado. A inserção ocorre em um processo na porção 

dorsal do opercular. A porção anterior é disposta mesialmente ao levator arcus palatini, 

com a região médio-posterior disposta paralelamente a este músculo. 

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi se origina na margem ventral do pterótico e postotempo-

supra-cleitro, inserindo-se em uma crista na porção mesial do opercular. Este músculo é 

disposto lateralmente ao adductor operculi, sobrepondo-o completamente. 

 

EXTENSOR TENTACULI 

Este músculo é seccionado em extensor tentaculi, pars lateralis e extensor 

tentaculi, pars medialis. O extensor tentaculi, pars lateralis surge da face lateral do 
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orbito-esfenóide, margem posterior do etmóide lateral e porção ventral do frontal, 

inserindo-se em um processo póstero-dorsal do autopalatino através de um longo 

tendão, equivalente à porção fibrosa da subsecção. O extensor tentaculi, pars medialis 

surge do ptero-esfenóide, órbito-esfenóide e em toda a face póstero-mesial do etmóide 

lateral, inserindo-se em um processo diminuto na bifurcação posterior do autopalatino 

através de um longo tendão, equivalente ao tamanho da porção fibrosa desta secção, e 

através de um tendão comparativamente menor, em um processo mesial no osso. O 

extensor tentaculi, pars lateralis é disposto lateralmente apenas na porção médio 

posterior do pars medialis, não sobrepondo a sua porção mais posterior e anterior. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 O adductor arcus palatini origina-se no etmóide lateral, paresfenóide, porção 

ventral do órbito-esfenóide e pteroesfenóide, inserindo-se na porção dorsal do 

entopterigóide e faces mesiais do metapterigóide e hiomandibular. 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

O adductor hyomandibulae é disposto anteriormente ao dilatator operculi e 

mesialmente ao levator operculi. Este músculo surge a partir da margem ventral do 

pterótico e insere-se na face póstero-mesial no hiomandibular. Algumas fibras 

posteriores apresentam associação com a porção anterior do adductor operculi, contudo, 

ambos são completamente discerníveis entre si. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é disposto mesialmente ao levator operculi, surgindo da 

margem ventral do pterótico e inserindo-se em uma crista na porção dorsal opérculo. 

 

3.2.37. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Sisoridae 

BAGARIUS E GLYPTOTHORAX 

(FIG. 32) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae é composto apenas pelo segmentum facialis, no qual as 

secções mais laterais são contínuas entre si, compondo um ricto-malaris em Bagarius, 

ou parcialmente seccionadas em direção aos pontos de inserção em Glyptothorax; e um 
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stegalis seccionado em epistegalis e o substegalis. As secções do segmentum facialis 

dispõem-se de modos distintos em relação ao levator arcus palatini: em Bagarius, o 

ricto-malaris e um conjunto de fibras laterais do substegalis são dispostos lateralmente 

à porção médio-ventral e um conjunto de fibras mais mesial do substegalis e do 

epistegalis dispõe-se mesialmente à região de inserção do levator arcus palatini. Em 

Glyptothorax, o rictalis e o malaris são dispostos lateralmente à região de inserção do 

levator arcus palatini, e o epistegalis origina-se mesialmente e o substegalis ântero-

mesialmente ao levator arcus palatini. Todas secções dispõem-se anteriormente ao 

dilatator operculi, levator operculi e adductor operculi, sem sobreposição entre estes 

músculos. 

Em Bagarius, o ricto-malaris surge majoritariamente do pré-opérculo, 

hiomandibular e quadrado; e possui uma aponeurose posteriormente afilada que surge 

da porção póstero-dorsal do músculo e se conecta na margem ventral do pterótico. Em 

direção a inserção, as fibras correspondentes ao rictalis e malaris não são distinguíveis, 

e inserem-se diretamente através de fibras no processo coronóide e na porção dorsal do 

ângulo-articulo-retroarticular. Em Glyptothorax, o rictalis surge do pré-opérculo e 

hiomandibular, inserindo-se diretamente através de fibras na face lateral do dentário, 

processo coronóide, face lateral e dorsal do ângulo-articulo-retroarticular. O malaris 

surge do hiomandibular e quadrado, inserindo-se na porção dorsal do ângulo-articulo-

retroarticular e cartilagem de Meckel. As fibras mesiais deste músculo são pouco 

diferenciadas do substegalis, porém, podendo reconhecer este último por um 

encurtamento das fibras e direcionamento mais mesial de sua origem.  

Mesialmente, o stegalis é seccionado em um epistegalis e um substegalis. Em 

Bagarius, o epistegalis surge da porção anterodorsal do hiomandibular e 

metapterigóide, inserindo-se na face póstero-mesial do maxilar diretamente através de 

fibras e ventralmente a conexão entre o epistegalis e o maxilar ocorre através de um 

tendão diminuto pouco diferenciado que surge das fibras mesiais deste músculo. Em 

Glyptothorax, o epistegalis surge apenas da porção anterodorsal do hiomandibular, com 

uma sinuosidade abrupta na região próxima a porção posterior do autopalatino e 

inserindo-se na face ântero-mesial do maxilar diretamente através de fibras. Esta 

subsecção é completamente diferenciada das demais subseções do adductor 

mandibulae, exceto pelas suas fibras póstero-ventrais, que são parcialmente contínuas 

com as fibras póstero-dorsais do substegalis.  
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O substegalis origina-se no hiomandibular e quadrado, podendo incluir o 

metapterigóide em Bagarius. Esta subsecção insere-se majoritariamente através de uma 

conexão muscular na porção dorsal do ângulo-articulo-retroarticular, com as fibras mais 

anteriores convergindo em um espesso tendão meckeliano, o qual insere-se no osso 

coronomeckeliano. Em Glyptothorax, a porção posterior da cartilagem de Meckel serve 

como ponto adicional de inserção do substegalis. O nervo ramus mandibularis 

trigeminus não foi detectado em Bagarius, sendo disposto mesialmente ao rictalis e 

lateralmente ao malaris, epistegalis e ao substegalis em Glypthotorax. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini possui uma forma aproximada de um trapézio 

retângulo; com a sua origem apresentando uma extensão equivalente à metade de sua 

inserção. A origem deste músculo ocorre na margem ântero-ventral do esfenótico e 

margem látero-ventral da porção posterior do frontal; inserindo-se através de uma 

conexão muscular na porção anterodorsal do hiomandibular. 

 

DILATATOR OPERCULI  

 O dilatator operculi é composto por dois conjuntos de fibras, compondo um 

elemento miológico seccionado, no qual o dilatator operculi primus surge do 

esfenótico, ptero-esfenóide, hiomandibular e em uma fossa na face látero-ventral do 

frontal, podendo incluir o órbito-esfenóide em Bagarius. O dilatator operculi 

secundarium surge do esfenótico e hiomandibular, com ambas as secções contínuas em 

direção à inserção em um processo pouco evidente na porção dorsal do opercular. 

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi se origina na margem póstero-ventral do pterótico e insere-se 

na porção dorsal do opercular. Este músculo é disposto obliquamente em direção à 

inserção, e disposto lateralmente a porção dorsal e médio-posterior do adductor 

operculi. 

 

EXTENSOR TENTACULI 

Este músculo é completamente diferenciado em duas subseções. O extensor 

tentaculi, pars lateralis origina-se no órbito-esfenóide e frontal, podendo incluir o 
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etmóide lateral em Bagarius, inserindo-se em um processo bem desenvolvido na face 

póstero-dorsal do autopalatino. O extensor tentaculi, pars medialis origina-se no 

etmóide lateral, frontal e orbitoesfenóide, inserindo-se na face póstero-dorso-mesial do 

autopalatino. Em Bagarius, o pars medialis é quase que completamente sobreposto ao 

extensor tentaculi, pars lateralis, excetuando suas porções anteriores e posteriores. Em 

Glyptothorax, o extensor tentaculi, pars lateralis sobrepõe o pars medialis somente na 

sua metade posterior. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 Em Bagarius, o adductor arcus palatini é composto por pequenos conjuntos 

musculares parcialmente descontínuos entre si, distinto do padrão de Glyptothorax, o 

qual é caracterizado por um músculo uniforme. Este músculo origina-se na porção 

médio-lateral do paresfenóide, porção médio-ventral do órbito-esfenóide, 

pteroesfenóide e etmóide lateral. Anteriormente, este músculo insere-se no 

entopterigóide, metapterigóide e, posteriormente, insere-se através de uma conexão 

muscular na face anterolateral do hiomandibular, que em direção posterior insere-se em 

uma crista na face mesial deste osso. 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

Não diferenciado. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é disposto mesialmente ao levator operculi apenas na 

metade posterior, surgindo da margem ventral do pterótico, inserindo-se em uma crista 

na face mesial do opérculo. 

 

3.2.38. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Trichomycteridae 

COPIONODON E TRICHOMYCTERUS 

(FIG. 34) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae é composto apenas o segmentum facialis, no qual sua 

parte mais externa é disposta lateralmente à porção médio-ventral do levator arcus 

palatini e sua porção interna localizada mesialmente ao levator arcus palatini. Apenas a 
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região mais póstero-dorsal é disposta mesialmente ao dilatator operculi, secundarium. 

A secção mais externa do segmentum facialis não apresenta diferenciação de subseções, 

sendo todas as fibras contínuas entre si, permitindo seu reconhecimento como ricto-

malaris. Esta subsecção surge da porção lateral do pré-opérculo, quadrado e 

hiomandibular. Em Copionodon, as fibras ântero-mesiais fusionam com as fibras 

anterolaterais do substegalis e inserem-se na margem póstero-dorsal da face mesial e 

lateral do processo coronóide. Em Trichomycterus, esta secção insere-se na margem 

póstero-dorsal da face lateral do processo coronóide, com as fibras póstero-ventrais do 

ricto-malaris, presumivelmente correspondentes ao rictalis, conectadas com as fibras 

anterolaterais do protractor operculi através de uma fáscia pouco diferenciada. 

A distinção de uma subsecção mais mesial é possível mediante o seccionamento 

na região de origem pelo levator arcus palatini, sendo possível distinguir como um 

stegalis completamente diferenciado em um epistegalis e um substegalis. O epistegalis 

surge invariavelmente do hiomandibular, podendo incluir o entopterigóide e uma fáscia 

que conecta os ossos do suspensório em Copionodon, ou o quadrado e o metapterigóide 

em Trichomycterus. Em Copionodon, algumas fibras ântero-mesiais inserem-se no 

processo coronóide, com a inserção majoritariamente ocorrendo no osso maxilar, e em 

Trichomycterus, esta subsecção converge com as fibras do substegalis e inserem-se 

majoritariamente na margem póstero-dorsal e face mesial do ângulo-articulo-

retroarticular. O substegalis surge do hiomandibular e quadrado, incluindo o 

metapterigóide e entopterigóide em Copionodon, onde as fibras desta subsecção são 

fortemente associadas com o ricto-malaris e inserem-se majoritariamente na face mesial 

do ângulo-articulo-retroarticular. 

 O nervo ramus mandibularis trigeminus é disposto mesialmente ao ricto-

malaris e ântero-mesialmente às subseções do stegalis. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini possui uma forma aproximadamente triangular em 

Copionodon ou aproximadamente cônica em Trichomycterus, com a sua origem 

apresentando uma extensão correspondente à aproximadamente 2/3 da sua inserção. A 

origem deste músculo ocorre na margem ântero-ventral do esfenótico, inserindo-se 

através de uma espessa conexão fibrosa em uma crista na porção anterodorsal do 

hiomandibular. Este músculo é disposto mesialmente ao ricto-malaris apenas a partir da 
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porção médio-ventral. A porção póstero-dorsal é disposta mesialmente ao dilatator 

operculi. Este músculo secciona o ricto-malaris do stegalis em seus respectivos locais 

de origem. 

 

DILATATOR OPERCULI  

 O dilatator operculi é composto por dois conjuntos de fibras principais, 

compondo um elemento miológico seccionado. A origem do dilatator operculi primus 

inclui invariavelmente o frontal, podendo incluir o esfenótico-proótico-pteroesfenóide 

em Trichomycterus ou o esfenótico, órbito-esfenóide e ptero-esfenóide em Copionodon.  

O dilatator operculi secundarium é parcialmente diferenciada em uma subsecção 

dorsal, nomeada como dilatator operculi secundarium dorsal, e uma subsecção ventral, 

designada como dilatator operculi secundarium ventral. Em Copionodon, o dilatator 

operculi secundarium ventral surge do esfenótico ou no esfenótico-proótico-

pteroesfenóide em Trichomycterus, inserindo-se diretamente através de fibras na face 

lateral da porção anterodorsal do opérculo. O dilatator operculi secundarium dorsal 

surge invariavelmente a partir do hiomandibular, podendo incluir o esfenótico em 

Copionodon ou o parieto-supraoccipital e esfenótico-proótico-pteroesfenóide em 

Trichomycterus, apresentando uma diferenciação de um tendão em direção à inserção, 

que se conecta na face póstero-dorso-mesial do opérculo. 

 

PROTRACTOR OPERCULI 

O protractor operculi é presente em todos os representantes de 

Trichomycteridae, exceto Copionodon e Trichogenes (pers. obs.; Datovo & Bockmann, 

2010). Este músculo surge a partir da margem posterior do pré-opérculo e insere-se na 

porção lateral do opérculo, imediatamente póstero-dorsalmente ao conjunto de 

odontódeos. Algumas fibras mais anteriores são conectadas com as fibras posteriores do 

ricto-malaris através de uma fáscia sútil e algumas fibras póstero-mediais são contínuas 

com algumas poucas fibras ventrais do dilatator operculi secundarium ventral.  

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi se origina na margem póstero-ventral do pterótico, podendo 

incluir o hiomandibular em Copionodon, inserindo-se na face mesial do opérculo. Este 

músculo é disposto lateralmente ao adductor operculi, sobrepondo-os completamente; e 
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com a sua porção anterior disposta mesialmente ao dilatator operculi secundarium 

dorsal.  

 

EXTENSOR TENTACULI 

Este músculo é caracterizado como um componente único em Copionodon, o 

qual surge do etmóide lateral e órbito-esfenóide, inserindo-se diretamente através de 

fibras em toda a face póstero-dorsal do terço posterior do autopalatino. Em 

Trichomycterus, este músculo é seccionado em um extensor tentaculi, pars lateralis e 

um extensor tentaculi, pars medialis. A secção lateral surge da face póstero-ventral do 

etmóide lateral, paresfenóide e órbito-esfenóide, inserindo-se na região póstero-dorso-

mesial do autopalatino. A secção mesial origina-se no esfenótico-proótico-

pteroesfenóide e no orbito-esfenóide e insere-se na face póstero-mesial da mesma 

porção do osso. A secção lateral é disposta lateralmente quase que completamente à 

secção mesial, sendo possível visualizar apenas a região mais posterior da secção 

mesial. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 

 Os pontos comuns do adductor arcus palatini compreendem o órbito-esfenóide 

e paresfenóide, podendo incluir o etmóide lateral e pteroesfenóide em Copionodon, ou 

esfenótico-proótico-pteroesfenóide em Trichomycterus. Em Copionodon, o adductor 

arcus palatini insere-se no entopterigóide, autopalatino e na porção lateral do 

metapterigóide, que em direção posterior a inserção torna-se mesial no osso e, 

posteriormente ocorre na face mesial do hiomandibular. Em Trichomycterus, a inserção 

ocorre na face mesial do metapterigóide, quadrado e hiomandibular. 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

O adductor hyomandibulae é disposto póstero-mesialmente ao dilatator operculi 

e mesialmente ao levator operculi; surgindo da margem ventral do pterótico e 

inserindo-se na face póstero-mesial no hiomandibular. Algumas fibras posteriores 

apresentam associação com a porção anterior do adductor operculi, contudo, ambos são 

completamente discerníveis entre si. Músculo ausente em Trichomycterus. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 
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O adductor operculi é disposto mesialmente ao levator operculi e surge da 

margem póstero-ventral do pterótico, com inserção em uma crista na face mesial do 

opérculo. Em Copionodon, algumas poucas fibras anteriores apresentam associação 

com a porção posterior do adductor hyomandibulae. 

 

3.2.39. Descrição da musculatura dorsolateral da face de Incertae sedis  

CONORHYNCHOS 

(FIG. 35) 

ADDUCTOR MANDIBULAE 

 O adductor mandibulae é composto apenas pelo segmentum facialis, com todas 

as secções parcialmente contínuas entre si na região de origem, diferenciando-se de 

maneira pouco evidente em direção à inserção. Externamente, o adductor mandibulae é 

disposto lateralmente ao levator arcus palatini apenas na região de inserção, sendo 

localizado ântero-ventralmente ao dilatator operculi. 

A porção mais externa e ventral do segmentum facialis não apresenta 

diferenciação de subseções distinguíveis, permitindo seu reconhecimento como ricto-

malaris, que é seccionado do stegalis pelo ramus mandibularis trigeminus apenas na 

região próxima a inserção. Esta subsecção surge do pré-opérculo, quadrado e 

hiomandibular. As fibras látero-ventrais, presumivelmente correspondentes ao rictalis, 

inserem-se diretamente através de uma conexão muscular na face lateral da porção 

póstero-dorsal do ângulo-articulo-retroarticular; sendo as fibras mais látero-ventrais 

convergindo na membrana bucopalatal. As fibras dorsomesiais, presumivelmente 

correspondentes ao malaris, inserem-se na porção póstero-dorsal do ângulo-articulo-

retroarticular, com algumas fibras mais laterais associadas à membrana bucopalatal. 

Mesialmente, o stegalis é pouco diferenciado do ricto-malaris, sendo possível 

discernir seu conjunto de fibras apenas em uma vista dorsal. Este músculo é seccionado 

em epistegalis e substegalis. O epistegalis surge do hiomandibular, metapterigóide e 

porção anterodorsal do quadrado, convergindo na membrana bucopalatal e em um 

ligamento endomaxilar, o qual insere-se na região anterodorsal do maxilar. O 

substegalis surge do hiomandibular, metapterigóide e quadrado. Em direção à inserção, 

este músculo diferencia-se no tendão meckeliano e insere-se no osso coronomeckeliano, 

com algumas fibras ventrais inserindo-se diretamente na face póstero-mesial do ângulo-
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articulo-retroarticular. O nervo ramus mandibularis trigeminus é disposto mesialmente 

ao ricto-malaris e lateralmente ao stegalis. 

 

LEVATOR ARCUS PALATINI 

 O levator arcus palatini possui uma forma aproximadamente trapezoidal, com a 

sua origem apresentando uma extensão equivalente à de sua inserção. A origem deste 

músculo ocorre na margem ântero-ventral do esfenótico e se insere através de uma 

conexão muscular na porção dorsal do hiomandibular. A região anterior é composta por 

um aspecto tendinoso somente na porção de inserção do hiomandibular. 

 

DILATATOR OPERCULI  

 O dilatator operculi é composto por dois conjuntos de fibras, compondo um 

elemento miológico seccionado. O dilatator operculi primus surge do esfenótico, ptero-

esfenóide, hiomandibular e frontal. Esta secção apresenta um espesso ligamento surgido 

a partir de suas fibras mais mesiais, resultando em um aspecto pectinado desta secção. O 

dilatator operculi secundarium surge do pterótico, esfenótico e hiomandibular, com 

ambas as secções contínuas em direção à inserção em um processo na porção dorsal do 

opercular.  

 

LEVATOR OPERCULI 

 O levator operculi se origina na margem ventral do pterótico e hiomandibular, 

inserindo-se em uma crista na porção dorsal do opercular. Este músculo é disposto 

lateralmente ao adductor operculi. 

 

EXTENSOR TENTACULI 

Este músculo é seccionado em extensor tentaculi, pars lateralis e extensor 

tentaculi, pars medialis. O pars lateralis surge apenas na face ventral do etmóide lateral 

e insere-se na região póstero-dorso-mesial do autopalatino. O pars medialis origina-se 

no etmóide lateral e paresfenóide, inserindo-se na face póstero-mesial da mesma porção 

do osso. A secção lateral é disposta lateralmente à secção mesial, o sobrepondo 

completamente. 

 

ADDUCTOR ARCUS PALATINI 
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 O adductor arcus palatini origina-se na porção ventral do órbito-esfenóide e na 

porção lateral do paresfenóide, inserindo-se na face mesial do metapterigóide e 

posteriormente insere-se através de uma conexão muscular na face mesial da porção 

dorsal do hiomandibular. 

 

ADDUCTOR HYOMANDIBULAE 

O adductor hyomandibulae é disposto anteriormente ao dilatator operculi e 

surge da margem ventral do pterótico e proótico, com inserção póstero-mesial no 

hiomandibular. Algumas fibras posteriores apresentam associação com a porção anterior 

do adductor operculi, contudo, ambos são completamente discerníveis entre si. 

 

ADDUCTOR OPERCULI 

O adductor operculi é disposto mesialmente ao levator operculi e surge da 

margem ventral do pterótico, inserindo-se em uma crista na face mesial do opérculo. 

 

3.3. Sinonímia da musculatura dorsolateral da cabeça de Siluriformes 

 A lista sinonímica apresentada abaixo sintetiza as conclusões acerca da 

homologia e estrutura da musculatura facial em bagres, discutida em detalhe nas seções 

precedentes. Foram identificados na literatura um total de 215 nomes aplicados aos 44 

músculos da face aqui reconhecidos. O critério principal para a composição 

nomenclatural foram as hipóteses de homologia para cada componente miológico. Os 

nomes foram confeccionados a fim de contemplar todos os seus subcomponentes 

instrísecos na composição de um determinado músculo ou, quando caracterizado como 

uma derivação simples, seu músculo de origem. Por exemplo, o músculo 

tradicionalmente nomeado como “retractor tentaculi” compreende na verdade sete 

versões não-homólogas. Portanto, sete nomes são apresentados para expressar esta 

complexidade de acordo com a respectiva homologia com diferentes elementos do 

adductor mandibulae, adductor arcus palatini ou extensor tentaculi (ver “O retractor 

tentaculi de Siluriformes: diferentes composições sob um mesmo nome”).  

Alguns nomes não seguiram as normativas acima, pois as composições léxicas 

resultantes foram consideradas demasiadamente pesadas para uso prático. Este é o caso 

do extensor tentaculi, que se diferencia a partir do adductor arcus palatini (seção “A 

homologia do extensor tentaculi dos Siluriformes”). O extensor tentaculi pode 
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apresentar até quatro secções e uma aplicação estrita da nomenclatura homológico-

descritiva resultaria em até até 7 termos justapostos (e.g. adductor arcus palatini, pars 

autopalatini lateralis rostralis). Portanto, optou-se pela manutenção do nome extensor 

tentaculi e adição de suas partes correspondentes quando presentes. Pelas mesmas 

razões, os nomes constrictor palatini, hyporostralis e epirostralis foram mantidos 

(sensu Datovo & Bockmann, 2010). Outros músculos, apesar dos esforços aqui 

implementados, bem como em outros trabalhos (e.g. Mo, 1991; Datovo & Bockmann, 

2010; Howes, 1983b; Datovo & Bockmann, 2010; Adriaens et al., 2010), não tiverem 

suas homologias satisfatoriamente traçadas e, consequentemente, a nomenclatura 

tradicional foi mantida, permanecendo um reflexo de sua função anatômica (e.g. 

protractor operculi de Trichomycteridae e protractor posttemporalis de Bagridae). 

 O critério de homologia em associação à topografia também foi utlizado. Este é 

o caso do dilatator operculi. Em Siluriformes primitivos, o dilatator operculi é 

caracterizado como um componente miológico único, localizado mais mesialmente em 

relação ao eixo do neurocrânio e originando-se a partir de elementos osteológicos da sua 

região orbital. A partir deste músculo, ocorre a diferenciação em uma subseção 

posterolateral (pers. obs.; Datovo & Bockmann, 2010), resultando em um dilatator 

operculi seccionado em um dilataor operculi primus, em referência à sua condição 

equivalente à condição generalizada para a ordem, e dilataor operculi secundarium, em 

referência à sua derivação evidentemente subsequente do dilatator operculi primus. O 

dilatator operculi secundarium pode ainda ser seccionado e o critério utilizado também 

foi o topográfico em relação às suas subseções, resultando em dilatator operculi 

secundarium dorsal e dilatator operculi secundarium ventral (Datovo & Bockmann, 

2010). 

 Com base nas análises descritivas e na revisão exaustiva da literatura da 

miologia craniana em Siluriformes, foi possível constatar que o adductor mandibulae, 

pars ricto-malaris é o elemento mais complexo nomenclaturalmente, tendo recebido na 

literatura 33 nomes diferentes. A seguir vem o adductor mandibulae, pars rictalis, com 

21 nomes. Os demais componentes possuem 20 ou menos sinônimos (Fig. 69). A 

compilação nomenclatural da musculatura da face de Siluriformes é exposta a seguir, 

com os nomes corretos apresentados em negrito e devidamente referenciados. Abaixo 

destes são listados seus sinônimos e respectivos autores, organizados cronologicamente 

e com a lista de táxons examinados em cada caso. Para músculos compostos por 
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diferentes porções de outros componentes miológicos, a nomenclatura reflete sua 

composição, sendo indicada como “nova composição” ([n. comp.]). Músculos que 

receberam uma nomenclatura inteiramente nova são indicados como “novo nome” ([n. 

nom.]). 

 

Adductor mandibulae, segmentum facialis Datovo & Vari, 2013. 

 Adductor mandibulae. 

Eaton (1948): Ictalurus. Rodiles-Hernández et al. (2005): Lacantunia. 

A2A3. 

Datovo et al. (2012): Trichomycterus. 

 Muscles masséters. 

Reichel (1927): Phreatobius. 

 

Adductor mandibulae, pars malaris Datovo & Vari, 2013. 

Adductor 2 ou Ad2.  

Munshi (1960): Mystus aor (= Sperata aor). 

Adductor mandibulae profundus 1 and 2. 

Mahajan (1971): Sisor. 

Dorsolateral division of retractor tentaculi. 

Geerinckx et al. (2009): Corydoras. 

Partie médiale de Am1 ou ‘b’. 

Juge (1898): Silurus. 

Retractor premaxillae ou muscle ‘c’. 

Schaefer (1990): Scoloplax. 

A2. 

Diogo et al. (2001): Bunocephalus, Aspredo e Xyliphius. Diogo et al. 

(2002a): Glyptothorax. Diogo et al. (2003a): Conta, Erethistes e Hara 

filamentosa (= Erethistes filamentosa. Diogo et al. (2003b): Heteropneustes. 

Diogo et al. (2003c): Centromochlus, Auchenipterus e Ageneiosus. Diogo et 

al. (2004a): Chaca. Diogo et al. (2004b): Ailia, Laides, Schilbe, 

Pseudeutropius e Siluranodon. Diogo (2004): Cetopsis, Chaca, Erethistes e 

Glyptothorax. Diogo (2005): Pimelodus, Pseudoplatystoma e 

Hypophthalmus. Diogo et al. (2006b): Cetopsis e Helogenes. Diogo 
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(2007a): Heptapterus, Goeldiella e Rhamdia. Oliveira et al. (2002): Arius 

heudeloti (= Carlarius heudelotii), Bagre e Genidens. Sarmento-Soares & 

Porto (2006): Centromochlus, Glanidium e Tatia. Sarmento-Soares & 

Martins-Pinheiro (2013): Glanidium.  

Schaefer & Lauder (1986): Corydoras. 

A2dorsal. 

Schaefer & Provenzano (2008): Lithogenes. 

A2A3'α. 

Adriaens et al. (2010): Trichomycterus. 

A2”. 

Datovo & Bockmann (2010): Bullockia, Haemomaster, Hatcheria, 

Homodiaetus, Ituglanis, Listrura, Nematogenys, Ochmacanthus, 

Paracanthopoma, Parastegophilus, Paravandellia, Pareiodon, 

Pseudostegophilus, Sarcoglanis, Scleronema, Trichogenes, Trichomycterus, 

Tridentopsis e Vandellia. 

A2α e A2β. 

Sarmento-Soares & Porto (2006): Tatia, Centromochlus e Glanidium. 

A2. 

Alexander (1965): Amblydoras hancocki (= Platydoras hancocki), 

Ancistrus, Ageneiosus, Arius, Bunocephalus, Clarias, Corydoras, 

Cryptopterus bicirrhis (= Kryptopterus bicirrhis), Diplomystes, Helogenes, 

Hoplosternum, Loricariichthys, Malapterurus, Mystus, Pseudodoras (= 

Oxydoras), Pseudopimelodus villosus (= Batrochoglanis villosus), 

Plecostomus plecostomus (= Hypostomus plecostomus), Rhamdella foina (= 

Rhamdia foina), Sciadeichthys (= Sciades), Schilbe, Synodontis e 

Trachycorystes. Huysentruyt et al. (2007): Corydoras. Huysentruyt et al. 

(2009): Corydoras. Howes (1983b): Aelurichthys (= Bagre), Ageneiosus, 

Amphilius, Arius, Aspredo, Auchenipterichthys, Bagrus, Brachyplatystoma, 

Branchioica (= Paravandellia), Bunocephalus, Callophysus, Chaca, 

Chaetostoma, Chrysichthys, Clarias, Clarotes, Cochliodon (= Hypostomus), 

Cryptopterus (= Kryptopterus), Diplomystes, Doras, Eutropius (= Schilbe), 

Gagata, Galeichthys, Geneidens (= Genidens), Glyptosternon, Goldiella (= 

Goeldiella), Helogenes, Hemisorubim, Heptapterus, Hoplosternum, 
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Hypophthalmus, Ictalurus, Iheringichthys, Leiocassis, Liobagrus, Loricaria, 

Luciopimelodus, Megalonema, Mystus, Nematogenys, Notarius, 

Osteogeneiosus, Ompok, Oxydoras, Pangasius, Pangasianodon, 

Parapimelodus, Perugia (= Pinirampus), Phyllonemus, Pimelodina, 

Platystomatichthys, Plotosus, Pseudauchenipterus, Pseudobagrus, 

Pseudocetopsis, Pseudopimelodus, Pterodoras, Rhamdia, Rhinodoras, 

Schilbe, Silurus, Sorubim, Sorubimichthys, Synodontis, Tandanus, 

Trichomycterus e Wallago. 

A2 ou posterior fibres of muscle ‘b’. 

Howes (1983a): Ancistrus, Astroblepus, Chaetostoma, Cochliodon (= 

Hypostomus), Farlowella, Hemiancistrus, Hemiodontichthys, 

Hemipsilichthys calmoni (= Pareiorhaphis cameroni), Hypoptopoma 

carinata (= Oxyropsis carinata), Hypostomus, Hypostomus spinossisimus (= 

Isorineloricaria spinosissima), Ixiandria, Lipopterichthys, Lithoxus, 

Loricaria, Loricaria brunneus (= Loricariichthys brunneus), Loricaria 

jubata (= Rineloricaria jubata), Loricaria labialis (= Loricariichthys 

labialis), Loricaria lanceolata (= Rineloricaria lanceolata), Loricaria 

microlepidogaster (= Rineloricaria microlepidogaster), Loricaria 

platystoma (= Cteniloricaria platystoma), Loricaria strigilata (= 

Rineloricaria strigilata), Loricaria teffeana (= Rineloricaria teffeana), 

Loricaria variegata (= Crossoloricaria variegata), Loricaria venezueuelae 

(= Crossoloricaria venezuelae), Metaloricaria, Otocinclus nigricauda 

(Hisonotus nigricauda), Panaque, Peckoltia pulcher (Dekeyseria pulchra), 

Pogonopoma, Pogonopomoides (= Pogonopoma), Pseudancistrus, 

Pseudohemiodon, Pterygoplichthys, Rhadinoloricaria, Stoniella (= 

Pseudacanthicus) e Sturisoma.  

A2’ e A2”. 

Stix (1956): Malapterurus. 

A2A3'α. 

Cabuy et al. (1999): Clarias, Clariallabes e Gymnallabes; Devaere et al. 

(2001): Channallabes; Devaere et al. (2006): Platyclarias. 

 

Adductor mandibulae, pars ricto-malaris Datovo & Vari, 2013. 
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Adductor mandibularis1, Adductor mandibularis2, Adductor mandibularis3, 

Adductor mandibularis4 e Adductor mandibularis5. 

Jayaram et al. (1983): Arius arius, Arius caelatus (= Nemapteryx nenga) e 

Arius thalassinus (= Netuma thalassina). 

Adductor mandibularis1 e Adductor mandibularis2. 

Jayaram & Singh (1982): Aorichthys aor (= Sperata aor), Horabagrus, 

Mystus e Rita. 

Adductor mandibulae A1 e adductor mandibulae A2. 

Mo (1991): Notoglanidium e Mystus. 

Adductor1, Adductor2, superficial layer of Adductor2, deeper layer of Adductor2, 

Adductor2’, Adductor2”, Adductor3’ e Adductor3”. 

Singh & Munshi (1968): Rita e Wallagu. 

External part. 

 Geerinckx et al. (2007): Ancistrus. Geerinckx et al. (2009): Ancistrus. 

External part of musculus adductor mandibulae. 

 Crop et al. (2013): Astroblepus. 

Mandibularis adductor–1 (MND.AD. –1), Mandibularis adductor–2 (MND.AD. 

–2) e Mandibularis adductor–3 (MND.AD. –3). 

Vasisht & Aggarwal (1972): Eutropiichthys, Rita e Wallagu. 

Outer layer of adductor mandibularis muscle. 

Lundberg (1982): Trogloglanis, Ictalurus, Pylodictis, Astephus e Hypsidoris. 

Portion superficielle ou Am1. 

Juge (1898): Silurus. 

Outer division of adductor mandibulae 

Howes (1983b): Nematogenys. 

A2. 

Datovo & Bockmann (2010): Bullockia, Haemomaster, Hatcheria, 

Homodiaetus, Ituglanis, Listrura, Nematogenys, Ochmacanthus, 

Paracanthopoma, Parastegophilus, Paravandellia, Pareiodon, 

Pseudostegophilus, Sarcoglanis, Scleronema, Trichogenes, Trichomycterus, 

Tridentopsis, Vandellia; Schaefer & Provenzano (2008): Lithogenes. Diogo et 

al. (2004d): Batrochoglanis e Microglanis. 

A1 e A2 
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Stix (1956): Silurus. 

A1-ost e A2. 

Diogo et al. (2002b): Cranoglanis. Diogo et al. (2003d): Liobagrus. Diogo et 

al. (2004b): Schilbe. Diogo et al. (2004c): Franciscodoras, Anadoras, 

Acanthodoras e Doras punctatus (= Ossancora punctatus). Diogo et al. 

(2004d): Batrochoglanis e Microglanis. Diogo (2004): Liobagrus, 

Austroglanis, Chrysichthys, Cranoglanis, Heteropneustes, Nematogenys, 

Pimelodus, Pseudopimelodus e Schilbe. Diogo & Bills (2006): Austroglanis. 

Diogo (2007b): Helicophagus e Pangasius.  

A1-OST plus A2A3' 

Adriaens et al. (2010): Trichomycterus. 

A2 division. 

Bornbusch (1995): Belodontichthys, Ceratoglanis, Hemisilurus, Hito, 

Kryptopterus, Ompok, Pterocryptis, Silurus, Silurichthys e Wallago. 

A2β. 

Wu & Shen (2004): Parasilurus (= Silurus) e Pseudobagrus taiwanensis (= 

Trachysurus taiwanensis). 

A2A3’. 

Cabuy et al. (1999): Clarias, Clariallabes e Gymnallabes. Devaere et al. 

(2001): Channallabes. Devaere et al. (2006): Platyclarias. Herrel et al. 

(2002): Channallabes, Clarias, Clariallabes e Gymnallabes. 

A2A’3. 

Adriaens & Verraes (1996): Clarias. Adriaens & Verraes (1997): Clarias. 

Takahasi (1925): Fluvidraco nudiceps (= Tachysurus nudiceps ou T. 

fulvidraco), Parasilurus (= Silurus), Plotosus e Pseudobagrus.  

 

Adductor mandibulae, pars stego-malaris Datovo & Vari, 2013. 

Internal division. 

Gosline (1989): Diplomystes. 

 A2, A3’-d e A3’-v. 

 Diogo (2004): Diplomystes. 

 

Adductor mandibulae, pars epistego-malaris [n. comp.]. 
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?A1 e Retractor tentaculi. 

Howes (1983a): Callichthys e Hoplosternum. 

Retractor tentaculi. 

Geerinckx et al. (2009): Corydoras. Huysentruyt et al. (2007): Corydoras. 

Huysentruyt et al. (2009): Corydoras. Schaefer & Lauder (1986): 

Corydoras. 

 

Adductor mandibulae, pars substego-malaris [n. comp.]. 

A2. 

Howes (1983a): Callichthys e Hoplosternum. 

 

Adductor mandibulae, pars rictalis Datovo & Vari, 2013. 

Adductor mandibulae superficialis. 

Mahajan (1971): Sisor. 

Adductor 1 ou Ad1. 

Munshi (1960): Mystus aor (= Sperata aor). 

External division. 

Gosline (1989): Diplomystes. 

External part of musculus adductor mandibulae. 

Geerinckx et al. (2009): Corydoras. 

Partie latérale de Am1 ou ‘a’. 

Juge (1898): Silurus. 

A1. 

Oliveira et al. (2001): Neosilurus; Schaefer & Lauder (1986): Corydoras. 

A1OST. 

Huysentruyt et al. (2007): Corydoras. Huysentruyt et al. (2009): Corydoras. 

A1-OST. 

Diogo & Chardon (2000): Diplomystes. Diogo (2004): Bagrus, Carlarius 

heudeloti (= Arius heudelotii), Cetopsis, Chrysichthys e Diplomystes.  

A1-OST plus A2A3'β 

Adriaens et al. (2010): Trichomycterus. 

A1-ost. 
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Diogo et al. (2001): Bunocephalus, Aspredo e Xyliphius. Diogo et al. 

(2002a): Glyptothorax. Diogo et al. (2003a): Conta conta, Erethistes 

pusillus e Hara filamentosa (= Erethistes filamentosa). Diogo et al. (2003b): 

Heteropneustes.  

Diogo et al. (2003c): Centromochlus, Auchenipterus e Ageneiosus. Diogo et 

al. (2004a): Chaca. Diogo et al. (2004b): Ailia, Laides, Schilbe, 

Pseudeutropius e Siluranodon. Diogo (2004): Ancharius, Austroglanis, 

Bunocephalus, Centromochlus, Chaca, Cranoglanis, Erethistes, 

Franciscodoras, Glyptothorax, Heptapterus, Heteropneustes, Liobagrus, 

Nematogenys, Pangasius, Pimelodus clarias (= Synodontis clarias), 

Pseudopimelodus e Schilbe. Diogo (2005): Pimelodus, Pseudoplatystoma e 

Hypophthalmus. Diogo et al. (2006b): Cetopsis e Helogenes. Sarmento-

Soares & Porto (2006): Centromochlus, Glanidium e Tatia. Diogo (2007a): 

Heptapterus, Goeldiella e Rhamdia. Oliveira et al. (2002): Arius heudeloti 

(= Carlarius heudelotii), Bagre e Genidens.  

A1OST-A3'. 

Huysentruyt et al. (2007): Corydoras. 

A1 ou lateral fibres of muscle ‘b’. 

Howes (1983a): Ancistrus, Astroblepus, Chaetostoma, Cochliodon (= 

Hypostomus), Farlowella, Hemiancistrus, Hemiodontichthys, 

Hemipsilichthys calmoni (= Pareiorhaphis cameroni), Hypoptopoma 

carinata (= Oxyropsis carinata), Hypostomus, Hypostomus spinossisimus (= 

Isorineloricaria spinosissima), Ixiandria, Lipopterichthys, Lithoxus, 

Loricaria, Loricaria brunneus (= Loricariichthys brunneus), Loricaria 

jubata (= Rineloricaria jubata), Loricaria labialis (= Loricariichthys 

labialis), Loricaria lanceolata (= Rineloricaria lanceolata), Loricaria 

microlepidogaster (= Rineloricaria microlepidogaster), Loricaria 

platystoma (= Cteniloricaria platystoma), Loricaria strigilata (= 

Rineloricaria strigilata), Loricaria teffeana (= Rineloricaria teffeana), 

Loricaria variegata (= Crossoloricaria variegata), Loricaria venezueuelae 

(= Crossoloricaria venezuelae), Metaloricaria, Otocinclus nigricauda 

(Hisonotus nigricauda), Panaque, Peckoltia pulcher (Dekeyseria pulchra), 

Pogonopoma, Pogonopomoides (= Pogonopoma), Pseudancistrus, 
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Pseudohemiodon, Pterygoplichthys, Rhadinoloricaria, Stoniella (= 

Pseudacanthicus) e Sturisoma.  

A1. 

Alexander (1965): Amblydoras hancocki (= Platydoras hancocki), 

Ancistrus, Ageneiosus, Arius, Bunocephalus, Clarias, Corydoras, 

Cryptopterus bicirrhis (= Kryptopterus bicirrhis), Diplomystes, Helogenes, 

Hoplosternum, Loricariichthys, Malapterurus, Mystus, Pseudodoras (= 

Oxydoras), Pseudopimelodus villosus (= Batrochoglanis villosus), 

Plecostomus plecostomus (= Hypostomus plecostomus), Rhamdella foina (= 

Rhamdia foina), Sciadeichthys (= Sciades), Schilbe, Synodontis e 

Trachycorystes. Howes (1983b): Aelurichthys (= Bagre), Ageneiosus, 

Amphilius, Arius, Aspredo, Auchenipterichthys, Bagrus, Brachyplatystoma, 

Branchioica (= Paravandellia), Bunocephalus, Callophysus, Chaca, 

Chaetostoma, Chrysichthys, Clarias, Clarotes, Cochliodon (= Hypostomus), 

Cryptopterus (= Kryptopterus), Diplomystes, Doras, Eutropius (= Schilbe), 

Gagata, Galeichthys, Geneidens (= Genidens), Glyptosternon, Goldiella (= 

Goeldiella), Helogenes, Hemisorubim, Heptapterus, Hoplosternum, 

Hypophthalmus, Ictalurus, Iheringichthys, Leiocassis, Liobagrus, Loricaria, 

Luciopimelodus, Megalonema, Mystus, Nematogenys, Notarius, 

Osteogeneiosus, Ompok, Oxydoras, Pangasius, Pangasianodon, 

Parapimelodus, Perugia (= Pinirampus), Phyllonemus, Pimelodina, 

Platystomatichthys, Plotosus, Pseudauchenipterus, Pseudobagrus, 

Pseudocetopsis, Pseudopimelodus, Pterodoras, Rhamdia, Rhinodoras, 

Schilbe, Silurus, Sorubim, Sorubimichthys, Synodontis, Tandanus, 

Trichomycterus e Wallago. 

A2ventral. 

Schaefer & Provenzano (2008): Lithogenes. 

A2’. 

Datovo & Bockmann (2010): Bullockia, Haemomaster, Hatcheria, 

Homodiaetus, Ituglanis, Listrura, Nematogenys, Ochmacanthus, 

Paracanthopoma, Parastegophilus, Paravandellia, Pareiodon, 

Pseudostegophilus, Sarcoglanis, Scleronema, Trichogenes, Trichomycterus, 

Tridentopsis e Vandellia. 
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A2α. 

Wu & Shen (2004): Parasilurus (= Silurus) e Pseudobagrus taiwanensis (= 

Tachysurus taiwanensis). 

A2A3'α. 

Cabuy et al. (1999): Clarias, Clariallabes, Gymnallabes. Devaere et al. 

(2001): Channallabes. Devaere et al. (2006): Platyclarias. 

A2A'3α. 

Adriaens & Verraes (1996): Clarias. 

A2A3'β. 

Cabuy et al. (1999): Clarias, Clariallabes e Gymnallabes; Devaere et al. 

(2001): Channallabes; Devaere et al. (2006): Platyclarias. 

A2A'3β. 

Adriaens & Verraes (1996): Clarias. 

?A1. 

Howes (1983a): Callichthys e Hoplosternum. 

 

Adductor mandibulae, pars ectorictalis Datovo & Vari, 2013. 

A2ventral β. 

Schaefer & Provenzano (2008): Lithogenes. 

 

Adductor mandibulae, pars endorictalis Datovo & Vari, 2013. 

A2ventral α. 

Schaefer & Provenzano (2008): Lithogenes. 

 

Adductor mandibulae, pars epistego-rictalis [n. comp.]. 

Adductor tentaculi. 

Alexander (1965): Malapterurus. 

Retractor tentaculi. 

Stix (1956): Malapterurus. Howes (1985): Malapterurus. 

 

Adductor mandibulae, pars substego-rictalis [n. comp.]. 

A1+2. 

Stix (1956): Malapterurus. 
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Adductor mandibulae. 

Schaefer (1990): Scoloplax. 

 

Adductor mandibulae, pars stegalis Datovo & Vari, 2013. 

Adductor 3 ou Ad3. 

Munshi (1960): Mystus aor (= Sperata aor). 

Inner division of adductor mandibulae. 

Howes (1983b): Nematogenys. 

A3. 

Wu & Shen (2004): Parasilurus (= Silurus) e Pseudobagrus taiwanensis (= 

Trachysurus taiwanensis). Datovo & Bockmann (2010): Bullockia, 

Haemomaster, Hatcheria, Homodiaetus, Ituglanis, Listrura, Nematogenys, 

Ochmacanthus, Paracanthopoma, Parastegophilus, Paravandellia, 

Pareiodon, Pseudostegophilus, Sarcoglanis, Scleronema, Trichogenes, 

Trichomycterus, Tridentopsis e Vandellia. 

A3’. 

Diogo et al. (2002b): Cranoglanis. Diogo et al. (2003c): Centromochlus, 

Auchenipterus e Ageneiosus. Diogo et al. (2004b): Ailia, Laides, Schilbe, 

Pseudeutropius e Siluranodon. Diogo et al. (2004d): Batrochoglanis e 

Microglanis. Diogo (2005): Pimelodus, Pseudoplatystoma e 

Hypophthalmus. Diogo (2007a): Heptapterus, Goeldiella e Rhamdia.  

A3. 

Alexander (1965): Amblydoras hancocki (= Platydoras hancocki), 

Ancistrus, Ageneiosus, Arius, Bunocephalus, Clarias, Corydoras, 

Cryptopterus bicirrhis (= Kryptopterus bicirrhis), Diplomystes, Helogenes, 

Hoplosternum, Loricariichthys, Malapterurus, Mystus, Pseudodoras (= 

Oxydoras), Pseudopimelodus villosus (= Batrochoglanis villosus), 

Plecostomus plecostomus (= Hypostomus plecostomus), Rhamdella foina (= 

Rhamdia foina), Sciadeichthys (= Sciades), Schilbe, Synodontis e 

Trachycorystes. 

 

Adductor mandibulae, pars stegalis externa Datovo & Vari, 2014. 

Mandibularis adductor–4 (MND.AD. –4). 
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Vasisht & Aggarwal (1972): Wallagu. 

Portion profonde ou Am2. 

Juge (1898): Silurus. 

A3. 

Wu & Shen (2004): Parasilurus (= Silurus). 

A3’ e A3”. 

Diogo et al. (2003b): Heteropneustes. 

A3’-d, A3’-v e A3”. 

Diogo et al. (2004b): Ailia e Laides. 

A3 division. 

Bornbusch (1995): Belodontichthys, Ceratoglanis, Hemisilurus, Hito, 

Kryptopterus, Ompok, Pterocryptis, Silurus, Silurichthys e Wallago. 

A3. 

Stix (1956): Silurus. 

A3”. 

Adriaens & Verraes (1997): Clarias. Cabuy et al. (1999): Clarias, 

Clariallabes e Gymnallabes. Devaere et al. (2001): Channallabes. Herrel et 

al. (2002): Channallabes, Clarias, Clariallabes, Gymnallabes. Devaere et 

al. (2006): Platyclarias. 

 A”3. 

Takahasi (1925): Parasilurus (= Silurus). Adriaens & Verraes (1996): 

Clarias. 

 

Adductor mandibulae, pars stegalis interna Datovo & Vari, 2014. 

Maxillaris, adductor tentaculi ou retractor tentaculi. 

Stix (1956): Silurus. 

Maxillaris. 

Singh & Munshi (1968): Wallagu. 

Retractor tentaculi. 

Adriaens & Verraes (1996): Clarias. Adriaens & Verraes (1997): Clarias. 

Bornbusch (1995): Belodontichthys, Ceratoglanis, Hemisilurus, Hito, 

Kryptopterus, Ompok, Pterocryptis, Silurus, Silurichthys e Wallago. Cabuy 

et al. (1999): Clarias, Clariallabes e Gymnallabes. Devaere et al. (2001): 



422 

 

Channallabes. Devaere et al. (2006): Platyclarias. Diogo et al. (2003b): 

Heteropneustes. Diogo (2004): Heteropneustes. Takahasi (1925): 

Parasilurus (= Silurus).  

Rétracteur du barbullon. 

Juge (1898): Silurus. 

 

Adductor mandibulae, pars stegalis interna dorsalis [n. nom.]. 

Retractor tentaculi. 

Diogo et al. (2004b): Alia e Laides. 

 

Adductor mandibulae, pars stegalis interna ventralis [n. nom.]. 

Retractor tentaculi. 

Diogo et al. (2004b): Alia e Laides. 

 

Adductor mandibulae, pars epistegalis Datovo & Vari, 2013. 

 A3”. 

Diogo et al. (2002b): Cranoglanis. Diogo et al. (2003c): Centromochlus, 

Auchenipterus e Ageneiosus. Diogo et al. (2004a): Chaca. Diogo et al. 

(2004b): Schilbe. Diogo (2004): Cetopsis, Chrysichthys, Nematogenys. 

Diogo et al. (2006b): Cetopsis. Diogo & Bills (2006): Austroglanis. Datovo 

& Bockmann (2010): Bullockia, Haemomaster, Hatcheria, Homodiaetus, 

Ituglanis, Listrura, Nematogenys, Ochmacanthus, Paracanthopoma, 

Parastegophilus, Paravandellia, Pareiodon, Pseudostegophilus, 

Sarcoglanis, Scleronema, Trichogenes, Trichomycterus, Tridentopsis e 

Vandellia. Sarmento-Soares & Porto (2006): Centromochlus, Glanidium e 

Tatia. Oliveira et al. (2002): Arius heudeloti (= Carlarius heudelotii), Bagre 

e Genidens.  

Adductor 4 ou Ad4.  

Munshi (1960): Mystus aor (= Sperata aor). 

Adductor mandibularis6 [?]. 

Jayaram et al. (1983): Arius arius, Arius caelatus (= Nemapteryx nenga) e 

Arius thalassinus (= Netuma thalassina). 

Adductor mandibularis4 
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Jayaram & Singh (1982): Horabagrus. 

Dorsomedial division of retractor tentaculi. 

Geerinckx et al. (2009): Corydoras. 

Levator arcus palatini. 

de Pinna & Vari (1995): Bathycetopsis oliveirai (= Cetopsis oliveirai), 

Cetopsis, Hemicetopsis, Paracetopsis, Pseudocetpsis amphiloxa (= Cetopsis 

amphiloxa), Pseudocetopsis macilentus (= Hemicetopsis macilentus), 

Pseudocetopsis minutus (= Cetopsidium minutum), Pseudocetopsis morenoi 

(= Cetopsidium morenoi), Pseudocetopsis othonops (= Cetopsis othonops), 

Pseudocetopsis pumbleus (= Cetopsis pumblea) e Pseudocetopsis praecox 

(= Denticeptosis praecox). de Pinna & Vari (2007): Cetopsidium, Cetopsis, 

Denticetopsis e Paracetopsis. 

Maxillaris. 

Singh & Munshi (1968): Rita. 

Mandibularis adductor–4 (MND.AD. –4). 

Vasisht & Aggarwal (1972): Rita. 

Retractor premaxillae. 

Alexander (1965): Plecostomus plecostomus (= Hypostomus plecostomus), 

Loricariichthys e Ancistrus. Crop et al. (2013): Astroblepus. Geerinckx et 

al. (2007): Ancistrus. Geerinckx et al. (2009): Ancistrus. Schaefer & 

Provenzano (2008): Lithogenes. 

Retractor premaxillae ou muscle 'c'. 

Howes (1983a): Ancistrus, Astroblepus, Chaetostoma, Cochliodon (= 

Hypostomus), Farlowella, Hemiancistrus, Hemiodontichthys, 

Hemipsilichthys calmoni (= Pareiorhaphis cameroni), Hypoptopoma 

carinata (= Oxyropsis carinata), Hypostomus, Hypostomus spinossisimus (= 

Isorineloricaria spinosissima), Ixiandria, Lipopterichthys, Lithoxus, 

Loricaria, Loricaria brunneus (= Loricariichthys brunneus), Loricaria 

jubata (= Rineloricaria jubata), Loricaria labialis (= Loricariichthys 

labialis), Loricaria lanceolata (= Rineloricaria lanceolata), Loricaria 

microlepidogaster (= Rineloricaria microlepidogaster), Loricaria 

platystoma (= Cteniloricaria platystoma), Loricaria strigilata (= 

Rineloricaria strigilata), Loricaria teffeana (= Rineloricaria teffeana), 
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Loricaria variegata (= Crossoloricaria variegata), Loricaria venezueuelae 

(= Crossoloricaria venezuelae), Metaloricaria, Otocinclus nigricauda 

(Hisonotus nigricauda), Panaque, Peckoltia pulcher (Dekeyseria pulchra), 

Pogonopoma, Pogonopomoides (= Pogonopoma), Pseudancistrus, 

Pseudohemiodon, Pterygoplichthys, Rhadinoloricaria, Stoniella (= 

Pseudacanthicus), Sturisoma. Schaefer (1990): Cochliodon (= Hypostomus), 

Hypostomus, Isorineloricaria e Neoplecostomus. Schaefer (1997): 

Otocinclus. 

Muscle 'c' (part ‘d’). 

Howes (1983a): Astroblepus. 

Retractor tentaculi. 

Diogo et al. (2001): Bunocephalus, Aspredo e Xyliphius. Diogo et al. 

(2002a): Glyptothorax. Diogo et al. (2003a): Conta conta, Erethistes 

pusillus e Hara filamentosa (= Erethistes filamentosa). Diogo et al. (2004c): 

Franciscodoras, Anadoras, Acanthodoras e Doras punctatus (= 

Ossancora punctatus). Diogo (2004): Liobagrus, Bunocephalus e 

Glyptothorax. Diogo (2005): Pimelodus, Pseudoplatystoma e 

Hypophthalmus. Diogo (2007a): Heptapterus, Goeldiella e Rhamdia. 

Howes (1983a): Callichthys e Hoplosternum. Howes (1983b): Aelurichthys 

(= Bagre), Ageneiosus, Amphilius, Arius, Aspredo, Auchenipterichthys, 

Bagrus, Brachyplatystoma, Branchioica (= Paravandellia), Bunocephalus, 

Callophysus, Chaca, Chaetostoma, Chrysichthys, Clarias, Clarotes, 

Cochliodon (= Hypostomus), Cryptopterus (= Kryptopterus), Diplomystes, 

Doras, Eutropius (= Schilbe), Gagata, Galeichthys, Geneidens (= 

Genidens), Glyptosternon, Goldiella (= Goeldiella), Helogenes, 

Hemisorubim, Heptapterus, Hoplosternum, Hypophthalmus, Ictalurus, 

Iheringichthys, Leiocassis, Liobagrus, Loricaria, Luciopimelodus, 

Megalonema, Mystus, Nematogenys, Notarius, Osteogeneiosus, Ompok, 

Oxydoras, Pangasius, Pangasianodon, Parapimelodus, Perugia (= 

Pinirampus), Phyllonemus, Pimelodina, Platystomatichthys, Plotosus, 

Pseudauchenipterus, Pseudobagrus, Pseudocetopsis, Pseudopimelodus, 

Pterodoras, Rhamdia, Rhinodoras, Schilbe, Silurus, Sorubim, 

Sorubimichthys, Synodontis, Tandanus, Trichomycterus e Wallago. Jayaram 
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& Singh (1982): Rita e Aorichthys aor (= Sperata aor). Mahajan (1971): 

Sisor. Mo (1991): Rita e Leiocassis. Schaefer (1990): Scoloplax.  

A2. 

Howes & Fumihito (1991): Schilbe. 

A3’-v. 

Diogo et al. (2004b): Schilbe. 

 

Adductor mandibulae, pars epistegalis interna [n. nom]. 

Adductor tentaculi. 

Eaton (1948): Ictalurus e Amiurus. Alexander (1965): Ictalurus. 

Deepest layer (A3) of the adductor mandibulae. 

Lundberg (1982): Amiurus (= Ameiurus). 

A3”-1. 

Diogo et al. (2002b): Cranoglanis. 

 

Adductor mandibulae, pars epistegalis externa [n. nom]. 

Inner (A3) layer of adductor mandibularis muscle 

Lundberg (1982): Trogloglanis, Ictalurus, Pylodictis, Astephus e 

Hypsidoris. 

A3”-2. 

Diogo (2004): Cranoglanis. Diogo et al. (2002b): Cranoglanis.  

 

Adductor mandibulae, pars substegalis Datovo & Vari, 2013. 

Adductor mandibularis3 e Adductor mandibularis4. 

Jayaram & Singh (1982): Aorichthys aor (= Sperata aor), Mystus e Rita. 

Adductor 3 ou Ad3.  

Munshi (1960): Mystus aor (= Sperata aor). 

Adductor4’ e Adductor4”. 

Singh & Munshi (1968): Rita. 

Adductor mandibulae profundus 3. 

Mahajan (1971): Sisor. 

Internal part. 

Geerinckx et al. (2009): Corydoras. 
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Internal part of musculus adductor mandibulae. 

Crop et al. (2013): Astroblepus. 

Mandibularis adductor–3 (MND.AD. –3). 

Vasisht & Aggarwal (1972): Rita. 

A2. 

Howes & Fumihito (1991): Schilbe. 

A3’. 

Diogo et al. (2001): Bunocephalus, Aspredo e Xyliphius. Diogo et al. 

(2002a): Glyptothorax. Diogo et al. (2003a): Conta, Erethistes, Hara 

filamentosa (= Erethistes filamentosa. Diogo et al. (2003d): Liobagrus. Diogo 

et al. (2004c): Franciscodoras, Anadoras, Acanthodoras e Doras punctatus 

(= Ossancora punctatus). Diogo & Bills (2006): Austroglanis. Diogo et al. 

(2006b): Cetopsis. Sarmento-Soares & Porto (2006): Centromochlus, 

Glanidium e Tatia. Diogo (2007b): Helicophagus e Pangasius. Datovo & 

Bockmann (2010): Bullockia, Haemomaster, Hatcheria, Homodiaetus, 

Ituglanis, Listrura, Nematogenys, Ochmacanthus, Paracanthopoma, 

Parastegophilus, Paravandellia, Pareiodon, Pseudostegophilus, Sarcoglanis, 

Scleronema, Trichogenes, Trichomycterus, Tridentopsis e Vandellia. 

Sarmento-Soares & Porto (2006): Tatia, Centromochlus e Glanidium. 

A3’-d. 

Diogo et al. (2001): Bunocephalus, Aspredo, Xyliphius. Diogo et al. 

(2002d): Cranoglanis. Diogo et al. (2003c): Centromochlus, Auchenipterus 

e Ageneiosus. Diogo et al. (2004a): Chaca. Diogo et al. (2004b): Schilbe. 

Diogo et al. (2004c): Franciscodoras, Anadoras, Acanthodoras e Doras 

punctatus (= Ossancora punctatus). Diogo et al. (2004d): Batrochoglanis e 

Microglanis. Diogo (2004): Chysichthys e Cranoglanis. Diogo (2005): 

Pimelodus, Pseudoplatystoma e Hypophthalmus. Diogo & Bills (2006): 

Austroglanis. Diogo (2007a): Heptapterus, Goeldiella e Rhamdia. Oliveira 

et al. (2002): Arius heudeloti (= Carlarius heudelotii), Bagre e Genidens.  

A3’-d-1, A3’-d-2 e A3’-v. 

Oliveira et al. (2002): Arius heudeloti (= Carlarius heudelotii), Bagre e 

Genidens. 

A3’-d mesial bundle e A3’-d lateral bundle. 
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Diogo & Bills (2006): Austroglanis. 

A3’-v. 

Diogo et al. (2001): Bunocephalus, Aspredo e Xyliphius. Diogo et al. 

(2002b): Cranoglanis. Diogo et al. (2003c): Centromochlus, Auchenipterus 

e Ageneiosus. Diogo et al. (2004a): Chaca. Diogo et al. (2004b): Schilbe. 

Diogo et al. (2004c): Franciscodoras, Anadoras, Acanthodoras e Doras 

punctatus (= Ossancora punctatus). Diogo et al. (2004d): Batrochoglanis e 

Microglanis. Diogo (2004): Chrisichthys e Cranoglanis. Diogo (2005): 

Pimelodus, Pseudoplatystoma e Hypophthalmus. Diogo & Bills (2006): 

Austroglanis. Diogo (2007a): Heptapterus, Goeldiella e Rhamdia. 

A3-d e A3-v. 

Diogo & Chardon (2000): Diplomystes. 

A3”. 

Diogo et al. (2004b): Schilbe. Diogo et al. (2004c): Franciscodoras, 

Anadoras, Acanthodoras e Doras punctatus (= Ossancora punctatus). 

Diogo et al. (2004d): Batrochoglanis e Microglanis. Diogo (2005): 

Pimelodus, Pseudoplatystoma e Hypophthalmus. Diogo (2007a): 

Heptapterus, Goeldiella e Rhamdia.  

A3”-1. 

Diogo (2004): Cranoglanis. 

A3’. 

Huysentruyt et al. (2009): Corydoras. 

A’3. 

Huysentruyt et al. (2007): Corydoras. 

 

Adductor mandibulae, pars substegalis externa Datovo & Vari, 2014. 

Internal part. 

Geerinckx et al. (2007): Ancistrus. Geerinckx et al. (2009): Ancistrus. 

Posterior part of Ad3.  

Munshi (1960): Mystus aor (= Sperata aor). 

A3. 

Schaefer & Provenzano (2008): Lithogenes. 

A3 ou medial fibres of muscle ‘b’. 
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Howes (1983a): Ancistrus, Astroblepus, Chaetostoma, Cochliodon (= 

Hypostomus), Farlowella, Hemiancistrus, Hemiodontichthys, 

Hemipsilichthys calmoni (= Pareiorhaphis cameroni), Hypoptopoma 

carinata (= Oxyropsis carinata), Hypostomus, Hypostomus spinossisimus (= 

Isorineloricaria spinosissima), Ixiandria, Lipopterichthys, Lithoxus, 

Loricaria, Loricaria brunneus (= Loricariichthys brunneus), Loricaria 

jubata (= Rineloricaria jubata), Loricaria labialis (= Loricariichthys 

labialis), Loricaria lanceolata (= Rineloricaria lanceolata), Loricaria 

microlepidogaster (= Rineloricaria microlepidogaster), Loricaria 

platystoma (= Cteniloricaria platystoma), Loricaria strigilata (= 

Rineloricaria strigilata), Loricaria teffeana (= Rineloricaria teffeana), 

Loricaria variegata (= Crossoloricaria variegata), Loricaria venezueuelae 

(= Crossoloricaria venezuelae), Metaloricaria, Otocinclus nigricauda 

(Hisonotus nigricauda), Panaque, Peckoltia pulcher (Dekeyseria pulchra), 

Pogonopoma, Pogonopomoides (= Pogonopoma), Pseudancistrus, 

Pseudohemiodon, Pterygoplichthys, Rhadinoloricaria, Stoniella (= 

Pseudacanthicus) e Sturisoma. 

 

Adductor mandibulae, pars substegalis interna Datovo & Vari, 2014. 

Anterior portion of Ad3.  

Munshi (1960): Mystus aor (= Sperata aor). 

Muscle of oral valve. 

Gradwell (1971): Plecostomus punctatus (= Hypostomus punctatus), 

Ancistrus annectens (= Hypostomus annectens), Loricaria 

microlepidogaster (= Rineloricaria microlepidogaster), Xenocara 

occidentalis (= Ancistrus occidentalis) e Otocinclus. 

Retractor palatini ou muscle 'd'. 

Howes (1983a): Ancistrus, Chaetostoma, Cochliodon (= Hypostomus), 

Farlowella, Hemiancistrus, Hemiodontichthys, Hemipsilichthys calmoni (= 

Pareiorhaphis cameroni), Hypoptopoma carinata (= Oxyropsis carinata), 

Hypostomus, Hypostomus spinossisimus (= Isorineloricaria spinosissima), 

Ixiandria, Lipopterichthys, Lithoxus, Loricaria, Loricaria brunneus (= 

Loricariichthys brunneus), Loricaria jubata (= Rineloricaria jubata), 
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Loricaria labialis (= Loricariichthys labialis), Loricaria lanceolata (= 

Rineloricaria lanceolata), Loricaria microlepidogaster (= Rineloricaria 

microlepidogaster), Loricaria platystoma (= Cteniloricaria platystoma), 

Loricaria strigilata (= Rineloricaria strigilata), Loricaria teffeana (= 

Rineloricaria teffeana), Loricaria variegata (= Crossoloricaria variegata), 

Loricaria venezueuelae (= Crossoloricaria venezuelae), Metaloricaria, 

Otocinclus nigricauda (Hisonotus nigricauda), Panaque, Peckoltia pulcher 

(Dekeyseria pulchra), Pogonopoma, Pogonopomoides (= Pogonopoma), 

Pseudancistrus, Pseudohemiodon, Pterygoplichthys, Rhadinoloricaria, 

Stoniella (= Pseudacanthicus) e Sturisoma. Schaefer (1997): Otocinclus. 

Retractor veli. 

Geerinckx et al. (2007): Ancistrus. Geerinckx et al. (2009): Ancistrus. 

Schaefer & Provenzano (2008): Lithogenes. 

 

Adductor mandibulae, segmentum mandibularis Datovo & Vari, 2013. 

Intramandibularis.  

Jayaram & Singh (1982): Aorichthys aor (= Sperata aor), Horabagrus, 

Mystus e Rita. Jayaram et al. (1983): Arius arius, Arius caelatus (= 

Nemapteryx nenga) e Arius thalassinus (= Netuma thalassina). 

Intramandibularis (A. W.).  

Vasisht & Aggarwal (1972): Eutropiichthys, Rita e Wallagu. 

Intramandibularis ou Aw. 

Singh & Munshi (1968): Rita e Wallagu. 

Intramandibularis, Aw’ ou Aw.  

Munshi (1960): Mystus aor (= Sperata aor). 

Mentalis ou ω.  

Takahasi (1925): Fluvidraco nudiceps (= Tachysurus nudiceps ou T. 

fulvidraco), Parasilurus (= Silurus), Plotosus e Pseudobagrus. 

Prolongement de Am ou Amp.  

Juge (1898): Silurus. 

Aω.  

Alexander (1965): Amblydoras hancocki (= Platydoras hancocki), 

Ancistrus, Ageneiosus, Arius, Bunocephalus, Clarias, Corydoras, 
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Cryptopterus bicirrhis (= Kryptopterus bicirrhis), Diplomystes, Helogenes, 

Hoplosternum, Loricariichthys, Malapterurus, Mystus, Pseudodoras (= 

Oxydoras), Pseudopimelodus villosus (= Batrochoglanis villosus), 

Plecostomus plecostomus (= Hypostomus plecostomus), Rhamdella foina (= 

Rhamdia foina), Sciadeichthys (= Sciades), Schilbe, Synodontis e 

Trachycorystes. Diogo & Chardon (2000): Diplomystes. Diogo et al. 

(2002b): Cranoglanis. Diogo et al. (2003c): Centromochlus, Auchenipterus 

e Ageneiosus. Diogo et al. (2004b): Ailia, Laides, Schilbe, Pseudeutropius e 

Siluranodon. Diogo et al. (2004d): Batrochoglanis e Microglanis. Diogo & 

Bills (2006): Austroglanis. Diogo et al. (2006b): Cetopsis e Helogenes. 

Oliveira et al. (2002): Arius heudeloti (= Carlarius heudelotii), Bagre e 

Genidens. Sarmento-Soares & Porto (2006): Tatia, Centromochlus e 

Glanidium. Stix (1956): Bagrus e Silurus. 

Aw.  

Diogo (2005): Pimelodus, Pseudoplatystoma e Hypophthalmus. Diogo 

(2007a): Heptapterus, Goeldiella e Rhamdia. Diogo (2007b): Helicophagus 

e Pangasius. Wu & Shen (2004): Parasilurus (= Silurus) e Pseudobagrus 

taiwanensis (= Trachysurus taiwanensis). 

Aω ou Aw. 

Diogo (2004): Ancharius, Austroglanis, Amiurus (= Ameiurus), Arius 

heudelotii (= Carlarius heudelotii), Bagrichthys, Bagrus, Calophysus, 

Chrysichthys, Clarotes, Cnidoglanis, Cranoglanis, Cetopsis, Diplomystes, 

Genidens, Glyptosternon, Goeldiella, Helicophagus, Helogenes, 

Hemibagrus, Hemicetopsis, Heptapterus, Hypophthalmus, Ictalurus, Laides, 

Microglanis, Neosilurus, Pangasius, Paraplotosus, Pimelodus, Plotosus, 

Pseudeutropius, Pseudoplatystoma, Rhamdia, Rita, Siluranodon, Silurus, 

Schilbe e Wallago. 

Aw.  

Gosline (1989): Ictalurus. 

 

Levator arcus palatini sensu Winterbottom, 1974a. 

Abductor hyomandibularis. 
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Jayaram & Singh (1982): Aorichthys aor (= Sperata aor), Horabagrus e 

Rita. Munshi (1960): Mystus aor (= Sperata aor). Vasisht & Aggarwal 

(1972): Eutropiichthys, Rita e Wallagu. Singh & Munshi (1968): Rita e 

Wallagu. 

Adductor hyomandibularis e protractor hyomandibularis. 

Munshi (1960): Mystus aor (= Sperata aor). 

Élévateur de l’arc palatin. 

Juge (1898): Silurus. 

Dilatateur de l’hyomandibulaire. 

Ghiot et al. (1984): Bagrus bayad (= Bagrus bajad) e Ameiurus. 

Levator palatini. 

Eaton (1948): Amiurus (= Ameiurus) e Ictalurus. 

Protractor hyomandibularis. 

Vasisht & Aggarwal (1972): Eutropiichthys, Rita e Wallagu. Singh & 

Munshi (1968): Rita e Wallagu. 

 

Dilatator operculi sensu Winterbottom, 1974a. 

Dilatateur operculaire. 

Juge (1898): Silurus. 

Dilator operculi. 

Alexander (1965): Amblydoras hancocki (= Platydoras hancocki), 

Ancistrus, Ageneiosus, Arius, Bunocephalus, Clarias, Corydoras, 

Cryptopterus bicirrhis (= Kryptopterus bicirrhis), Diplomystes, Helogenes, 

Hoplosternum, Loricariichthys, Malapterurus, Mystus, Pseudodoras (= 

Oxydoras), Pseudopimelodus villosus (= Batrochoglanis villosus), 

Plecostomus plecostomus (= Hypostomus plecostomus), Rhamdella foina (= 

Rhamdia foina), Sciadeichthys (= Sciades), Schilbe, Synodontis e 

Trachycorystes. Eaton (1948): Ictalurus e Amiurus (= Ameiurus). Jayaram et 

al. (1983): Arius arius, Arius caelatus (= Nemapteryx nenga) e Arius 

thalassinus (= Netuma thalassina). Singh & Munshi (1968): Rita e Wallagu. 

Vasisht & Aggarwal (1972): Eutropiichthys, Rita e Wallagu.  

Dilator operculi superior part. 

Vasisht & Aggarwal (1972): Eutropiichthys, Rita e Wallagu. 
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Dilator operculi superioris e dilator operculi inferioris. 

Jayaram & Singh (1982): Mystus e Rita. 

Dilator operculi inferior part. 

Vasisht & Aggarwal (1972): Eutropiichthys, Rita e Wallagu. 

Dilatateur de l’opercule. 

Ghiot et al. (1984): Bagrus bayad [= Bagrus bajad]; Chrysichthys e 

Ameiurus. 

Élévateur de l’operculaire. 

Taverne & Aloulou-Triki (1974): Brachysynodontis, Hemisynodontis e 

Synodontis. 

 Superior dilatator operculi e Inferior dilatator operculi. 

Singh & Munshi (1968): Rita. 

 

Dilatator operculi primus [n. nom.]. 

 Dilator operculi superioris. 

Jayaram & Singh (1982): Horabagrus. Jayaram et al. (1983): Arius arius, 

Arius caelatus (= Nemapteryx nenga) e Arius thalassinus (= Netuma 

thalassina). 

Dilatator operculi anterior ou m-dil-op-1. 

 Diogo et al. (2001): Bunocephalus, Aspredo e Xyliphius. 

Dilator operculi 1 ou DO1. 

 Arce (2015): Acanthodoras, Agamyxis, Amblydoras, Anadoras, 

Anduzedoras, Astrodoras, Centrochir, Centrodoras, Doras, Franciscodoras, 

Hassar, Hemidoras, Kalyptodoras, Leptodoras, Lithodoras, Megalodoras, 

Nemadoras, Opsodoras, Orinocodoras, Oxydoras, Ossancora, Physopyxis, 

Platydoras, Pterodoras, Rhinodoras, Rhinodoras, Scorpiodoras, 

Trachydoras e Wertheimeria. Diogo (2004): Bunocephalus. 

Dilatator operculi primary. 

Datovo & Bockmann (2010): Bullockia, Haemomaster, Hatcheria, 

Homodiaetus, Ituglanis, Listrura, Ochmacanthus, Paracanthopoma, 

Parastegophilus, Paravandellia, Pareiodon, Pseudostegophilus, 

Sarcoglanis, Scleronema, Trichogenes, Trichomycterus, Tridentopsis e 

Vandellia. 
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Do”. 

Stix (1956): Malapterurus e Synodontis. 

Levator arcus palatini. 

Diogo (2007a): Heptapterus, Goeldiella e Rhamdia. 

Medial part. 

Howes (1983b): Branchioica magdalenae (= Paravandellia phaneronema), 

Eremophilus e Trichomycterus. 

 Ventral division. 

Diogo (2004): Trichomycterus e Hatcheria. 

 Medial bundle. 

Adriaens et al. (2010): Trichomycterus. 

 

Dilatator operculi secundarium [n. nom.]. 

 Dilatator operculi. 

 Diogo (2004): Cranoglanis, Erethistes, Heteropneustes, Pimelodus e 

Schilbe. 

Dilator operculi inferioris. 

Jayaram & Singh (1982): Horabagrus. Jayaram et al. (1983): Arius arius, 

Arius caelatus (= Nemapteryx nenga) e Arius thalassinus (= Netuma 

thalassina). 

Dilatator operculi posterior ou m-dil-op-2. 

 Diogo et al. (2001): Bunocephalus, Aspredo e Xyliphius. 

Dilator operculi 2 ou DO2 e Dilator operculi 3 ou DO3 [?]. 

 Arce (2015): Acanthodoras, Agamyxis, Amblydoras, Anadoras, 

Anduzedoras, Astrodoras, Centrochir, Centrodoras, Doras, Franciscodoras, 

Hassar, Hemidoras, Kalyptodoras, Leptodoras, Lithodoras, Megalodoras, 

Nemadoras, Opsodoras, Orinocodoras, Oxydoras, Ossancora, Physopyxis, 

Platydoras, Pterodoras, Rhinodoras, Rhinodoras, Scorpiodoras, 

Trachydoras e Wertheimeria. 

Dilatator operculi secondary. 

Datovo & Bockmann (2010): Bullockia, Copionodon, Haemomaster, 

Hatcheria, Homodiaetus, Ituglanis, Listrura, Ochmacanthus, 

Paracanthopoma, Parastegophilus, Paravandellia, Pareiodon, 
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Pseudostegophilus, Sarcoglanis, Scleronema, Trichogenes, Trichomycterus, 

Tridentopsis e Vandellia. 

Dilatator operculi 2. 

 Diogo (2004): Bunocephalus. 

Do’. 

Stix (1956): Malapterurus e Synodontis. 

 

Dilatator operculi secundarium dorsal [n. nom.]. 

Dorsal division. 

Diogo (2004): Trichomycterus e Hatcheria. 

Lateral bundle. 

Adriaens et al. (2010): Trichomycterus. 

Lateral part. 

Howes (1983b): Branchioica magdalenae (= Paravandellia phaneronema), 

Eremophilus e Trichomycterus. 

 Secondary-dorsal section of the dilatator operculi. 

Datovo & Bockmann (2010): Bullockia, Copionodon, Haemomaster, 

Hatcheria, Homodiaetus, Ituglanis, Listrura, Nematogenys, Ochmacanthus, 

Parastegophilus, Pareiodon, Pseudostegophilus, Sarcoglanis, Scleronema, 

Trichogenes, Trichomycterus, Tridentopsis e Vandellia. 

 

Dilatator operculi secundarium ventral [n. nom.]. 

Ventral portion. 

Howes (1983b): Branchioica magdalenae (= Paravandellia phaneronema), 

Eremophilus e Trichomycterus. 

Secondary-ventral section of the dilatator operculi. 

Datovo & Bockmann (2010): Bullockia, Copionodon, Haemomaster, 

Hatcheria, Homodiaetus, Ituglanis, Listrura, Nematogenys, Ochmacanthus, 

Parastegophilus, Pareiodon, Pseudostegophilus, Sarcoglanis, Scleronema, 

Trichogenes, Trichomycterus, Tridentopsis e Vandellia. 

 

Levator operculi sensu Winterbottom, 1974a. 

 Adducteur de l’operculaire. 
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Taverne & Aloulou-Triki (1974): Brachysynodontis, Hemisynodontis e 

Synodontis. 

Élévateur operculaire. 

Juge (1898): Silurus. 

Élévateur de l’operculaire. 

Ghiot et al. (1984): Bagrus bayad [= Bagrus bajad] e Ameiurus. 

 

Protractor operculi de Pinna, 1992. 

Preopercular muscle ou ?pom. 

Howes (1983b): Branchioica magdalenae (= Paravandellia phaneronema), 

Eremophilus e Trichomycterus. 

 

Protractor posttemporalis Diogo, Vandewalle & Chardon, 1999. 

Retractor postemporalis ou Retractor posttemporalis. 

Mo (1991): Aorichthys (= Aoria), Bagrus, Bagroides, Batasio, 

Chandramara, Coreobagrus, Bagrichthys, Heterobagrus (= Mystus), 

Leiocassis, Mystus, Neotropius (= Pachypterus), Pelteobagrus (= 

Tachysurus), Pseudobagrus (= Tachysurus), Olyra e Rita. 

 

Extensor tentaculi Stix, 1956. 

 Abductor tentaculi. 

Eaton (1948): Ictalurus e Amiurus (= Ameiurus). 

Abductor tentaculi e Abductor tentaculus. 

Vasisht & Aggarwal (1972): Rita. 

Adducteur du barbillon maxillaire. 

Ghiot et al. (1984): Ameiurus. 

Extenseur de barbillon maxillaire. 

Taverne & Aloulou-Triki (1974): Brachysynodontis, Hemisynodontis e 

Synodontis. 

Extensor tentacularis. 

Howes (1983a): Ancistrus, Chaetostoma, Cochliodon (= Hypostomus), 

Farlowella, Hemiancistrus, Hemiodontichthys, Hemipsilichthys calmoni (= 

Pareiorhaphis cameroni), Hypoptopoma carinata (= Oxyropsis carinata), 
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Hypostomus, Hypostomus spinossisimus (= Isorineloricaria spinosissima), 

Ixiandria, Lipopterichthys, Lithoxus, Loricaria, Loricaria brunneus (= 

Loricariichthys brunneus), Loricaria jubata (= Rineloricaria jubata), 

Loricaria labialis (= Loricariichthys labialis), Loricaria lanceolata (= 

Rineloricaria lanceolata), Loricaria microlepidogaster (= Rineloricaria 

microlepidogaster), Loricaria platystoma (= Cteniloricaria platystoma), 

Loricaria strigilata (= Rineloricaria strigilata), Loricaria teffeana (= 

Rineloricaria teffeana), Loricaria variegata (= Crossoloricaria variegata), 

Loricaria venezueuelae (= Crossoloricaria venezuelae), Metaloricaria, 

Otocinclus nigricauda (Hisonotus nigricauda), Panaque, Peckoltia pulcher 

(Dekeyseria pulchra), Pogonopoma, Pogonopomoides (= Pogonopoma), 

Pseudancistrus, Pseudohemiodon, Pterygoplichthys, Rhadinoloricaria, 

Stoniella (= Pseudacanthicus) e Sturisoma. 

Extensor tentaculi 1. 

 Diogo (2004): Erethistes. 

Extensor tentaculi 1, 2 e 3. 

Diogo et al. (2003b): Heteropneustes. Diogo (2004): Heteropneustes. 

 

Extensor tentaculi, pars lateralis Geerinckx, Huysentruyt & Adriaens, 2009. 

 Abductor tentaculus ou extensor tentaculi. 

Vasisht & Aggarwal (1969): Wallagu. 

Adductor tentaculi. 

Alexander (1965): Plecostomus (= Hypostomus). 

Antero-dorsal part of extensor tentaculi. 

Howes (1983b): Aspredo, Auchenipterichthys, Bunocephalus, Chaca, 

Hypophthalmus, Ictalurus, Liobagrus, Pseudopimelodus, Trichomycterus e 

Wallago. 

Extensor tentaculi dorsal. 

Diogo et al. (2004a): Chaca. 

Extensor tentaculi rostralis. 

Stix (1956): Silurus. 

Lateral extensor tentaculi subdivision. 

Schaefer (1990): Otocinclus. 
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Muscle latéro-postérieur du barbillon maxillaire. 

Ghiot et al. (1984): Ameiurus. 

Muscle ‘a’. 

Howes (1983a): Ancistrus, Chaetostoma, Cochliodon (= Hypostomus), 

Farlowella, Hemiancistrus, Hemiodontichthys, Hemipsilichthys calmoni (= 

Pareiorhaphis cameroni), Hypoptopoma carinata (= Oxyropsis carinata), 

Hypostomus, Hypostomus spinossisimus (= Isorineloricaria spinosissima), 

Ixiandria, Lipopterichthys, Lithoxus, Loricaria, Loricaria brunneus (= 

Loricariichthys brunneus), Loricaria jubata (= Rineloricaria jubata), 

Loricaria labialis (= Loricariichthys labialis), Loricaria lanceolata (= 

Rineloricaria lanceolata), Loricaria microlepidogaster (= Rineloricaria 

microlepidogaster), Loricaria platystoma (= Cteniloricaria platystoma), 

Loricaria strigilata (= Rineloricaria strigilata), Loricaria teffeana (= 

Rineloricaria teffeana), Loricaria variegata (= Crossoloricaria variegata), 

Loricaria venezueuelae (= Crossoloricaria venezuelae), Metaloricaria, 

Otocinclus nigricauda (Hisonotus nigricauda), Panaque, Peckoltia pulcher 

(Dekeyseria pulchra), Pogonopoma, Pogonopomoides (= Pogonopoma), 

Pseudancistrus, Pseudohemiodon, Pterygoplichthys, Rhadinoloricaria, 

Stoniella (= Pseudacanthicus) e Sturisoma. 

Extensor tentaculi 1. 

Diogo et al. (2003c): Centromochlus, Auchenipterus e Ageneiosus. Diogo et 

al. (2004c): Franciscodoras, Anadoras, Acanthodoras e Doras punctatus (= 

Ossancora punctatus). Diogo (2004): Liobagrus e Glyptothorax. Diogo 

(2007a): Heptapterus, Goeldiella e Rhamdia. 

Extensor tentaculi 2. 

Diogo (2004): Glyptothorax. Diogo (2005): Pimelodus, Pseudoplatystoma e 

Hypophthalmus. Diogo (2007): Heptapterus, Goeldiella e Rhamdia.  

Extensor tentaculi 3. 

Diogo et al. (2004d): Batrochoglanis e Microglanis. 

Extensor tentaculi 4. 

Diogo et al. (2004d): Batrochoglanis e Microglanis. Diogo (2004): 

Pimelodus e Pseudopimelodus. Diogo (2005): Pimelodus, 

Pseudoplatystoma e Hypophthalmus.  
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 Extensor tentaculi- outer part. 

Arce (2015): Acanthodoras, Agamyxis, Amblydoras, Anadoras, 

Anduzedoras, Astrodoras, Centrochir, Centrodoras, Doras, Franciscodoras, 

Hassar, Hemidoras, Kalyptodoras, Leptodoras, Lithodoras, Megalodoras, 

Nemadoras, Opsodoras, Orinocodoras, Oxydoras, Ossancora, Physopyxis, 

Platydoras, Pterodoras, Rhinodoras, Rhinodoras, Scorpiodoras, 

Trachydoras e Wertheimeria. 

Extensor tentaculi α. 

Sarmento-Soares & Porto (2006): Tatia, Centromochlus e Glanidium. 

Levator tentaculi. 

Crop et al. (2013): Astroblepus. Geerinckx et al. (2009): Ancistrus. Schaefer 

& Provenzano (2008): Lithogenes. 

 

Extensor tentaculi, pars lateralis rostralis [n. nom.]. 

Extensor tentaculi 1. 

Diogo et al. (2001): Bunocephalus, Aspredo e Xyliphius. Diogo (2004): 

Bunocephalus. 

 

Extensor tentaculi, pars lateralis caudalis [n. nom.]. 

Extensor tentaculi 2. 

Diogo et al. (2001): Bunocephalus, Aspredo e Xyliphius. 

 Extensor tentaculi 3. 

Diogo (2004): Bunocephalus. 

 

Extensor tentaculi, pars lateralis e pars medialis Geerinckx, Huysentruyt & 

Adriaens, 2009. 

Extensor tentaculi. 

Diogo (2004): Chaca. Huysentruyt et al. (2007): Corydoras. 

 

Extensor tentaculi, pars medialis Geerinckx, Huysentruyt & Adriaens, 2009. 

Abductor tentaculi. 

Vasisht & Aggarwal (1972): Wallagu. 

Median part of the abductor tentaculi. 
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Alexander (1965): Plecostomus (= Hypostomus). 

Mesial extensor tentaculi subdivision. 

Schaefer (1990): Otocinclus. 

Postero-medial part of extensor tentaculi. 

Howes (1983b): Aspredo, Auchenipterichthys, Bunocephalus, Chaca, 

Hypophthalmus, Ictalurus, Liobagrus, Pseudopimelodus, Trichomycterus e 

Wallago. 

Extensor tentaculi caudalis. 

Stix (1956): Silurus. 

Extensor tentaculi ventral. 

Diogo et al. (2004a): Chaca. 

Extensor tentaculi 1. 

Diogo et al. (2004d): Batrochoglanis e Microglanis. 

Extensor tentaculi 2. 

Diogo et al. (2003c): Centromochlus, Auchenipterus e Ageneiosus. Diogo et 

al. (2004c): Franciscodoras, Anadoras, Acanthodoras e Doras punctatus (= 

Ossancora punctatus). Diogo et al. (2004d): Batrochoglanis e Microglanis. 

Extensor tentaculi 3. 

Diogo et al. (2001): Bunocephalus, Aspredo, Xyliphius. Diogo et al. 

(2003c): Centromochlus, Auchenipterus e Ageneiosus. Diogo et al. (2004c): 

Franciscodoras, Anadoras, Acanthodoras e Doras punctatus (= 

Ossancora punctatus). Diogo (2004): Liobagrus, Pseudopimelodus, 

Glyptothorax. Diogo (2007a): Heptapterus, Goeldiella e Rhamdia. 

Extensor tentaculi 4. 

Diogo (2007a): Heptapterus, Goeldiella e Rhamdia. 

Extensor tentaculi β. 

Sarmento-Soares & Porto (2006): Tatia, Centromochlus e Glanidium. 

Extensor tentaculi- inner part. 

Arce (2015): Acanthodoras, Agamyxis, Amblydoras, Anadoras, 

Anduzedoras, Astrodoras, Centrochir, Centrodoras, Doras, Franciscodoras, 

Hassar, Hemidoras, Kalyptodoras, Leptodoras, Lithodoras, Megalodoras, 

Nemadoras, Opsodoras, Orinocodoras, Oxydoras, Ossancora, Physopyxis, 
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Platydoras, Pterodoras, Rhinodoras, Rhinodoras, Scorpiodoras, 

Trachydoras e Wertheimeria. 

Muscle ‘e’, muscle ‘f’, muscle av, ventral portion of muscle a, muscle ad, dorsal 

portion of muscle a ou upper part. 

Howes (1983a): Ancistrus, Chaetostoma, Cochliodon (= Hypostomus), 

Farlowella, Hemiancistrus, Hemiodontichthys, Hemipsilichthys calmoni (= 

Pareiorhaphis cameroni), Hypoptopoma carinata (= Oxyropsis carinata), 

Hypostomus, Hypostomus spinossisimus (= Isorineloricaria spinosissima), 

Ixiandria, Lipopterichthys, Lithoxus, Loricaria, Loricaria brunneus (= 

Loricariichthys brunneus), Loricaria jubata (= Rineloricaria jubata), 

Loricaria labialis (= Loricariichthys labialis), Loricaria lanceolata (= 

Rineloricaria lanceolata), Loricaria microlepidogaster (= Rineloricaria 

microlepidogaster), Loricaria platystoma (= Cteniloricaria platystoma), 

Loricaria strigilata (= Rineloricaria strigilata), Loricaria teffeana (= 

Rineloricaria teffeana), Loricaria variegata (= Crossoloricaria variegata), 

Loricaria venezueuelae (= Crossoloricaria venezuelae), Metaloricaria, 

Otocinclus nigricauda (Hisonotus nigricauda), Panaque, Peckoltia pulcher 

(Dekeyseria pulchra), Pogonopoma, Pogonopomoides (= Pogonopoma), 

Pseudancistrus, Pseudohemiodon, Pterygoplichthys, Rhadinoloricaria, 

Stoniella (= Pseudacanthicus) e Sturisoma. 

 

Extensor tentaculi, pars medialis rostralis [n. nom.]. 

Shorter, medial portion of extensor tentaculi. 

Howes (1983b): Aspredo, Auchenipterichthys, Bunocephalus, Chaca, 

Hypophthalmus, Ictalurus, Liobagrus, Pseudopimelodus, Trichomycterus e 

Wallago. 

Extensor tentaculi 1. 

Diogo (2005): Pimelodus, Pseudoplatystoma e Hypophthalmus. 

Extensor tentaculi 2. 

Diogo (2004): Pimelodus. 

 

Extensor tentaculi, pars medialis caudalis [n. nom.]. 

Longer, postero-medial section of extensor tentaculi. 
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Howes (1983b): Aspredo, Auchenipterichthys, Bunocephalus, Chaca, 

Hypophthalmus, Ictalurus, Liobagrus, Pseudopimelodus, Trichomycterus e 

Wallago. 

Extensor tentaculi 3. 

Diogo (2004): Pimelodus. Diogo (2005): Pimelodus, Pseudoplatystoma e 

Hypophthalmus.  

 

Adductor arcus palatini Alexander, 1964. 

Adductor arcus palatini, upper part; adductor arcus palatini pars dorsalis; 

Adductor arcus palatini, lower part; ou adductor arcus palatini pars ventralis. 

Crop et al. (2013): Astroblepus. 

Adducteur de l’arc palatin. 

Juge (1898): Silurus. Ghiot et al. (1984): Bagrus bayad [= Bagrus bajad], 

Chrysichthys longibarbis e Ameiurus nebulosus. 

Adductores arcuum palatini. 

 Alexander (1965): Amblydoras hancocki (= Platydoras hancocki), 

Ancistrus, Ageneiosus, Arius, Bunocephalus, Clarias, Corydoras, 

Cryptopterus bicirrhis (= Kryptopterus bicirrhis), Diplomystes, Helogenes, 

Hoplosternum, Loricariichthys, Malapterurus, Mystus, Pseudodoras (= 

Oxydoras), Pseudopimelodus villosus (= Batrochoglanis villosus), 

Plecostomus plecostomus (= Hypostomus plecostomus), Rhamdella foina (= 

Rhamdia foina), Sciadeichthys (= Sciades), Schilbe, Synodontis e 

Trachycorystes. 

Dilatateur de l’hyomandibulaire. 

Taverne & Aloulou-Triki (1974): Synodontis, Hemisynodontis e 

Brachysynodontis. 

 

Adductor arcus palatini, pars maxillaris [n. nom.]. 

Retractor tentaculi. 

Diogo et al. (2003c): Centromochlus. Sarmento-Soares & Porto (2006): 

Centromochlus. 

 

Adductor hyomandibulae Edgeworth, 1935. 
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Adducteur hyomandibulaire. 

Juge (1898): Silurus. 

Adductor hyomandibularis. 

Howes (1983a): Ancistrus, Chaetostoma, Cochliodon (= Hypostomus), 

Farlowella, Hemiancistrus, Hemiodontichthys, Hemipsilichthys calmoni (= 

Pareiorhaphis cameroni), Hypoptopoma carinata (= Oxyropsis carinata), 

Hypostomus, Hypostomus spinossisimus (= Isorineloricaria spinosissima), 

Ixiandria, Lipopterichthys, Lithoxus, Loricaria, Loricaria brunneus (= 

Loricariichthys brunneus), Loricaria jubata (= Rineloricaria jubata), 

Loricaria labialis (= Loricariichthys labialis), Loricaria lanceolata (= 

Rineloricaria lanceolata), Loricaria microlepidogaster (= Rineloricaria 

microlepidogaster), Loricaria platystoma (= Cteniloricaria platystoma), 

Loricaria strigilata (= Rineloricaria strigilata), Loricaria teffeana (= 

Rineloricaria teffeana), Loricaria variegata (= Crossoloricaria variegata), 

Loricaria venezueuelae (= Crossoloricaria venezuelae), Metaloricaria, 

Otocinclus nigricauda (Hisonotus nigricauda), Panaque, Peckoltia pulcher 

(Dekeyseria pulchra), Pogonopoma, Pogonopomoides (= Pogonopoma), 

Pseudancistrus, Pseudohemiodon, Pterygoplichthys, Rhadinoloricaria, 

Stoniella (= Pseudacanthicus) e Sturisoma. Diogo et al. (2002b): 

Cranoglanis. Diogo et al. (2003d): Liobagrus. Diogo et al. (2004a): Chaca.  

Diogo et al. (2004b): Ailia, Laides, Schilbe, Pseudeutropius, Siluranodon. 

Diogo (2005): Pimelodus, Pseudoplatystoma e Hypophthalmus [músculo 

não detectado em nenhum dos táxons analisados]. Diogo & Bills (2006): 

Austroglanis. Diogo (2007a): Heptapterus, Goeldiella e Rhamdia. Diogo 

(2007b): Helicophagus e Pangasius. Oliveira et al. (2002): Arius heudeloti 

(= Carlarius heudelotii), Bagre e Genidens. 

Adducteur de l’hyomandibulaire. 

Taverne & Aloulou-Triki (1974): Synodontis, Hemisynodontis e 

Brachysynodontis. 

Retractor hyomandibularis. 

Singh & Munshi (1968): Rita & Wallagu. Vasisht & Aggarwal (1972): 

Eutropiichthys, Rita e Wallagu.  
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Adductor operculi Adams, 1919. 

Adducteur operculaire. 

Juge (1898): Silurus. 

Adductor operculi inner. 

Diogo et al. (2002a): Cranoglanis. 

Retractor hyomandibularis. 

Munshi (1960): Mystus aor (= Sperata aor). 

 

Adductor operculi anterior [n. nom.]. 

Adductor operculi outer. 

Diogo et al. (2002a): Cranoglanis. 

 

Cartilagem corono-maxilar Datovo & Bockmann, 2010. 

Retractor tentaculi [músculo não localizado]: Rodiles-Hernández et al. 

(2005): Lacantunia. 

 

4. INFERÊNCIA FILOGENÉTICA 

Neste tópico são apresentadas as descrições dos caracteres oriundos da 

musculatura dorsolateral da cabeça dos Siluriformes. Os caracteres foram reunidos em 

matriz de dados miológicos, que foi concatenada com os caracteres expostos em Britto 

(2002), com as modificações sintetizadas no Material & Métodos, resultando em uma 

matriz com 394 caracteres (Tabela 1). Subsequentemente, a matriz foi analisada em uma 

análise de parcimônia global. Comentários sobre as alterações decorrentes da inserção 

dos caracteres miológicos nos dados expostos em Britto (2002), além de comparações 

com outras hipóteses de relacionamentos filogenéticos em Siluriformes, são 

apresentados no tópico “Discussão”. 

 

4. 1. Caracteres da musculatura dorsolateral da cabeça de Siluriformes. 

As descrições das variações filogeneticamente informativas no presente trabalho 

foram sintetizadas em 67 caracteres discretos organizados de acordo com o eixo 

anteroposterior e dorsoventral dos componentes miológicos da face de Siluriformes. 

Cada caráter é exposto com um título descritivo sintético, seguido dos estados e de 
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referências, quando pertinente. Comentários sobre o entendimento dos caracteres 

explicam as interpretações sobre as variações observadas e suas homologias. Devido à 

ampla discrepância observada entre a literatura e o observado nos espécimes, uma 

revisão mais acurada das proposições tornou-se impraticável em algus casos (e.g. Diogo 

et al., 1999; Diogo & Chardon, 2000; Diogo et al., 2001; Diogo et al., 2002a, b; Diogo 

& Vandewalle, 2003; Diogo et al., 2003a, b, c, d, e; Diogo et al., 2004a, b, c, d; Diogo, 

2005; Diogo & Bills, 2006; Diogo et al., 2006a, b; Diogo, 2007a, b; Oliveira et al., 

2001, 2002). Portanto, quando possível, os caracteres aqui apresentados estão 

devidamente referenciados. 

 

1) Grau de desenvolvimento do músculo adductor mandibulae, segmentum facialis: 

(0) segmento restrito aos elementos ósseos do suspensório; (1) segmento incluindo 

elementos do suspensório e do neurocrânio, porém, restrito à porção lateral da cabeça e 

não sobrepondo o teto do crânio; (2) músculo hipertrofiado e estendendo-se dorsalmente 

à linha média do neurocrânio (de Pinna & Vari, 1995: Car. 4; de Pinna et al., 2007: Car. 

7) [IC: 1; IR: 0.64-0.82]. 

A condição generalizada presente em nos representantes do grupo externo, assim 

como nos demais Ostariophysi, caracteriza-se pela origem do segmentum facialis 

restrito aos elementos osteológicos do suspensório (Winterbottom, 1974a; Diogo et al., 

2008; Datovo & Vari, 2014). Contudo, em alguns representantes de Siluriformes, o 

segmentum facialis é expandido póstero-dorsalmente, atingindo a linha mediana do 

neurocrânio (estado 1) (Fig. 43). Pontualmente, este segmento é hipertrofiado, 

caracterizando um músculo que se estende dorsalmente à porção mediana da cabeça e 

sobrepondo o teto do neurocrânio (estado 2) (Fig. 2, 17, 18 e 21). Com base nas análises 

aqui implementadas, a condição descrita no estado 1 é uma sinapomorfia para 

Malapteruridae, e a condição exposta no estado 2 é proposta como aquisições 

independentes em Cetopsinae e Amblycipitidae. 

 

2) Origem do malaris no pterótico: (0) ausente; (1) presente [IC: 1; IR: 0.52]. 

 Nos representantes do grupo externo, o adductor mandibulae, pars malaris 

apresenta a sua origem majoritariamente no supensório, pontualmente incluindo 

elementos do neurocrânio, como o esfenótico em Gymnotiformes, porém, nunca se 

estendendo mais póstero-dorsalmente para uma origem no pterótico. Na maioria dos 
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Siluriformes, o pars malaris apresenta uma hipertrofia póstero-dorsal e comumente 

inclui o pterótico como local de origem. A inclusão do pterótico como um ponto de 

origem do pars malaris é proposto como uma sinapomorfia para Siluriformes, com 

reversões independentes para Sisoroidea (exceto Amblycipitidae), neste clado com 

reaquisição em Bagarius, e Chacidae. 

 

3) Origem do malaris no esfenótico: (0) ausente; (1) presente (Datovo & Vari, 2014: 

Car. 8) [IC: 0.40-0.55; IR: 0.64-1]. 

A condição generalizada presente em Teleostei caracteriza-se pela origem do 

malaris restrita aos elementos do suspensório, não incluindo o esfenótico 

(Winterbottom, 1974a; Diogo et al., 2008; Datovo & Vari, 2014). Entretanto, em 

representantes primitivos de Gymnotiformes, e na vasta maioria dos representantes de 

Siluriformes, a origem do pars malaris estende-se mais dorsalmente e inclui o 

esfenótico. Na hipótese de relacionamento aqui apresentada, a inclusão do esfenótico 

como um ponto de origem do malaris é recuperada como uma sinapomorfia para 

Siluriphysi (sensu Fink & Fink, 1981; 1996: Siluriformes + Gymnotiformes) com 

reversões independentes para Sisoroidea (exceto Amblycipitidae) e Chacidae. 

 

4) Origem do malaris no frontal: (0) ausente; (1) presente [IC: 0.10; IR: 0.14]. 

 Conforme exposto na descrição dos caracteres anteriores, o pars malaris não 

apresenta associação com elementos do neurocrânio na condição generalizada para 

Ostariophysi (Winterbottom, 1974a; Diogo et al., 2008; Datovo & Vari, 2014). Em 

alguns Siluriformes, este músculo apresenta suas fibras surgindo a partir do frontal, 

condição esta proposta como sinapomorfias independentemente adquiridas para 

Cetopsidae e Malapteruridae.  

 

5) Origem do malaris no infraorbital 4: (0) ausente; (1) presente [IC: 1; IR: 1]. 

 A associação do pars malaris com elementos da série infraorbital é pouco usual 

entre os representantes de Ostariophysi. Em diversos Gymnotiformes, este músculo 

insere-se no infraorbital 1+2 (Sternopygidae) ou no antorbital (Rhamphichthyoidea), 

contudo, nunca apresenta a origem a partir destes elementos. Em Siluriformes, apenas 

em representantes de Clariidae e Heteropnseutidae (Fig. 26) o par malaris surge a partir 
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do infraorbital 4, condição proposta como uma sinapomorfia exclusiva para o clado 

composto por estas duas famílias. 

 

6) Disposição dorsal do malaris em relação ao levator operculi: (0) ausente; (1) 

presente [IC: 0.14-1; IR: 1]. 

 A condição generalizada em Siluriformes consiste em uma disposição anterior 

do pars malaris em relação ao levator operculi, não ocorrendo sobreposição entre estes 

músculos. Somente em Malapteruridae (Fig. 21), o malaris é disposto póstero-

dorsalmente ao levator operculi, sobrepondo a porção mais dorsal deste último. Com 

base nas análises aqui implementadas, a disposição dorsal do malaris em relação ao 

levator operculi é uma sinapomorfia exclusiva para Malapteruridae. 

 

7) Região póstero-dorsal do pars malaris disposta mesialmente ao dilatator 

operculi: (0) ausente; (1) presente (Diogo, 2004; car.211) [IC: 1; IR: 0.50]. 

O padrão generalizado em Siluriformes caracteriza-se pelo pars malaris 

localizado anteriormente em relação ao dilatator operculi, não ocorrendo sobreposição 

entre estes músculos, ou até uma disposição lateral total da face mais externa do 

segmentum facialis em relação ao dilatator operculi. Somente em Nematogenyidae e 

em representantes primitivos de Trichomycteridae (Fig. 33 e 34), a porção posterolateral 

do malaris, ou de suas fibras correspondentes, são localizadas mesialmente ao dilatator 

operculi (Datovo & Bockmann, 2010; Figs. 1, 3, 7 e 9). Esta condição é apresentada 

como sinapomórfica para o clado composto por Nematogenyidae e Trichomycteridae. 

 

8) Inserção do malaris no pré-maxilar: (0) ausente; (1) presente (modificado de 

Diogo, 2004: Car. 232) [IC: 1; IR: 1]. 

 Na condição generalizada em Siluriformes, o pars malaris comumente apresenta 

como locais de inserção elementos da mandíbula, como o dentário e o ângulo-articulo-

retroarticular, podendo entrar em associação com o tendão mandibular ou com o 

segmentum mandibularis (pers. obs.; Datovo & Vari, 2014). Apenas em Scoloplacidae, 

este músculo diferencia-se em um longo tendão, que por sua vez insere-se no pré-

maxilar (Fig. 27). Com base na análise de parcimônia aqui implementada, a inserção do 

pars malaris no pré-maxilar é apresentada como uma sinapomorfia exclusiva para 

Scoloplacidae (ver comentários no tópico “Aplicabilidade de “retractor premaxillae”, 
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“retractor palatini”, “retractor veli” e “anterior portion of Ad3”: secções e subseções do 

adductor mandibulae.”). 

 

9) Origem do epistegalis no etmóide lateral: (0) ausente; (1) presente. (baseado em de 

Pinna & Vari, 1995: Car. 5; de Pinna et al., 2007: Car. 16) [IC: 0.33-0.66; IR: 0.50-

0.79]. 

 O epistegalis de Siluriformes, quando diferenciado, comumente surge a partir de 

elementos osteológicos do suspensório ou da região posterior do neurocrânio. Contudo, 

em representantes de Cetopsinae e Cranoglanis, o epistegalis apresenta uma origem 

mais anterior e, consequentemente, inclui o etmóide lateral como um ponto de origem 

deste músculo. O epistegalis surgindo a partir do etmóide lateral é proposto como 

sinapomorfias independentemente adquiridas em Cetopsinae e Cranoglanididae. 

Em contribuições sobre a taxonomia e sistemática de Cetopsidae, foi proposto 

como uma sinapomorfia para Cetopsinae o grau de desenvolvimento do levator arcus 

palatini, que seria “...ampliado e proeminente em vista dorsal” (Car. 5, de Pinna & Vari, 

1995; Car. 16, de Pinna et al., 2007). Contudo, após as observações na miologia facial 

de espécies desta subfamília, constatou-se que o músculo identificado como levator 

arcus palatini nas contribuições supramencionadas (Fig. 13; de Pinna & Vari, 1995) 

corresponde ao epistegalis. Independentemente desta observação, o sinal filogenético 

contido na proposição é consistente, necessitando apenas de uma adequação 

nomenclatural. 

 

10) Disposição dorsal e póstero-dorsal do segmentum facialis em relação ao globo 

ocular: (0) ausente; (1) presente [IC: 1; IR: 1]. 

 A condição generalizada presente no grupo externo, e na vasta maioria de 

Siluriformes, consiste em um segmentum facialis disposto ventralmente ou póstero-

ventralmente em relação ao globo ocular. Somente em Ageneiosus, o segmentum 

facialis é majoritariamente dorsal em relação ao globo ocular (Fig. 19). 

 

11) Origem do epistegalis em uma fáscia de inserção do adductor arcus palatini: (0) 

ausente; (1) presente [IC: 1; IR: 1]. 

 Conforme exposto anteriormente, a condição generalizada para Siluriformes 

consiste em um epistegalis comumente surgindo a partir de elementos osteológicos do 
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suspensório ou da região posterior do neurocrânio. Contudo, em representantes de 

Heptapteridae, o epistegalis apresenta uma associação posterior com a fáscia de 

inserção do adductor arcus palatini, originando-se a partir desta estrutura. A origem do 

epistegalis a partir da fáscia do adductor arcus palatini é apresentada como 

sinapomórfica para Heptapteridae. 

 

12) Epistegalis com inserção no maxilar: (0) ausente; (1) presente [IC: 1; IR: 0.38]. 

O músculo nomeado tradicionalmente como “retractor tentaculi” é exclusivo de 

Siluriformes, sendo caracterizado pela inserção no maxilar, e atuando como um 

músculo de movimentação do barbilhão maxilar (McMurrich, 1884; Winterbottom, 

1974a; Diogo & Vandewalle, 2003) (ver o tópico “O retractor tentaculi de 

Siluriformes: diferentes composições sob um mesmo nome”). Nas análises aqui 

implementadas, a condição caracterizada pela inserção do epistegalis no maxilar é 

apresentada como sinapomórfica apenas para Scoloplacidae. Contudo, vale ressaltar que 

outros grupos de Siluriformes apresentam a mesma condição, porém, a distribuição 

deste caráter não é comum em todas as MPT’s recuperadas na análise, portanto, não 

sendo proposta como uma condição derivada em outros agrupamentos.  

 

13) Epistegalis com inserção no pré-maxilar: (0) ausente; (1) presente (Modificado de 

Britto, 2002: Car. 140) [IC: 1; IR: 1]. 

 Na condição generalizada para Siluriformes, o epistegalis apresenta uma 

inserção em elementos da mandíbula ou no maxilar. Somente em Astroblepidae e 

Loricariidae (Fig. 7, 38, 39 e 53) o epistegalis apresenta uma inserção no pré-maxilar 

(ver tópico “Aplicabilidade de “retractor premaxillae”, “retractor palatini”, “retractor 

veli” e “anterior portion of Ad3”: secções e subseções do adductor mandibulae”). Com 

base nas análises de parcimônia aqui implementadas, a inserção do epistegalis no pré-

maxilar é apresentada como uma sinapomorfia para Loricariidae e Astroblepidae.  

 

14) Epistegalis interna com inserção no maxilar: (0) ausente; (1) presente [IC: 0.11; 

IR: 0.50]. 

 Entre os Siluriformes que apresentam uma associação do segmentum facialis 

com o maxilar, somente em Cranoglanididae e Ictaluridae, o epistegalis é 

aparentemente seccionado em seu plano parassagital, onde as fibras mais mesiais 
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inserem-se no maxilar, atuando como um “retractor tentaculi” (ver o tópico “O 

retractor tentaculi de Siluriformes: diferentes composições sob um mesmo nome”) e as 

mais laterais retendo a conexão com a mandíbula (Figs. 15, 14, 41 e 42). Nas análises 

aqui implementadas, a diferenciação do epistegalis em um epistegalis interna com 

conexão no maxilar é proposta como sinapomorfias independentemente adquiridas para 

estas famílias. 

 

15) Epistego-malaris com inserção no maxilar: (0) ausente; (1) presente [IC: 1; IR: 

0.33]. 

O músculo tradicionalmente designado como “retractor tentaculi” em alguns 

Siluriformes é composto pelas fibras mais dorsomesiais e laterodorsais do segmentum 

facialis, sendo designadas aqui como epistego-malaris (ver o tópico “O retractor 

tentaculi de Siluriformes: diferentes composições sob um mesmo nome”; Figs. 3, 5 e 6). 

Na hipótese de relacionamento aqui implementada, o epistego-malaris com conexão no 

maxilar é uma sinapomorfia para Callichthyidae. Em Mochokidae e Akysidae o então 

“retractor tentaculi” também apresenta o mesmo tipo de diferenciação, contudo, a 

otimização desta condição é contradita em algumas MPT’s e, portanto, não apresentada 

como sinapomorfias para estes táxons. 

 

16) Epistego-rictalis com inserção no maxilar: (0) ausente; (1) presente [IC: 1; IR: 1]. 

 Diferentemente dos outros Siluriformes, em Malapteruridae as fibras látero-

ventrais do presumível rictalis são amplamente contínuas com as fibras póstero-mesiais 

correspondentes ao stegalis, compondo um epistego-rictalis com inserção no maxilar e 

um substego-rictalis com conexão com a mandíbula (ver o tópico “O retractor tentaculi 

de Siluriformes: diferentes composições sob um mesmo nome”; Figs. 21 e 22). A 

diferenciação de um epistego-rictalis com inserção no maxilar é proposta como uma 

sinapomorfia exclusiva para Malapteruridae. 

 

17) Stegalis interna com inserção no maxilar: (0) ausente; (1) presente [IC: 0.33; IR: 

0.75]. 

 Em Clariidae e Siluridae, o segmentum facialis é composto por duas secções, um 

ricto-malaris lateral ao levator arcus palatini e um stegalis diferenciado em dois 

componentes, ambos localizados mesialmente ao levator arcus palatini. Aparentemente, 
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a porção da secção mesial que se insere no maxilar é proveniente de um seccionamento 

em um plano parassagital do stegalis (pers. obs.; Datovo & Vari, 2014), resultando em 

duas subseções designadas como stegalis interna e stegalis externa (Figs. 4 e 12) (ver o 

tópico “O retractor tentaculi de Siluriformes: diferentes composições sob um mesmo 

nome”). 

 Com base nas análises aqui implementadas, a diferenciação de um stegalis 

interna com inserção no maxilar é apresentado como uma sinapomorfia para Clariidae + 

Siluridae. Esta mesma condição é presente em representantes de Ailiidae, contudo, 

mediante a não codificação dos caracteres miológicos para alguns táxons incluídos na 

matriz original de Britto (2002), a condição derivada não é aqui corroborada como 

sinapomórfica em todas as MPT’s para Ailiidae. 

 

18) Stegalis interna seccionado em dorsalis e ventralis: (0) ausente; (1) presente 

(Howes & Fumihito, 1991; Diogo, 2004: Car. 230) [IC: 1; IR: 0.50]. 

 Entre os representantes de Siluriformes que apresentam o stegalis seccionado em 

um stegalis interna e stegalis externa, somente em Siluridae e Ailiidae o stegalis 

interna é completamente diferenciado em uma subsecção dorsal, designada como 

stegalis interna dorsalis, e uma subsecção ventral, o stegalis interna ventralis, ambas 

com inserção no maxilar (Fig. 4 e 12). Com base na hipótese de relacionamento aqui 

exposta, o seccionamento do stegalis interna é apresentado como uma sinapomorfia 

para Siluridae. Assim como o exposto no caráter anterior, a mesma condição derivada é 

presente em Ailiidae, porém, não recuperada como sinapomórfica em todas as MPT’s e, 

portanto, não exposta como sinapomórfica para a família. 

 

19) Substegalis: (0) como um componente único; (1) seccionado em substegalis interna 

e externa (Diogo, 2004: car. 233) [IC: 1; IR: 1]. 

 A condição generalizada em Siluriformes consiste em um substegalis 

caracterizado como um componente único, sem subseções. Em Loricariidae, esta secção 

é diferenciada em um componente mais lateralizado, nomeado como substegalis 

externa, e um componente mais mesial, nomeado aqui como substegalis interna (= 

“muscle of oral valve” de Gradwell, 1971; “retractor palatini” ou “muscle ‘d’ de 

Howes, 1983ª e Schaefer, 1990, 1997; ou “retractor veli” de Geerinckx et al., 2007, 

2009; Schaefer & Provenzano, 2008) (ver comentários adicionais em “Aplicabilidade de 
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“retractor premaxillae”, “retractor palatini”, “retractor veli” e “anterior portion of 

Ad3”: secções e subseções do adductor mandibulae”; Fig. 7). O seccionamento do 

substegalis é proposto como uma sinapomorfia exclusiva para Loricariidae. 

 

20) Origem do substegalis no esfenótico: (0) ausente; (1) presente [IC: 1; IR: 1]. 

 Entre os representantes de Siluriformes que apresentam o stegalis diferenciado 

em um substegalis, a condição comumente presente consiste na origem desta subsecção 

restrita aos elementos do suspensório. Contudo, em Cranoglanis, esta subsecção 

apresenta uma origem mais póstero-dorsal e inclui o esfenótico como um local de 

origem. Esta condição é sinapomórfica pra Cranoglanididae. 

 

21) Origem do substegalis no ptero-esfenóide: (0) ausente; (1) presente [IC: 1; IR: 

0.33]. 

 Conforme exposto no caráter anterior, o substegalis origina-se apenas de 

elementos osteológicos do suspensório na condição generalizada presente em 

Siluriformes. Em Cranoglanis e representantes de Auchenipteridae, o substegalis 

apresenta uma origem deslocada mais mesialmente e apresenta uma origem incluindo, 

entre outros elementos, o ptero-esfenóide. Na hipótese de relacionamento aqui exposta, 

a inclusão do ptero-esfenóide como local de origem do substegalis é proposto como 

sinapomorfias independentemente adquiridas em Cranoglanididae e Auchenipteridae. 

 

22) Inserção do substego-malaris no dentário: (0) ausente; (1) presente [IC: 1; IR: 1]. 

 Entre os Siluriformes que apresentam o malaris não diferenciado do stegalis, os 

pontos de inserção incluem a porção posterior do ângulo-articulo-retroarticular, porção 

póstero-dorsal do processo coronóide e a cartilagem de Meckel. Somente em 

Callichthyidae, o substego-malaris apresenta a inserção no dentário, condição 

recuperada como sinapomórfica para a família. 

 

23) Inserção do rictalis no ângulo-articulo-retroarticular: (0) restrito à porção 

posterior da mandíbula, não ultrapassando sua metade anterior; (1) na face lateral da 

mandíbula, ultrapassando sua metade anterior (Britto, 2002: car. 302) [IC: 0.33; IR: 

0.75]. 
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 Na condição generalizada presente no grupo externo e na vasta maioria dos 

representantes de Siluriformes, o rictalis, ou suas fibras correspondentes, inserem-se 

comumente na porção posterior da mandíbula, sendo restrito à sua porção posterior. Em 

Amphiliidae, esta secção se insere a partir da face lateral da metade anterior da 

mandíbula. A condição descrita no estado 1 é apresentada como uma sinapomorfia 

exclusiva para Amphiliidae. Em algumas MPT’s este caráter foi detectado como 

aquisições independentes em Heptapteridae e Mochokidae, contudo, não é aqui 

apresentado como sinapomórfico para estes táxons, mediante a contradição por outras 

árvores igualmente parcimoniosas. 

 

24) Ocorrência do segmentum mandibularis: (0) ausente; (1) presente [IC: 1; IR: 

0.57]. 

 A condição generalizada presente na vasta maioria dos táxons aqui analisados, 

incluindo a maioria dos Siluriformes, consiste na presença do segmentum mandibularis 

disposto mesialmente na mandíbula (Figs. 12, 13, 14 e 19). Na reconstrução filogenética 

aqui apresentada a presença do segmentum mandibularis é proposta como uma 

sinapomorfia presente em todas as MPT’s apenas para o clado composto por 

Pimelodoidea, Doradoidea e Mochokidae, com reversão em Mochokus e 

Auchenipterichthys. 

 

25) Segmentum mandibularis: (0) surgindo a partir de uma aponeurose inter-segmental 

mesial à mandíbula; (1) surgindo a partir de uma aponeurose inter-segmental externa à 

margem posterior da mandíbula (Diogo, 2004; car. 220) [IC: 0.33; IR: 0.50]. 

 Quando presente em Siluriformes, o segmentum mandibularis é disposto 

mesialmente na mandíbula, sendo possível visualiza-lo somente em vista mesial. 

Contudo, em Cranoglanis, representantes de Schilbeidae e Ailiidae, este segmento 

surge a partir de uma aponeurose inter-segmental externa à margem posterior da 

mandíbula, sendo possível visualiza-lo em vista lateral (Figs. 4, 15 e 16). Na hipótese de 

relacionamento aqui apresentada, o segmentum mandibularis surgindo a partir de uma 

aponeurose segmental externa à margem posterior da mandíbula é apresentada como 

sinapomorfia para Cranoglanididae e para o clado composto por Schilbeidae + Ailiidae. 
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26) Disposição entre a face externa do adductor mandibulae, segmentum facialis e 

levator arcus palatini: (0) presente; (1) ausente [IC: 0.5; IR: 0.20]. 

 O padrão generalizado para o grupo externa, e a vasta maioria dos representantes 

de Siluriformes, consiste na porção mais externa do segmentum facialis disposta 

lateralmente ao levator arcus palatini. Contudo, em Astroblepus, Malapteruridae e 

Auchenoglanididae, este segmento não sobrepõe o levator arcus palatini (Figs. 1 e 21). 

A ausência de disposição lateral do segmentum facialis em relação ao levator arcus 

palatini é proposta como sinapomorfias independentemente adquiridas em 

Astroblepidae e no clado composto por Malapteruridae e Auchenoglanididae.  

 

27) Sobreposição entre a face externa do adductor mandibulae, segmentum facialis 

e levator arcus palatini: (0) sobreposição restrita à porção médio-ventral do levator 

arcus palatini; (1) sobreposição quase que total, excetuando a extremidade anterodorsal 

do levator arcus palatini; (2) sobreposição total [IC: 0.5; IR: 0.63]. 

 Na condição generalizada presente no grupo externo, o adductor mandibulae, 

segmentum facialis apresenta uma disposição lateral apenas no local próximo à inserção 

do levator arcus palatini. Na vasta maioria dos Siluriformes, esta sobreposição ocorre 

por quase toda a extensão do levator arcus palatini, excetuando a sua extremidade mais 

anterodorsal. Pontualmente, o levator arcus palatini é completamente mesial ao 

segmentum facialis. Com base nas análises aqui implementadas, a condição descrita no 

estado 1 é proposta como uma sinapomorfia para Siluriformes, com reversão para a 

condição descrita no estado 0 em Sisoroidea (exceto Amblycipitidae) e transformação 

para o estado 2 em Cetopsinae.  

 

28) Origem do levator arcus palatini no infra-orbital 4: (0) ausente; (1) presente [IC: 

1; IR: 1]. 

 O padrão generalizado para os representantes do grupo externo, e na vasta 

maioria dos Siluriformes, caracteriza-se pela origem do levator arcus palatini incluindo 

apenas elementos do neurocrânio. Apenas em Clariidae e Heteropneustes, o levator 

arcus palatini surge a partir de um elemento da série infraorbital, o infraorbital 4. Na 

topologia resultante de análises de parcimônia, o levator arcus palatini surgindo a partir 

do infraorbital 4 é proposto como uma sinapomorfia para o clado composto por 

representantes de Clariidae e Heteropneustes. 
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29) Inserção do levator arcus palatini: (0) em uma crista no hiomandibular; (1) em um 

processo anterodorsal do hiomandibular [IC: 1; IR: 1]. 

 Nos representantes do grupo externo e na vasta maioria dos Siluriformes, o 

levator arcus palatini apresenta como ponto comum de inserção a face lateral do 

hiomandibular. Somente em Astroblepidae, o levator arcus palatini insere-se em um 

processo anterodorsal do hiomandibular (Fig. 39), condição proposta como 

sinapomórfica para esta família. 

 

30) Levator arcus palatini: (0) não- seccionado; (1) seccionado (Diogo, 2004: car. 239) 

[IC: 1; IR: 1]. 

 Plesiomorficamente em Ostariophysi, o levator arcus palatini é caracterizado 

como um componente miológico único, sem secções. Contudo, somente em 

representantes de Cetopsidae ocorre a diferenciação em dois subcomponentes nomeados 

aqui como levator arcus palatini anterior e levator arcus palatini posterior (Fig. 43). 

Com base na hipótese aqui apresentada, esta condição é proposta como sinapomórfica 

para Cetopsidae. 

 

31) Altura do levator arcus palatini: (0) altura mediana, altura equivalente à 

aproximadamente duas vezes da largura na inserção; (1) diminuto, altura equivalente à 

aproximadamente sua largura na inserção [IC: 1; IR: 0.25]. 

 Plesiomorficamente, o levator arcus palatini é um componente miológico 

robusto, com sua altura equivalente a duas vezes da sua largura no ponto de inserção. 

Em alguns Siluriformes, este músculo é comparativamente menor, onde sua altura é 

equivalente à sua largura no local de inserção. A condição descrita no estado 1 é 

apresentada como uma sinapomorfia para o clado composto por Malapteruridae + 

Auchenoglanididae. 

 

32) Sobreposição entre adductor arcus palatini e levator arcus palatini: (0) 

sobreposição parcial; (1) levator arcus palatini totalmente sobreposto ao adductor arcus 

palatini [IC: 1; IR: 1]. 

 A condição plesiomórfica em Ostariophysi, bem como na vasta maioria dos 

Siluriformes, consiste no levator arcus palatini sobreposto apenas na porção mais 
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posterior do adductor arcus palatini. Entretanto, em Lacantuniidae, o levator arcus 

palatini sobrepõe totalmente o adductor arcus palatini, sendo possível visualiza-lo 

somente em uma vista mesial do suspensório (Fig. 11 e 56). A condição descrita no 

estado 1 é proposta como uma sinapomorfia para Lacantuniidae. 

 

33) Margem dorsal do levator arcus palatini: (0) aproximadamente reta; (1) formando 

uma parábola [IC: 1; IR: 1]. 

 A condição generalizada no grupo externo e na vasta maioria dos Siluriformes 

consiste em um levator arcus palatini apresentando uma margem dorsal 

aproximadamente reta no seu local de origem. Em Astroblepidae, este músculo 

apresenta sua margem dorsal formando uma parábola, resultando em um músculo com 

um formato aproximado de um leque (Figs. 38 e 39). Na hipótese aqui apresentada, a 

condição descrita no estado 1 é uma sinapomorfia para Astroblepidae. 

 

34) Dilatator operculi: (0) como um elemento único; (1) seccionado em dois 

componentes [IC: 1; IR: 0.41]. 

Nos representantes do grupo externo, e especificamente em Siluriformes 

primitivos, o dilatator operculi é caracterizado como um componente miológico único, 

com a sua região mais ântero-mediana disposta mesialmente ao levator arcus palatini 

(pers. obs.; Datovo & Bockmann, 2010). Contudo, na vasta maioria dos Siluriformes, o 

dilatator operculi consiste em um músculo seccionado em um componente ântero-

mesial, dilatator operculi primus, e um componente posterolateral, denominado como 

dilatator operculi secundarium (e.g. Fig. 57). Na hipótese de relacionamento exposta 

neste estudo, o dilatator operculi composto por duas secções é uma sinapomorfia para o 

clado composto pelas demais famílias de Siluriformes, excetuando Diplomystidae e 

Cetopsidae, com reversão em Amblycipitidae, Loricarioidea (com reaquisição em 

Scoloplacidae), Austroglanididae, Pangasiidae, Laides, Bagridae e Chacidae. 

 

35) Dilatator operculi e hiomandibular: (0) dilatator operculi disposto completamente 

póstero-dorsalmente ao hiomandibular; (1) uma parte do dilatator operculi 

transpassando um orifício no hiomandibular [IC: 1; IR: 1]. 

 Na condição generalizada para o grupo externo e na vasta maioria dos 

Siluriformes, o dilatator operculi, independentemente de seccionamento, é localizado 
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posteriormente ou póstero-dorsalmente ao hiomandibular. Em Aspredinidae, uma parte 

deste músculo, especificamente o dilatator operculi primus, transpassa um orifício no 

hiomandibular e posteriormente insere-se no opérculo. A condição descrita no estado 1 

é apresentada como uma sinapomorfia para Aspredinidae. 

 

36) Dilatator operculi secundarium: (0) como um componente único; (1) seccionado. 

(Datovo & Bockmann, 2010: car. 32) [IC: 1; IR: 1]. 

 Quando presente, o dilatator operculi secundarium de Siluriformes na condição 

generalizada é caracterizado como um componente único, sem secções. Contudo, em 

Trichomycteridae este músculo é parcialmente diferenciado em uma secção dorsal e 

outra ventral, designadas aqui como dilatator operculi secundarium dorsal (Fig. 34) (= 

secondary dorsal; Datovo & Bockmann, 2010) e dilatator operculi secundarium ventral 

(= secondary ventral; Datovo & Bockmann, 2010), respectivamente. Datovo & 

Bockmann, 2010 propuseram o seccionamento do dilatator operculi secundarium como 

uma sinapomorfia exclusiva para a família, proposta corroborada aqui. 

 

37) Origem do dilatator operculi: (0) restrita à elementos do neurocrânio; (1) incluindo 

elementos do neurocrânio e o postotemporo-pterótico-supracleitro [IC: 1; IR: 1]. 

 A condição generalizada para Siluriformes consiste na origem do dilatator 

operculi sendo restrita à elementos do neurocrânio, como o hiomandibular ou o 

esfenótico. Em representantes de Loricariidae, este músculo apresenta uma origem mais 

posterior no neurocrânio e inclui o postotemporo-pterótico-supracleitro, condição esta 

proposta como sinapomórfica para a família.  

 

38) Origem do dilatator operculi no etmóide lateral: (0) ausente; (1) presente [IC: 

0.29; IR: 1]. 

 Plesiomorficamente em Siluriformes, o dilatator operculi origina-se a partir de 

elementos da região posterior do neurocrânio, como o esfenótico e o pterótico. Em 

alguns representantes da ordem, este músculo apresenta um deslocamento anterior de 

sua origem e, consequentemente, pode incluir o etmóide lateral como um local de 

origem. Na reconstrução filogenética aqui exposta, a inclusão do etmóide lateral como 

um local de origem do dilatator operculi foi recuperado como sinapomórfico para 

Doradoidea. 
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39) Região de inserção do levator operculi no opérculo: (0) região de inserção do 

levator operculi expandida anteroposteriormente, correspondendo no mínimo à metada 

da margem dorsal do opérculo; (1) região de inserção do levator operculi reduzida, 

equivalente à no máximo 1/3 da margem dorsal do opérculo [IC: 0.15-0.66; IR: 0.25-

0.71]. 

 Em todos os representantes do grupo externo, e na condição generalizada para 

Siluriformes, o levator operculi apresenta a região de inserção expandida em relação ao 

opérculo, correspondendo no mínimo à metade da margem dorsal do opérculo até 

podendo ocorrer em toda a margem dorsal do osso. Em alguns Siluriformes, o levator 

operculi é reduzido e sua inserção é restrita a aproximadamente 1/3 da margem dorsal 

do opérculo. A condição descrita no estado 1 foi como convergente em Astroblepidae, 

Chacidae, Helogenes e Bagarius. 

 Em Astroblepidae, o levator operculi e o dilatator operculi não apresentam uma 

diferenciação evidente, e as fibras mais laterais foram provisoriamente identificadas 

como o levator operculi e as mais mesiais como adductor operculi. Independentemente 

da diferenciação destes músculos, o componente miológico que surge da porção 

posterior do neurocrânio e insere-se no opérculo é homólogo ao levator operculi, 

portanto, permitindo a codificação da condição descrita no estado 1. 

 

40) Origem do levator operculi na porção póstero-ventral do posto-temporo-

supracleitro: (0) ausente; (1) presente [IC: 0.17; IR: 0.67]. 

 O levator operculi surge, na condição generalizada para Ostariophysi, somente a 

partir de elementos da região posterior do neurocrânio. Em alguns Siluriformes, este 

músculo apresenta uma origem da sua região posterior expandida póstero-dorsalmente 

e, consequentemente, o posto-temporo-supracleitro é incluido como um ponto de 

origem. Na reconstrução filogenética aqui exposta, a inclusão do posto-temporo-

supracleitro como um ponto adicional de origem foi recuperado como sinapomorfias 

independentemente adquiridas em Doradoidea e em Clariidae (incluindo 

Heteropneustes) + Siluridae. 

 

41) Origem do levator operculi no hiomandibular: (0) ausente; (1) presente (Diogo, 

2004: car. 251) [IC: 1; IR: 0.67]. 
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 A condição generalizada para Siluriformes consiste na origem do levator 

operculi restrito ao neurocrânio. Pontualmente, elementos do suspensório são incluídos 

como um local de origem em alguns representantes de Siluriformes. A inclusão do 

hiomandibular como um local de origem do levator operculi foi recuperado como 

sinapomorfias independentemente adquiridas em Doradoidea e em Clariidae (incluindo 

Heteropneustes) + Siluridae. 

 

42) Inserção do levator operculi: (0) mesialmente no opérculo; (1) em uma crista na 

face lateral do opérculo, ultrapassando a porção médio-ventral do osso. (Diogo et al., 

1999; Diogo, 2004: car. 250) [IC: 0.33; IR: 0.67]. 

 Na condição generalizada de Siluriformes, a inserção do levator operculi ocorre 

na porção dorsal do opérculo, na face mesial ou dorsal da porção laminar do osso (pers. 

obs.; Datovo & Bockmann, 2010), sendo invariavelmente restrita à metade superior do 

osso. Em Nematogenyidae e Austroglanididae, o levator operculi insere-se lateralmente 

na porção laminar do opérculo, com suas fibras ultrapassando a porção mediana do osso 

(Figs. 31 e 34). Com base nas análises aqui implementadas, a condição derivada foi 

recuperada como sinapomorfias independentemente adquiridas nestas famílias. 

 

43) Disposição do levator operculi e adductor operculi: (0) levator operculi totalmente 

sobreposto ao adductor operculi; (1) levator operculi disposto póstero-dorsalmente ao 

adductor operculi [IC: 0.33; IR: 0.25]. 

 Plesiomorficamente, o levator operculi é disposto lateralmente ao adductor 

operculi, sobrepondo-o completamente. Em alguns Siluriformes, o levator operculi 

dispõe-se lateralmente apenas na porção dorsal e médio-posterior do adductor operculi, 

resultando em uma sobreposição parcial e, consequentemente, sendo possível visualizar 

o adductor operculi em vista lateral (e.g. Fig. 32). Mediante as análises aqui 

implementadas, a condição descrita do estado 1 é proposta como sinapomórfica para 

Chacidae e Sisoridae. 

 

44) Levator operculi e adductor operculi: (0) completamente diferenciados; (1) não 

diferenciados [IC: 0.5-1; IR: 1]. 

 O levator operculi e adductor operculi diferencia-se a partir de uma massa 

muscular indivisa, nomeada como Constrictor hyoideus dorsalis (Edgeworth, 1935; 
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Winterbottom, 1974a). No padrão generalizado encontrado nos representantes do grupo 

externo e na vasta maioria dos Siluriformes, o levator operculi e o adductor operculi 

são completamente diferenciados. Contudo, estes componentes são contínuos entre si 

em Astroblepidae, condição proposta como sinapomórfica para a família. 

 

45) Região anterior do Adductor arcus palatini: (0) não diferenciada em extensor 

tentaculi; (1) diferenciada em extensor tentaculi (Diogo2004; car. 221) [IC: 0.25-1; IR: 

1]. 

Na condição generalizada presente em Ostariophysi, o adductor arcus palatini é 

caracterizado como um componente miológico único, sem seccionamento, que conecta 

a porção ventral do neurocrânio com a porção dorsal dos elementos do suspensório. Em 

Siluriformes (excetuando Nematogenyidae), a porção anterior do adductor arcus 

palatini diferencia-se em um extensor tentaculi para a movimentação do barbilhão 

maxilar através do autopalatino (e.g. Figs. 20 e 64) (pers. obs.; Takahasi, 1925; Munshi, 

1960; Alexander, 1965; Howes, 1983b; Winterbottom, 1974a; Schaefer, 1990; Datovo 

& Vari, 2014). Com base na hipótese de relacionamento aqui apresentada, a 

diferenciação do extensor tentaculi foi recuperada como uma sinapomorfia para 

Siluriformes, com reversão em Nematogenyidae. 

Diogo (2004) assumiu as condições presentes em Diplomystidae e 

Nematogenyidae sob uma mesma codificação, caracterizada pela continuidade de 

algumas fibras do extensor tentaculi e as do adductor arcus palatini. Contudo, análises 

implementadas nestas famílias permitiram o reconhecimento de condições de distintas, 

tendo em vista que as fibras presumivelmente correspondentes ao extensor tentaculi são 

completamente contínuas com as do adductor arcus palatini em Nematogenyidae (pers. 

obs.; Datovo & Vari, 2010), distinta do encontrado em Diplomystidae e demais famílias 

de Siluriformes, onde estes músculos são diferenciados, com apenas algumas poucas 

fibras contínuas entre si. Portanto, o grau de diferenciação encontrado em 

Diplomystidae condiz ao presente nos demais Siluriformes.  

 

46) Extensor tentaculi: (0) como um componente único; (1) seccionado em pars 

lateralis e pars medialis [IC: 1; IR: 0.20-0.86]. 

 Conforme exposto no tópico “Aspectos gerais da musculatura dorsolateral da 

cabeça de Siluriformes- Extensor tentaculi”, o extensor tentaculi pode apresentar uma 
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configuração caracterizada como um componente único ou o seccionamento de até 

quatro componentes parcialmente ou completamente diferenciados entre si. Na maioria 

dos Siluriformes, o extensor tentaculi é diferenciado em duas secções nomeadas como 

pars lateralis e pars medialis (Figs. 12 e 52). A condição descrita no estado 1 foi 

recuperada como uma sinapomorfia para o clado composto pelas famílias de 

Siluriformes, excetuando Diplomystidae e Cetopsidae, com reversões independentes em 

Scoloplacidae e no clado composto por Claroteidae + Arioidea. 

 

47) Fibras anteriores do extensor tentaculi, pars lateralis: (0) não diferenciando em 

uma secção anterior e posterior; (1) diferenciado em uma secção anterior, o extensor 

tentaculi, pars lateralis rostralis, e posterior, o extensor tentaculi, pars lateralis 

caudalis [IC: 1; IR: 0.67]. 

 Na condição generalizada de Siluriformes, o extensor tenteaculi, pars lateralis, 

quando diferenciado, é caracterizado como um componente único, sem secções. 

Contudo, este músculo apresenta uma diferenciação de algumas fibras mais anteriores 

em alguns Siluriformes, resultando em um componente miológico distinto dos demais 

(Fig. 24). A condição descrita no estado 1 foi recuperada como uma sinapomorfia para 

Aspredinidae. 

 

48) Fibras anteriores do extensor tentaculi, pars medialis: (0) não diferenciando em 

uma secção anterior e posterior; (1) diferenciado em uma secção anterior, o extensor 

tentaculi, pars medialis rostralis, e posterior, o extensor tentaculi, pars medialis 

caudalis [IC: 0.08-0.50; IR: 0.25-1]. 

 Quando presente, a secção mesial do extensor tentaculi em Siluriformes é 

comumente caracterizada como um componente miológico único, sem diferenciação em 

secções. Contudo, o extensor tentaculi, pars medialis pode ser diferenciado em uma 

secção anterior, o extensor tentaculi, pars medialis rostralis, e posterior, o extensor 

tentaculi, pars medialis caudalis pontualmente ao longo da ordem (Fig. 61). Com base 

nas análises de parcimônia aqui implementadas, a o seccionamento do pars medialis em 

duas partes foi recuperado como sinapomórfico para Pimelodidae e Chacidae.  

 

49) Direcionamento da origem do extensor tentaculi: (0) anterior, dorsal e posterior 

no neurocrânio em relação à inserção; (1) direcionado anteroposteriormente em relação 
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à inserção (modificado de Oliveira et al., 2001; Diogo, 2004; car .225) [IC: 0.33; R: 

0.67]. 

 Na condição generalizada em Siluriformes, o extensor tentaculi apresenta a 

origem paralela ou póstero-anteriormente direcionada em relação à inserção. 

Pontualmente, este músculo apresenta a origem direcionada anteroposteriormente em 

relação à inserção no autopalatino (Figs. 36 e 61). A condição descrita no estado 1 foi 

recuperada como uma sinapomorfia para o clado composto por Chacidae e Plotosidae. 

 

50) Origem do extensor tentaculi no etmóide lateral: (0) na porção póstero-ventral; 

(1) na face dorsolateral [IC: 0.25; IR: 1]. 

 Na condição generalizada encontrada em Siluriformes, o extensor tentaculi, 

quando diferenciado, surge invariavelmente a partir da face mesial da porção posterior 

do etmóide lateral. Contudo, em Chacidae, este músculo apresenta uma origem a partir 

da face dorsolateral do etmóide lateral (Fig. 23), condição recuperada como 

sinapomórfica para a família. 

 

51) Inserção do extensor tentaculi, pars lateralis: (0) autopalatino; (1) maxilar [IC: 0. 

5; IR: 1]. 

 O ponto de inserção comum do extensor tentaculi em todos os Siluriformes é 

caracterizado pelo autopalatino. Contudo, a parte mais externa deste músculo pode 

apresentar uma migração de inserção e conectar-se ao maxilar (Fig. 7, 37, 38, 39 e 53) 

(ver comentários em “O retractor tentaculi de Siluriformes: diferentes composições sob 

um mesmo nome”). Na topologia aqui recuperada, a inserção do extensor tentaculi, pars 

lateralis no maxilar, atuando como um “retractor tentaculi”, é recuperada como uma 

sinapomorfia para Loricariidae + Astroblepidae. 

 

52) Inserção do extensor tentaculi: (0) através de fibras; (1) através de longos tendões 

[IC: 1; IR: 1]. 

 Na condição generalizada para Siluriformes, a inserção do extensor tentaculi 

ocorre macroscopicamente através de fibras no autopalatino. Contudo, este músculo 

diferencia-se anteriormente em um componente tendinoso em direção à inserção em 

representantes de Siluridae (Fig. 12), condição recuperada como sinapomórfica para a 

família. 
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53) Inserção do extensor tentaculi: (0) no autopalatino; (1) majoritariamente no 

entopterigóide, incluindo autopalatino [IC: 1; IR: 1]. 

 Conforme exposto no caráter 51, o ponto de inserção comum do extensor 

tentaculi em todos os Siluriformes compreende majoritariamente no autopalatino. Em 

alguns representantes da ordem, este músculo apresenta como ponto adicional de 

inserção o entopterigóide, contudo, esta inserção é composta por apenas algumas poucas 

fibras mais mesias. Nos táxons de Ariidae aqui analisados, o extensor tentaculi insere-se 

majoritariamente no entopterigóide, que apresenta um côndilo de articulação com o 

autopalatino e indiretamente atua como um componente de movimentação do barbilhão 

maxilar. A condição descrita no estado 1 é proposta como sinapomórfica para Ariidae.  

 

54) Disposição entre extensor tentaculi e adductor mandibulae, segmentum facialis: 

(0) adductor mandibulae disposto ventralmente ao extensor tentaculi; (1) uma parte do 

adductor mandibulae disposto lateralmente ao extensor tentaculi, sobrepondo-o quase 

que totalmente [IC: 1; IR: 1]. 

 Na condição generalizada para Siluriformes, o extensor tentaculi é localizado 

anteriormente ao adductor mandibulae, segmentum facialis, sem a sobreposição entre 

estes músculos. Contudo, em Clariidae e Heteropneustes, uma parte do adductor 

mandibulae, segmentum facialis, especificamente o stegalis interna, é disposto 

lateralmente ao extensor tentaculi, sobrepondo-o quase que completamente. Esta 

condição foi recuperada como sinapomórfica para o Clariidae (incluindo 

Heteropneustes). 

  

55) Disposição entre o extensor tentaculi e o metapterigóide: (0) extensor tentaculi 

dorsal ao metapterigóide; (1) extensor tentaculi mesial ao metapterigóide [IC: 1; IR: 1]. 

 Em Siluriformes, o extensor tentaculi é comumente localizado dorsalmente ou 

anterodorsalmente em relação ao metapterigóide. Contudo, este músculo é disposto 

mesialmente em relação à porção dorsal do metapterigóide em Malapterurus, condição 

recuperada como sinapomórfica para Malapteruridae. 

 

56) Origem do adductor arcus palatini no proótico: (0) presente; (1) ausente [IC: 1; 

IR: 0.67]. 
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 Nos representantes do grupo externo, a região mais posterior do adductor arcus 

palatini levemente expandida póstero-dorsalmente e, consequentemente, surgindo a 

partir do proótico. Na vasta maioria dos Siluriformes analisados, a origem deste 

músculo não inclui o proótico, condição recuperada como sinapomórfica para a ordem, 

com reversão em Aspidoras. 

 

57) Origem do adductor arcus palatini no ptero-esfenóide: (0) ausente; (1) presente 

[IC: 0.2-1; IR: 0.33-1]. 

 A condição generalizada para os representantes do grupo externo, e em alguns 

Siluriformes, consiste na origem do adductor arcus palatini restrita à elementos da 

porção ventral do neurocrânio, como o paresfenóide. Em alguns Siluriformes, este 

músculo apresenta uma origem expandida dorsalmente e inclui elementos da região 

orbital do neurocrânio, como o ptero-esfenóide. Com base na análise de parcimônia 

implementada aqui, a origem do adductor arcus palatini incluindo o ptero-esfenóide foi 

recuperado como uma sinapomorfia para o clado composto por Nematogenyidae, 

Trichomycteridae, Loricarioidea e Sisoroidea, com reversão em Aspredo, 

Trichomycterus e Callichthyidae. 

 

58) Origem do adductor arcus palatini no órbito-esfenóide: (0) ausente; (1) presente 

[IC: 0.2-0.50; IR: 0.15-1]. 

 Conforme descrito no caráter anterior, a condição generalizada para os 

representantes do grupo externo consiste na origem do adductor arcus palatini restrita à 

elementos da porção ventral do neurocrânio. Entretanto, na vasta maioria dos 

Siluriformes analisados, este músculo apresenta sua origem expandida dorsalmente e 

inclui o órbito-esfenóide como um ponto adicional de surgimento. A origem do 

adductor arcus palatini incluindo o órbito-esfenóide foi recuperada como uma 

sinapomorfia para o clado que inclui as famílias de Siluriformes, exceto Diplomystidae 

e Cetopsidae, com reversões independentes em Amblycipitidae, Callichthyidae, 

Claroteidae, Mochokidae, Wertheimeria e Aspredo. 

 

59) Origem do adductor arcus palatini no etmóide lateral: (0) ausente; (1) presente 

[IC: 0.8; IR: 0.47]. 
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 Na condição generalizada para os representantes do grupo externo, o adductor 

arcus palatini não apresenta associação com o etmóide lateral na sua porção mais 

anterior. Na vasta maioria dos Siluriformes, este músculo apresenta uma origem 

deslocada anteriormente e inclui a porção póstero-ventral do etmóide lateral como um 

local de origem, sendo recuperada como sinapomórfica para o clado composto pelas 

famílias de Siluriformes, exceto Diplomystidae e Cetopsidae, com reversão para 

Ailiidae. 

 

60) Inserção do adductor arcus palatini no hiomandibular: (0) presente; (1) ausente 

[IC: 1; IR: 1]. 

 A condição presente nos representantes do grupo externo, e na vasta maioria dos 

Siluriformes, consiste na inserção do adductor arcus palatini no hiomandibular. 

Contudo, em Loricariidae, a inserção deste músculo é restrita ao metapterigóide e não 

inclui o hiomandibular como um local de origem, condição recuperada como 

sinapomórfica para a família. 

  

61) Inserção do adductor arcus palatini no quadrado: (0) ausente; (1) presente [IC: 

0.10; IR: 0.40]. 

 Na vasta maioria dos Siluriformes, a inserção do adductor arcus palatini 

comumente é restrita aos elementos dorsais do suspensório, como o metapterigóide, 

entopterigóide e porção anterodorsal do hiomandibular. Em alguns Siluriformes, este 

músculo apresenta uma inserção deslocada mais ventralmente e inclui a porção dorsal 

do quadrado. A inserção do adductor arcus palatini incluindo o quadrado como um 

local de inserção foi recuperada como sinapomorfias independentemente adquiridas 

para o clado composto por Scoloplacidae e Loricariidae + Astroblepide, e 

Malapteruridae.  

 

62) Adductor hyomandibulae: (0) completamente diferenciado; (1) não diferenciado 

(Diogo, 2004; car. 247) [IC: 1; IR: 0.53]. 

O adductor hyomandibulae é, assim como o adductor arcus palatini, derivado 

do constrictor hyoideus dorsalis (Winterbottom, 1974a; Miyake et al., 1992). Este 

músculo diferencia-se secundariamente a partir da porção posterior do adductor arcus 

palatini ou dos conjuntos de fibras anteriores do adductor operculi e sua origem 
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ontogenética é variável ao longo de Teleostei (Winterbottom, 1974a; Diogo & 

Vandewalle, 2003). Na hipótese de relacionamento aqui apresentada, a não 

diferenciação deste músculo em Siluriformes foi recuperada como uma sinapomorfia 

para o clado composto por de Loriarioidei e Sisoroidea (com reversões independentes 

em Callichthyidae, Akysidae e Copionodon) e Malapteruridae.  

 

63) Adductor operculi: (0) como um componente único; (1) seccionado [IC: 0.25; IR: 

0.63]. 

 Na condição generalizada presente no grupo externo, e na vasta maioria dos 

Siluriformes, o adductor operculi é caracterizado como um componente único, sem a 

diferenciação em secções. Contudo, em Cranoglanididae e Horabagrus, este músculo é 

seccionado em duas secções, nomeada aqui como um adductor operculi anterior e 

adductor operculi posterior (Fig. 62). A condição exposta no estado 1 é proposta como 

sinapomorfias independentemente adquiridas em Cranoglanididae e Horabagridae. 

 

64) Protractor posttemporalis: (0) ausente; (1) presente (Mo, 1991: car.1; Britto, 2002: 

car. 300; Diogo, 2004: car. 253) [IC: 1; IR: 1]. 

O protractor posttemporalis surge majoritariamente do pterótico, podendo 

incluir o epoccipital ou o hiomandibular, e inserindo-se invariavelmente no pós-

temporal (Mo, 1991). Excetuando Bagridae, nenhum outro Siluriformes, ou táxon do 

grupo externo aqui analisado, apresenta a diferenciação deste músculo (Figs. 45 e 46). 

Consequentemente, a presença de um protractor posttemporalis foi proposta como 

sinapomórfica para Bagridae (Mo, 1991; Britto, 2002; Diogo, 2004), hipótese 

corroborada aqui. 

 

65) Protactor operculi: (0) ausente; (1) presente. (de Pinna, 1992: car. 212; de Pinna, 

1998; Datovo & Bockmann, 2010: car. 19; Diogo, 2004: car. 252) [IC: 0.5; IR: 1]. 

 O protractor operculi é um músculo exclusivo de alguns representantes de 

Trichomycteridae (pers. obs.; de Pinna, 1992; Datovo & Bockmann, 2010-Figs. 9 11 e 

14) (ver descrições). Este músculo foi originalmente proposto como sinapomorfia para 

os Trichomycteridae, excetuando Copionodon e Trichogenes, proposta corroborada 

aqui. 
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66) Ligamento entre o metapterigóide e o maxilar: (0) ausente; (1) presente [IC: 1; 

IR: 1]. 

Na condição comumente presente em Siluriformes, a membrana bucopalatal não 

apresenta a diferenciação de componentes ligamentares, excetuando alguns táxons que 

apresentam a diferenciação de alguns ligamentos (ver descrições). Apenas em 

representantes de Pimelodidae ocorre a diferenciação conspícua de um ligamento 

comumente ramificado que surge a partir de um processo na porção médio-ventral do 

metapterigóide, onde o ramo mais lateral insere-se na face mesial do maxilar e o ramo 

mesial insere-se em um tecido conjuntivo entre o maxilar e o pré-maxilar. A ocorrência 

deste ligamento foi recuperada como sinapomorfia para Pimelodidae. 

 

67) Cartilagem corono-maxilar: (0) ausente; (1) presente (de Pinna, 1992, 1998; 

Datovo & Bockmann, 2010) [IC: 1; IR: 0.60]. 

Associada à membrana bucopalatal, uma cartilagem corono-maxilar (sensu 

Datovo & Bockmann, 2010-Figs. 1, 2 e 34) é presente e completamente distinta dos 

tecidos conjuntivos de alguns Siluriformes (ver descrições). Datovo & Bockmann 

(2010) elucubraram a possibilidade da cartilagem corono-maxilar constituir uma 

sinapomorfia para Nematogenyidae + Trichomycteridae e, com base nas análises aqui 

implementadas, esta concepção é corroborada. Adicionalmente, a ocorrência desta 

cartilagem constitui sinapomorfias independentemente adquiridas em Lacantuniidae e 

Claroteidae. 

 

5. DISCUSSÃO 

Objetivando detectar o sinal filogenético presente nas variações miológicas, os 

caracteres oriundos da miologia facial foram utilizados em uma análise de parcimônia 

global concatenados com a matriz de Britto (2002), resultando em 327 caracteres 

originais deste autor e 67 caracteres de miologia facial, totalizando uma matriz com 394 

caracteres. Esta matriz foi analisada seguindo os parâmetros apresentados na seção 

“Material & Métodos- Análise filogenética” e resultou em 123 árvores igualmente 

parcimoniosas (score: 1505, IC: 0.27; IR: 0.74), que serviram como base para o cálculo 

do consenso estrito e o mapeamento dos caracteres sinapomórficos comuns à todas as 

MPT’s oriundos da miologia facial (Fig. 70). Os caracteres sinapomórficos, excetuando 
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os miológicos, seguem a enumeração original de Britto (2002) e as transições são 

listadas (Tabela 8) de acordo com os clados referenciados na Figura 71. 

A hipótese de relacionamento filogenético resultante da análise concatenada 

apresenta, em parte, concordância com uma porção expressiva dos agrupamentos 

recuperados em Britto (2002), apesar dos relacionamentos mais distais em Siluriformes 

sofrerem alterações em relação aos resultados obtidos originalmente. Dentro de um 

cenário comparativo mais abrangente, as relações filogenéticas derivadas das análises 

aqui implementadas corroboraram diversas proposições prévias em diversos níveis da 

filogenia do grupo, a exemplo do posicionamento de Diplomystidae como grupo-irmão 

dos demais Siluriformes (Regan, 1911; Chardon, 1968; Fink & Fink, 1981; Arratia, 

1987, 1992; Mo, 1991; de Pinna, 1993, 1998) e que foi questionada apenas umas poucas 

vezes, a exemplo da proposição de McAllister (1968), que indicou esta família em um 

posicionamento mais distal em Siluriformes com base no número de raios 

branquiostégios e da nadadeira peitoral, ou outros proposições fundamentadas em dados 

moleculares (Sullivan et al., 2006; Wang et al., 2016). 

Na hipótese de relacionamento obtida, caracteres miológicos não foram 

recuperados para o suporte do clado composto pelos Siluriformes não-Diplomystidae, 

sendo fundamentalmente corroborado somente pelos caracteres de Britto (2002). Diogo 

& Vandewalle (2003) e Diogo (2004) propuseram a continuidade das fibras do extensor 

tentaculi com o adductor arcus palatini de Diplomystidae como um estágio inicial de 

diferenciação entre estes músculos, levando os autores a propor esta condição como 

primitiva e a completa separação como derivada em Siluriformes. Como resultado das 

observações destes estudos, Diogo (2004; car. 221) propôs a completa separação do 

extensor tentaculi como uma sinapomorfia para todos os Siluriformes não-

Diplomystidae. Contudo, esta proposição não corresponde ao observado nas análises 

aqui implementadas, uma vez que o grau de continuidade exibido pelo extensor 

tentaculi de Diplomystidae é similar aos demais Siluriformes, que é caracterizado pela 

associação de algumas fibras póstero-mesiais do extensor tentaculi com as fibras 

anterolaterais do adductor arcus palatini. Consequentemente, considera-se pouco 

preciso discretizar condições satisfatórias de diferenciação entre estes músculos ao 

longo dos subgrupos da ordem. Vale ressaltar que algumas espécies de Plotosidae 

apresentam o extensor tentaculi completamente separado do adductor arcus palatini, 

com sua região de origem apresentando um direcionamento anteroposterior, portanto, 
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em direção contrária a este músculo (car. 49; Fig. 36), condição compartilhada por 

Chacidae, porém, com o extensor tentaculi adjacente ao adductor arcus palatini em 

Chaca. 

Interessantemente, Nematogenyidae apresenta uma condição única entre os 

Siluriformes. Nesta família, o adductor arcus palatini insere-se, além de outros 

elementos do supensório, no autopalatino, que é o ponto de inserção majoritário do 

extensor tentaculi em todos os outros Siluriformes. Entretanto, em Nematogenys não 

ocorre a diferenciação da porção anterior do adductor arcus palatini em um extensor 

tentaculi (Fig. 58). Mediante as relações filogenéticas aqui recuperadas, a não 

diferenciação do extensor tentaculi em Nematogenyidae foi recuperada como 

autapomórfica para a família e corrobora o proposto por Diogo (2004; car. 221). 

Alternativamente, Datovo & Bockmann (2010) discutem que a condição exibida por 

Nematogenys não seria autapomórfica se otimizada na topologia resultante da análise de 

dados moleculares de Sullivan et al. (2006), tendo em vista que poderia representar 

apenas uma retenção da condição plesiomórfica que surgiu na base de Siluriformes, 

portanto, não válida como uma autapomorfia para Nematogenyidae. Em Diplomystes 

ocorre a diferenciação de um extensor tentaculi, e difere da condição presente em 

Nematogenys, onde o adductor arcus palatini não apresenta nenhuma diferenciação em 

um extensor tentaculi. Portanto, neste estudo assume-se que o padrão exibido por 

Nematogenyidae é uma reversão da condição generalizada para Siluriformes, e respalda 

a proposição como autapomórfica para a família. 

O monofiletismo de Cetopsidae foi recuperado com base em duas sinapomorfias 

miológicas (car. 4 e 30). O seccionamento do levator arcus palatini em duas partes (car. 

30), nomeadas aqui como levator arcus palatini anterior e levator arcus palatini 

posterior, é uma condição única entre todos os Siluriformes analisados, corroborando a 

vasta maioria das hipóteses prévias sobre o monofiletismo da família (e.g. Pinna, 1993; 

de Pinna & Vari, 1995; Britto, 2002; de Pinna et al., 2007; Hardman, 2005; Sullivan et 

al., 2006; Wang et al., 2016). Mo (1991) apresenta aparentemente a única proposta a 

contestar o monofiletismo de Cetopsidae, contudo, a ausência das sinapomorfias 

presentes em todos os representantes de Cetopsidae na análise de Mo (1991) culminou 

no parafiletismo artificial deste grupo (de Pinna & Ferrais, 1992; de Pinna, 1993) e os 

resultados obtidos aqui confirmam isso.  
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de Pinna & Vari (1995) apresentam algumas sinapomorfias de Cetopsidae únicas 

entre os Siluriformes e sinonimizam as famílias antes nomeadas como Helogenidae e 

Cetopsidae em uma família Cetopsidae expandida com duas subfamílias, Helogeninae e 

Cetopsinae. Apesar da relação de grupo irmão ser corroborada por caracteres 

miológicos, há profundas diferenças na musculatura entre estes táxons que merecem 

atenção. Em Cetopsinae, o stegalis é subdividido em um substegalis e no epistegalis, 

este último apresentando uma forma de triângulo invertido e surgindo a partir dos 

elementos anteriores do neurocrânio, com inserção através de um espesso tendão na 

mandíbula. Em Helogeninae, o stegalis é um músculo único. O malaris dos cetopsíneos 

apresenta uma hipertrofia pouco comum em Siluriformes e estende-se dorsalmente à 

linha média do neurocrânio, entrando em contato com o músculo contralateral, além da 

sobreposição total entre a face externa do adductor mandibulae, segmentum facialis e o 

levator arcus palatini. Em Helogeninae, o malaris sobrepõe apenas a porção póstero-

dorsal do neurocrânio e não sobrepõe completamente o levator arcus palatini. 

Independentemente do grau de diferença, Cetopsidae foi corroborado como grupo 

monofilético. Além disso, sua posição é a de grupo-irmão dos demais Siluriformes não-

Diplomystidae, em congruência com outros estudos (Mo, 1991; de Pinna, 1993; Britto, 

2002; Diogo, 2004; de Pinna et al., 2007). Este posicionamento é adicionalmente 

corroborado pelas condições plesiomórficas relacionadas à miologia facial exibidas por 

representantes de Cetopsidae e Diplomystidae quando comparado aos demais 

Siluriformes. Por exemplo, o dilatator operculi de Cetopsidae e Diplomystidae é um 

componente único, diferindo da vasta maioria dos Siluriformes, que possuem um 

componente ântero-mesial, dilatator operculi primus, e um componente posterolateral, 

dilatator operculi secundarium (car. 34). É interessante notar que há alguns casos de 

reversões em linhagens internas de Siluriformes (e.g. Amblycipitidae, Loricarioidea 

exceto Scoloplacidae, Austroglanididae, Pangasiidae, Laides, Bagridae e Chacidae). 

Complementarmente, o extensor tentaculi de Siluriformes apresenta uma série 

de derivações sequenciais. Inicialmente, este músculo surge a partir da porção anterior 

do adductor arcus palatini (ver “A homologia do extensor tentaculi dos Siluriformes”) 

(car. 45), com reversão em Nematogenys conforme supracitado. Subsequentemente, 

ocorre uma diferenciação secundária deste músculo em duas partes (extensor tentaculi, 

pars lateralis e pars medialis) nos Siluriformes não-Diplomystidae e não-Cetopsidae 

(car. 46), com reversões independentes em Scoloplacidae e no clado composto por 
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Claroteidae + Arioidea. Mais internamente na filogenia, as fibras mais anteriores do 

extensor tentaculi, pars lateralis diferenciam-se em um componente anterior e outro 

posterior em Aspredinidae, alguns táxons de Mochokidae e Rita (car. 47); e o extensor 

tentaculi, pars medialis também apresenta um seccionamento que ocorreu 

independentemente na ordem, resultando em dois subcomponentes em Pimelodidae e 

Chacidae (car. 48) [Clariidae e Amphiliidae apresentam a mesma condição, contudo, a 

transição não é comum em todas as MPT’s]. Portanto, com base na distribuição das 

variações morfológicas do extensor tentaculi e seus subcomponentes, é possível inferir 

que o extensor tentaculi dos bagres surgiu apenas uma única vez na filogenia de 

Siluriformes, com uma reversão para a condição plesiomórfica (em Nematogenys). Mais 

internamente na filogenia do grupo, o extensor tentaculi diferencia-se em uma parte 

lateral e outra mesial, que se diferenciam homoplasticamente em outros 

subcomponentes em táxons mais distais em Siluriformes. 

Outro aspecto de concordância entre as análises aqui implementadas e outras 

hipóteses corresponde ao posicionamento de Amphiliidae, que foi recuperado como 

irmão de Loricarioidei (sensu Nelson, 2016), posicionamento também presente em 

outras hipóteses (Mo, 1991; de Pinna, 1989, 1993; Britto, 2002). Contudo, nenhuma 

nova sinapomorfia miológica foi detectada para Amphiliidae + Loricarioidei, ou até 

mesmo para Loricarioidei, a despeito da quantidade considerável de sinapomorfias 

miológicas recuperadas para os relacionamentos mais internos em Loricarioidei, 

caracterizando-o como um dos pontos da topologia de maior resposta cladística dos 

caracteres oriundos da miologia. Exemplificando, Nematogenyidae + Trichomycteridae 

foi recuperado, em adição às sinapomorfias de Britto (2002), com base em caracteres 

adicionais de musculatura (car. 7 e 67), apoiando hipóteses prévias sobre um 

relacionamento próximo entre estas famílias (Mo, 1991; de Pinna, 1992, 1998; Schaefer 

& Lauder, 1996; Diogo, 2004; Datovo & Bockmann, 2010). 

  Similarmente, o clado composto por Astroblepidae, Callichthyidae, Loricariidae 

e Scoloplacidae (Loricarioidea sensu de Pinna, 1993) foi recuperado, em adição às 

sinapomorfias de Britto (2002), com base do dilatator operculi como um componente 

único (car. 34: 0), com o monofiletismo deste grupo também de acordo com diversas 

hipóteses de relacionamento em Siluriformes (Peyer, 1922; Arratia, 1992; Baskin, 1973; 

Howes, 1983a; Schaefer & Lauder, 1986, 1996; Mo, 1991; Reis, 1998). É interessante 

notar o dilatator operculi de Loricarioidea é similar ao presente em Diplomystidae e 



471 

 

Cetopsidae, isto é, sem a diferenciação em duas secções. Mais internamente nesta 

superfamília, em Scoloplacidae ocorre a reaquisição da condição derivada em 

Siluriformes, que compreende em um seccionamento do dilatator operculi, sendo 

possível inferir que a diferenciação do dilatator operculi desta família não é homólogo 

ao seccionamento exibido pelos demais Siluriformes. De fato, com base em uma análise 

mais acurada do padrão exibido pelo dilatator operculi em Scoloplacidae é possível 

constatar diferenças entre a condição exibida pelos demais Siluriformes que apresentam 

o dilatator operculi diferenciado em dois componentes.  

 Em Scoloplacidae, o dilatator operculi primus é localizado póstero-lateralmente 

em relação ao levator arcus palatini e surge apenas do frontal, com as fibras mais 

mesias inserindo-se no hiomandibular e as fibras mais laterais convergindo com as 

fibras do dilatator operculi secundarium, que por sua vez surge somente da face lateral 

do hiomandibular, com ambas secções se inserindo no opercular. Em Siluriformes que 

apresentam o dilatator operculi seccionado, o dilatator operculi primus é localizado 

mesialmente em relação ao levator arcus palatini, surgindo a partir de vários elementos 

do neurocrânio (e.g. hiomandibular, esfenótico, frontal, órbito-esfenóide ou o ptero-

esfenóide), assim como o dilatator operculi secundarium, que comumente surge a partir 

do hiomandibular, esfenótico e pterótico. Ressalta-se que, apesar da configuração 

anatômica distinta e do sinal filogenético permitir o reconhecimento da não-homologia 

entre o seccionamento do dilatator operculi de Scoloplacidae e os demais Siluriformes, 

considera-se inviável a proposição de uma nomenclatura exclusiva para as secções do 

dilatator operculi de Scoloplacidae, tendo em vista a possibilidade da configuração 

anatômica deste músculo ser resultado apenas da condição redutiva exibida pelas 

espécies de Scoloplacidae. 

Ainda em Loricarioidea, o clado composto por Scoloplacidae e Astroblepidae + 

Loricariidae foi recuperado nas análises aqui implementas e é um dos agrupamentos 

amplamente propostos em várias hipóteses (Howes, 1983a; Schaefer & Lauder, 1986, 

1996; Mo, 1991; de Pinna, 1993, 1998; Sullivan et al., 2006). Entre as sinapomorfias 

previamente propostas, uma parte do adductor mandibulae com inserção no pré-

maxilar, então nomeada como “retractor premaxillae”, foi apresentado como uma 

sinapomorfia exclusiva para Scoloplacidae e Astroblepidae + Loricariidae (Schaefer, 

1990, 1997; Diogo, 2004; Geerinckx et al., 2007, 2009; Schaefer & Provenzano, 2008; 

Crop et al., 2013), contudo, análises anatômicas exaustivas permitiram o 
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reconhecimento de dois músculos alocados sob este mesmo nome (seção 

“Aplicabilidade de “retractor premaxillae”, “retractor palatini”, “retractor veli” e 

“anterior portion of Ad3”: secções e subseções do adductor mandibulae”). Este caso 

ilustra perfeitamente a problemática exposta em Datovo & Vari (2013) sobre a 

proposição de homologias das seções do adductor mandibulae com base em apenas 

uma característica, no caso, a inserção do músculo no pré-maxilar (Alexander, 1965). 

Conforme exposto anteriormente, a configuração anatômica exibida pelos 

músculos que se inserem no pré-maxilar de Scoloplacidae e Loricariidae + 

Astroblepidae são distintas. Em Scoloplacidae, o músculo associado ao pré-maxilar é 

disposto lateralmente à inserção do levator arcus palatini e diverge anteriormente em 

um longo ligamento que se insere na margem póstero-dorso-mesial do pré-maxilar, 

sendo localizado laterodorsalmente em relação às demais secções do adductor 

mandibulae. Em Loricariidae + Scoloplacidae, o músculo que se insere no pré-maxilar é 

disposto ântero-ventralmente ao levator arcus palatini e sua composição é 

majoritariamente fibrosa, sendo disposto mesialmente em relação às demais secções do 

adductor mandibulae. Portanto, considerou-se aqui o “retractor premaxillae” de 

Scoloplacidae como um adductor mandibulae, pars malaris e o “retractor premaxillae” 

de Loricariidae + Astroblepidae como um adductor mandibulae, pars epistegalis. Como 

resultado, e diferindo das proposições prévias, a inserção do adductor mandibulae no 

pré-maxilar não é homólogo entre estes clados, sendo a inserção do malaris no pré-

maxilar (car. 8) apresentado como uma sinapomorfia para Scoloplacidae e a inserção do 

epistegalis no pré-maxilar (car. 13) como uma condição exclusiva para Loricariidae + 

Astroblepidae. 

 O monofiletismo de Sisoroidea como proposto por de Pinna (1996) foi 

corroborado nas análises implementadas em Britto (2002) e subsequentemente por 

Diogo (2004), este último inclusive propondo quatro caracteres sinapomórficos 

adicionais aos apresentados em de Pinna (1996) para esta superfamília. Porém, após a 

inserção dos caracteres de miologia, o monofiletismo de Sisoroidea não foi corroborado. 

Amblycipitidae foi proposto como grupo-irmão do demais Sisoroidea (de Pinna, 1996; 

Britto, 2002; Diogo, 2004), contudo, na topologia aqui recuperada, esta família é 

apresentada como irmão do clado composto por Amphiliidae + Loricarioidei e 

Sisoroidea. Como resultado, Sisoroidea é composta por Akysidae, Aspredinidae, 

Erethistidae e Sisoridae, recebendo o suporte adicional de três sinapomorfias miológicas 
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homoplásticas (car. 2, 3 e 27). Adicionalmente, as relações mais internas entre estas 

famílias alinham-se à topologia exposta em Britto (2002) sobre o posicionamento de 

Aspredinidae como grupo-irmão de Erethistidae + Sisoridae, diferindo da proposta 

inicial apresentada em de Pinna (1996) e Diogo (2004) sobre o relacionamento próximo 

entre Aspredinidae e Erethistidae, ressaltando-se que o primeiro já havia delineado a 

fragilidade do suporte de Aspredinidae + Erethistidae. Apesar destas considerações, os 

relacionamentos em Sisoroidea são suportados somente pelos caracteres originais de 

Britto (2002), sem a detecção de sinapomorfias a partir da miologia facial.  

 É interessante notar que a análise concatenada implicou em uma grande 

politomia em Siluroidei (sensu Nelson, 2016- exceto Amphiliidae), resultado similar ao 

obtido em análises fundamentadas em dados moleculares (e.g. Sullivan et al., 2006), 

onde somente os agrupamentos menos inclusivos não tiveram suas inter-relações 

alteradas, como o clado composto por Chacidae + Plotosidae e Siluridae + Clariidae. 

Sobre estes agrupamentos, Chacidae e Plotosidae apresentam um direcionamento 

anteroposterior do extensor tentaculi em relação ao local de inserção, condição única na 

ordem, sendo recuperada como sinapomórfica para este clado (car. 49) e corroborando o 

relacionamento próximo entre estas famílias conforme previamente proposto (de Pinna, 

1993; Britto, 2002). Similarmente, Siluridae + Clariidae foi recuperado como grupo-

irmão de Chacidae + Plotosidae, sendo suportada por três sinapomorfias miológicas, 

sendo uma é livre de homoplasia (car. 17). Interessantemente, Heteropneustes foi 

recuperado como um subgrupo de Clariidae, portanto não havendo justificativa para seu 

reconhecimento como uma família distinta de Clariidae (e.g. Mo, 1991; Teugels & 

Adriaens, 2003; Sullivan et al., 2006), assim como Kryptoglanis, que foi recuperado 

como um ramo interno de Siluridae, contrariando a proposta de Britz et al. (2014) que 

propôs uma família monotípica para o gênero. 

 Outro relacionamento inalterado pela inserção dos caracteres de musculatura 

compreende o clado composto por Auchenoglanididae + Malapteruridae. O 

relacionamento próximo entre Auchenoglanididae e Malapteruridae foi inicialmente 

indicado por de Pinna (1993), que propôs a superfamília Malapteruroidea para este 

clado, sendo posteriormente corroborado por Britto (2002). Apesar de propostas 

alternativas sobre o posicionamento filogenético de Malapteruridae, ora proposto como 

grupo-irmão de Mochokidae + Doradoidea (Diogo, 2004), Amphiliidae (Sullivan et al., 

2006) ou Amphiliidae + Mochokidae (Wang et al., 2016), na análise aqui 
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implementada, novas evidências apoiam a concepção inicial exposta em de Pinna 

(1993).  

Em Malapteruridae e Auchenoglanididae, o adductor mandibulae, segmentum 

facialis não apresenta sobreposição em relação ao levator arcus palatini (car. 26), 

diferindo da condição generalizada para a ordem, em que o segmentum facialis 

sobrepõe pelo menos a região de inserção do levator arcus palatini. A condição 

apomórfica deste caráter ocorre homoplasticamente em Astroblepidae, contudo, a 

configuração anatômica é distinta do presente em Malapteruridae + Auchenoglanididae. 

Em Astroblepidae, o levator arcus palatini é localizado póstero-dorsalmente ao 

segmentum facialis, enquanto que em Malapteruridae + Auchenoglanididae este 

músculo é disposto posteriormente ao segmentum facialis sem a associação direta entre 

estes componentes miológicos, que estão a uma distância equivalente à metade da 

largura do levator arcus palatini. Adicionalmente, o levator arcus palatini de 

Malapteruridae e Auchenoglanididae apresenta uma redução do tamanho quando 

comparado aos demais Siluriformes. Nestas famílias, o levator arcus palatini apresenta 

sua extensão vertical equivalente à sua largura no local de inserção (car. 31), condição 

recuperada como uma sinapomorfia exclusiva para Malapteruridae + 

Auchenoglanididae.  

Curiosamente, Lacantuniidae foi recuperado como irmão de Auchenoglanididae 

+ Malapteruridae, distinto do exposto em Lundberg et al. (2007) que apontam 

Lacantuniidae como grupo-irmão de Claroteidae em um grande agrupamento designado 

como “Big Africa” (sensu Sullivan et al., 2006). Os caracteres miológicos não fornecem 

evidências para o relacionamento próximo entre Lacantuniidae e Auchenoglanididae + 

Malapteruridae, e o grupo é corroborado exclusivamente por três caracteres propostos 

em Britto (2002), que compreendem a orientação anterolateral da articulação entre o 

etmóide lateral e o autopalatino em relação ao primeiro (car. 16), presença da projeção 

dorsal do mesocoracóide (car. 248) e presença dos barbilhões mentonianos situados na 

margem externa do lábio inferior (car. 296). Ressalta-se que este clado é fracamente 

suportado (suporte de Bremer relativo: 27) e evidências adicionais são necessárias para 

resolver satisfatoriamente o posicionamento de Lacantuniidae em Siluroidei. Contudo, a 

proposição de uma conexão Afro-mesoamericana para Lacantuniidae exposta em 

Lundberg et al. (2007) é consistente com os resultados aqui obtidos, apesar dos 

subcomponentes das inter-relações serem distintos (pers. obs; M. Britto). 
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  O monofiletismo de Doradoidea (sensu Birindelli, 2014, composto por 

Auchenipteridae e Doradidae) foi recuperada com base na análise de dados 

concatenados, sendo suportado por quatro caracteres oriundos da miologia facial (car. 

20, 38, 40 e 41). Este agrupamento foi proposto em diversas hipóteses cladísticas 

(Britski, 1972; Ferraris, 1988; Curran, 1989), assim como o seu relacionamento 

próximo com Mochokidae (e.g. Chardon, 1986; Royero, 1987; Mo, 1991; Lundberg, 

1993; de Pinna, 1993, 1998; Diogo, 2004), que serviu como base para a hipótese de um 

relacionamento biogeográfico afro-neotropical em bagres (Lundberg, 1993). A despeito 

destas concordâncias, o posicionamento de Mochokidae + Doradoidea (Doradoidei 

sensu de Pinna, 1998) em Siluriformes ainda é objeto de controvérsia. 

Algumas hipóteses propuseram Doradoidei como proximamente relacionados à 

Anchariidae e Ariidae (Royero, 1999; Mo, 1991; Lundberg, 1993), mediante o 

compartilhamento do “Springfederapparat”, um elemento estrutural que produz sons 

através da bexiga natatória (Tavolga, 1962). Conforme discutido por Britto (2002), este 

elemento não envolve modificações interdependentes, surgindo independentemente 

várias vezes ao longo da ordem. Alternativamente, Friel (1994) propôs este clado como 

grupo-irmão de Aspredinidae, sendo corroborado por estudos subsequentes com base 

em dados estritamente moleculares (Sullivan et al., 2006). Na topologia aqui obtida, o 

posicionamento de Doradoidei é inédito, pertencente à um grupo composto por 

Pimelodoidea (sensu Sullivan et al., 2006), que é suportado, entre outros caracteres, 

pela presença do segmentum mandibularis (car. 24). Apesar desta proposta, este clado é 

fracamente suportado (suporte de Bremer relativo: 33) e a ocorrência do segmentum 

mandibularis é altamente homoplástica em Ostariophysi, portanto, a resolução entre 

Mochokidae + Doradoidea ainda necessitam de esforços adicionais para elucidar 

satisfatoriamente esta questão. 

Apesar da não inclusão de Phreatobiidae e Conorhynchos nas análises aqui 

implementadas, o posicionamento destes táxons merecem maiores comentários. 

Sullivan et al. (2006) apresentaram o clado nomeado como Pimelodoidea composto por 

Pseudopimelodidae + Pimelodidae como grupo-irmão de Conorhynchos + 

Heptapteridae. Posteriormente, Sullivan et al. (2013) propuseram Phreatobius + 

Pseudopimelodidae e este clado como irmão de Pimelodidae; ou Phreatobius como 

irmão de Pseudopimelodidae + Pimelodidae. Conorhynchos e Phreatobius apresentam o 

levator operculi surgindo a partir da porção posterior do hiomandibular, condição pouco 
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comum em Siluriformes e presente em todos os representantes de Pimelodoidea, 

representando uma potencial sinapomorfia para o grupo e pode respaldar Conorhynchos 

e Phreatobius como membros de Pimelodoidea. 

Adicionalmente, a miologia fornece evidências para o relacionamento próximo 

entre Phreatobius e Pseudopimelodidae conforme apresentada em Sullivan et al. 

(2013). Na maioria dos representantes de Pseudopimelodidae, o levator arcus palatini é 

um componente expandido anteriormente, e sobrepõe lateralmente o adductor arcus 

palatini quase que completamente, assim como o extensor tentaculi, que é localizado 

mesialmente à porção mais anterior do levator arcus palatini. Em Phreatobius, esta 

condição é extrema, e o levator arcus palatini é lateral ao adductor arcus palatini 

sobrepondo-o, assim como o extensor tentaculi, que é completamente mesial a este 

músculo. Esta sobreposição entre o levator arcus palatini e adductor arcus palatini e 

presente somente em Lacantuniidae e, mediante a topologia aqui apresentada, pode 

representar aquisições independentes entre Lacantuniidae e o clado hipoteticamente 

composto por Phreatobiidae + Pseudopimelodidae. 

 Na hipótese de relacionamento exposta em Britto (2002), o monofiletismo de 

Pangasiidae, Schilbeidae, Anchariidae, Ariidae e Claroteidae é apresentado, 

corroborando o proposto por de Pinna (1993). Interessantemente, este agrupamento não 

é presente nas hipóteses de relacionamento subsequentes, incluindo a presente análise, 

que corrobora apenas o clado (Pangasiidae (Schilbeidae, Ailiidae)). Recentemente, 

Wang et al. (2016) apresentaram evidências a partir de dados moleculares para o 

reconhecimento de Ailiidae como uma família distinta de Schilbeidae, tendo em vista 

que em suas hipóteses de relacionamento os táxons incluídos tradicionalmente em 

Schilbeidae não compunham um grupo monofilético. Os autores restringiram 

Schilbeidae para os táxons afro-asiáticos e restringiram Ailiidae para os representantes 

exclusivamente asiáticos. Na análise aqui implementada, Ailiidae + Schilbeidae compõe 

um grupo monofilético, adicionalmente suportado pelo segmentum mandibularis 

surgindo a partir de uma aponeurose segmental externa à margem posterior da 

mandíbula (car. 25). Como resultado do monofiletismo de Schilbeidae + Ailiidae, 

Ailiidae poderia ser considerada um sinônimo de Schilbeidae. Contudo, as 

configurações anatômicas exibidas na musculatura dorsolateral de cabeça em 

representantes de Schilbeidae e Ailiidae são conspicuamente distintas, a exemplo da 

diferenciação de um stegalis interna seccionado e um porção dorsal e outra ventral em 
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Ailiidae, que é ausente em Schilbeidae. Portanto, mediante esta nova evidência, em 

adição às discussões taxonômicas apresentadas em Wang et al. (2016), a proposição 

como famílias distintas é seguida. 

Dúvidas sobre o posicionamento de Ictaluridae em Siluriformes ainda permeiam 

os estudos cladísticos, com sugestões pontuais fundamentadas em dados morfológicos 

sobre um relacionamento próximo com Cranoglanididae (Jayaram, 1955; Diogo, 2004) 

ou Bagridae (Lundberg, 1970). Além destas proposições, inferências cladísticas com 

base em dados moleculares corroboram Ictaluridae como grupo-irmão de 

Cranoglanididae (Hardmann, 2005; Sullivan et al., 2006; Wang et al., 2016), inclusive 

com a proposição de uma superfamília Ictaluroidea (sensu Sullivan et al., 2006). Na 

topologia aqui recuperada, Ictaluridae é exposta em uma politomia com os demais 

Siluroidei, contudo, foi possível detectar evidências para a resolução desta 

problemática. 

Em Cranoglanididae e Ictaluridae, o músculo que atua como um “retractor 

tentaculi” aparentemente é resultante de um seccionamento parassagital do epistegalis, 

onde as fibras mais mesiais inserem-se no maxilar, sendo aqui nomeado como 

epistegalis interna, e as fibras mais laterais desta subsecção inserem-se na mandíbula, 

caracterizando o epistegalis externa. Entre os Siluriformes analisados, somente 

Cranoglanididae e Ictaluridae apresentam este tipo de diferenciação do adductor 

mandibulae em epistegalis interna com inserção no maxilar. Apesar destas evidências 

aparentemente bastante decisivas, a iteração dos dados de miologia com os caracteres de 

Britto (2002) não resolve o posicionamento de Ictaluridae e, consequentemente, a 

diferenciação em um epistegalis interna com inserção no maxilar (car. 14) foi 

recuperado como aquisições independentes em Cranoglanididae e Ictaluridae. 

A busca por fonte de informações miológicas aqui expostas para clarificar o 

posicionamento de Ictaluridae entre os demais Siluriformes não é inédita. Na verdade, 

Diogo (2004) apresentou evidências a partir da musculatura facial para o clado 

Ictaluridae + Cranoglanididae. Este autor propôs a diferenciação de um longo tendão do 

A3” (= epistegalis) inserindo-se na mandíbula e no “primordial ligament” (= ligamento 

endomaxilar) (car. 217; Diogo, 2004) como uma sinapomorfia para Ictaluridae + 

Cranoglanididae. Contudo, Diogo (2004) apresenta o A3” (epistegalis) seccionado em 

A3”-1 e A3”-2, onde o primeiro é restrito à porção posterior do suspensório e o segundo 

surgindo a partir do neurocrânio e dos elementos do suspensório (Diogo, 2004; Fig. 3-
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58), padrão anatômico não observado aqui para nenhum dos representantes de 

Ictaluridae e Cranoglanididae, não sendo possível correlacionar algum tipo de 

diferenciação ligamentar entre o descrito por este autor e o observado nos espécimes 

destas famílias. 

Mediante as discrepâncias observadas entre os espécimes analisados e o exposto 

em Diogo (2004), a avaliação da sinapomorfia exposta por este autor torna-se inviável. 

Tentativamente, a “diferenciação de um longo tendão do A3” ” pode ser correlacionada 

à cooptação do ligamento endomaxilar pelo epistegalis interna para uma inserção no 

maxilar, contudo, esta diferenciação do ligamento endomaxilar ocorre em diversos 

outros Siluriformes (e.g. Heptapteridae, Pimelodidae, Pseudopimelodidae e 

Scoloplacidae). A origem do levator operculi na porção posterior do hiomandibulo-

metapterigóide (= hiomandibular) também foi proposta como sinapomórfica para 

Cranoglanididae + Ictaluridae por Diogo (2004; car. 251). De fato, Cranoglanis e 

Ictalurus apresentam o levator operculi originando-se a partir da margem póstero-

ventral do hiomandibular e este caráter foi incluído na presente análise (car. 41), 

contudo, não foi recuperado como sinapomórfico para este clado hipotético ou como 

aquisições independentes para estas famílias. 

Outro aspecto interessante envolve o relacionamento de Cranoglanididae em 

Siluriformes. Alternativamente às hipóteses supracitadas, na análise original 

apresentada em Britto (2002), Cranoglanididae é recuperado como grupo-irmão de 

Horabagrus, sendo uma proposta inédita, não corroborada entre as hipóteses de 

relacionamento filogenético subsequentemente implementadas em Siluriformes. 

Conforme exposto anteriormente, Cranoglanididae foi recuperada em uma grande 

politomia com os demais subgrupos de Siluroidei e o padrão de seccionamento do 

adductor mandibulae pode corroborar a proposição sobre um relacionamento próximo 

com Ictaluridae presente em outras hipóteses (Diogo, 2004; Hardmann, 2005; Sullivan 

et al., 2006; Wang et al., 2016). Porém, o padrão morfológico exibido pelo adductor 

operculi de Cranoglanididae e Horabagridae fornece evidência para o exposto 

originalmente em Britto (2002). Em Cranoglanididae e Horabagridae o adductor 

operculi apresenta a diferenciação em duas secções, designadas aqui como um adductor 

operculi anterior e adductor operculi posterior. Nestas famílias, as fibras do adductor 

operculi anterior exibem um direcionamento anteroposterior e surgem da margem 

póstero-dorsal do hiomandibular e o adductor operculi posterior apresenta um 
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direcionamento póstero-anterior, surgindo da margem ventral do pterótico, com ambas 

secções se inserindo no opérculo. Esta condição é presente somente em Cranoglanididae 

e Horabagridae entre todos os representantes de Ostariophysi aqui analisados e pode 

respaldar a proposição de um relacionamento próximo entre estas famílias, conforme 

exposto em Britto (2002). Em suma, o padrão de seccionamento do adductor 

mandibulae indica Cranoglanididae + Ictaluridae, enquanto que a configuração 

anatômica do adductor operculi fornece evidência para Cranoglanididae + 

Horabagridae. Mediante ao fato das evidências miológicas direcionarem para hipóteses 

antagônicas, espera-se que a inclusão de caracteres oriundos de outros complexos 

anatômicos (e.g. neuroanatomia, musculatura branquial e peitoral), assim como análises 

concatenadas a partir de conjuntos de dados com genes adicionais, elucidem 

satisfatoriamente os relacionamentos entre estes táxons.  

Um dos aspectos mais interessantes relacionados à miologia facial compreende o 

sinal filogenético do músculo anteriormente denominado como “retractor tentaculi”. 

Com base em análises anatômicas comparativas, diversos estudos indicam que o 

“retractor tentaculi” surgiu independentemente ao longo de Siluriformes (Alexander, 

1965; Howes, 1983b; Diogo & Chardon, 2000a; Geerinckx et al., 2009; Datovo & 

Bockmann, 2010) a partir de uma condição onde a inserção de qualquer secção 

muscular no maxilar seria ausente (Alexander, 1965; Gosline, 1975; Howes, 1983a, b; 

Diogo & Vandewalle, 2003; Mo, 1991). Apesar destas proposições, testes 

fundamentados em um paradigma filogenético ou maiores discussões sobre o sinal 

filogenético do “retractor tentaculi” não foram previamente abordadas, apesar de 

caracteres terem sido propostos para análises de amplo espectro na ordem. 

Exemplificando, em um dos maiores esforços já implementados para a compreensão 

dos relacionamentos em Siluriformes, de Pinna (1993) apresenta o caráter oito de sua 

análise como “Presença do retractor tentaculi (Alexander, 1965; Lundberg, 1970; 

Schaefer, 1990)” e reporta esta condição para todos os Siluriformes, excetuando 

Nematogenyidae e Trichomycteridae. Entretanto, maiores comentários sobre este 

caráter não foram expostos. 

 Curiosamente, Diogo (2004), apesar de reconhecer a ocorrência do “retractor 

tentaculi” em alguns bagres, não propôs um caráter de presença/ausência deste músculo, 

limitando-se aos caracteres relacionados à extensão da origem do retractor tentaculi 

(car. 228), disposição em relação ao levator arcus palatini (car. 229), seccionamento 
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(car. 230) ou local de origem (car. 231). Portanto, maiores considerações sobre o 

“retractor tentaculi” são fundamentais para este componente miológico, característico 

de Siluriformes.  

 Conforme exposto, o “retractor tentaculi” corresponde, na verdade, à sete 

músculos distintos, dos quais seis foram sintetizados em caracteres discretos e 

analisados com outros caracteres de miologia em adição aos de Britto (2002) (o 

adductor arcus palatini, pars maxillaris de Centromochlus é autapomórfico, portanto, 

não utilizado na análise). Como resultado, diferentes secções do adductor mandibulae, 

ou do extensor tentaculi, que apresentam inserção no maxilar tiveram suas transições 

mapeadas e o sinal filogenético destes músculos estão compilados na Figura 72A (car. 

12, 14, 15, 16, 17 e 52). Para fins comparativos entre as hipóteses de homologia aqui 

apresentadas e a concepção prévia sobre o “retractor tentaculi”, análises adicionais 

foram implementadas ignorando a hipótese de diferentes músculos com inserção no 

maxilar. 

 Para tanto, os caracteres relacionados à homologia primária dos diferentes 

músculos que se inserem no maxilar foram removidos (car. 12, 14, 15, 16, 17 e 52) e o 

caráter: “Retractor tentaculi: (0) não diferenciado; (1) diferenciado” foi adicionado à 

matriz original. Os parâmetros analíticos foram replicados aos implementados na matriz 

original e resultaram em 37 MPT’s com 1498 passos (IC: 0.28; IR: 0.76), onde o 

consenso estrito é exposto na Figura 72B. Mediante o consenso obtido, é possível 

visualizar que, se analisado como um componente miológico único, o “retractor 

tentaculi” seria recuperado como uma sinapomorfia para todos os Siluriformes não-

Diplomystidae e não-Cetopsidae, com algumas reversões e reaquisições. 

Exemplificando, em Siluroidei, o “retractor tentaculi” é perdido no clado 

(Lacantuniidae (Malapteruridae + Auchenoglanididae)), com reaquisição em 

Malapteruridae. Similarmente, o “retractor tentaculi” é homoplasticamente perdido no 

clado composto por Austroglanididae, Horabagridae, Cranoglanididae, Pangasiidae, 

Schilbeidae, Ailiidae, Claroteidae, Anchariidae e Ariidae, com reaquisições 

independentes em Cranoglanididae e Ailiidae. 

 Os resultados obtidos na análise supracitada demonstram que, mesmo quando o 

“retractor tentaculi” é apresentado como um componente miológico único, isto é, 

ignorando a homologia entre os sete diferentes músculos aqui reportados, o sinal 

filogenético detectado ainda permite a inferência da não-homologia entre o “retractor 
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tentaculi” mediante as reversões e reaquisições ocorridas em Malapteruridae, 

Cranoglanididae e Ailiidae. Portanto, a distribuição deste caráter corrobora as hipóteses 

de surgimento independentes expostas em contribuições descritivas implementadas em 

alguns subgrupos de Siluriformes (Alexander, 1965; Howes, 1983b; Diogo & Chardon, 

2000a; Geerinckx et al., 2009). 

 O presente estudo ocupou-se em reestruturar e reformular o conhecimento da 

musculatura facial dos Siluriformes, apresentando descrições para os principais 

representantes dos subgrupos da ordem, que serviram como base para a padronização 

nomenclatural dos componentes miológicos da face. Espera-se que, com os esforços 

aqui implementados, outros estudos voltados à miologia sejam confeccionados e que 

abordem não apenas aspectos puramente descritivos, mas sim de desenvolvimento 

ontogenético, principalmente com o intuito de testar as hipóteses de homologia aqui 

propostas. 

 Apesar das proposições de caracteres oriundos da miologia facial, ressalta-se que 

estes caracteres correspondem apenas à uma fração do que pode potencialmente ser 

extraído da musculatura e estudos adicionais objetivando explorar outros complexos 

miológicos (e.g. musculatura branquial) podem elucidar relacionamentos ainda obscuros 

na ordem, como o posicionamento de Ictaluridae, Phreatobiidae, Conorhynchos, entre 

outros. Adicionalmente, espera-se que as inferências cladísticas aqui apresentadas 

inspirem a busca por caracteres em outras fontes de informações morfológicas (e.g. 

neuroanatomia, inervação, estrutura gonodal), tendo em vista a quantidade expressiva 

de sinais filogenéticos inéditos que foram extraídos a partir de uma fonte não tradicional 

de caracteres. Seguramente, os esforços implementados na busca de novas fontes de 

informações na morfologia ultrapassam, e muito, os praticados nas fontes tradicionais 

de caracteres (e.g. osteologia e anatomia externa). Porém, ressalta-se que antes do 

advento das técnicas de coloração de ossos e cartilagens, parte considerável das 

inferências eram majoritariamente baseadas em suposições a partir da anatomia externa 

e mediante os esforços implementados na osteologia, novas e consistentes proposições 

foram apresentadas, constituindo, até hoje, o epicentro do conhecimento morfológico e 

sistemático em peixes. Finalmente, a osteologia, anatomia externa e miologia 

compreendem apenas uma fração da diversidade morfológica, tornando a busca por 

novas informações fundamentais para a elucidação dos relacionamentos evolutivos em 

Siluriformes. 
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APÊNDICE 

Figuras 

 

Figura 1. Vista lateral (A) e dorsal (B) dos músculos dorsolaterais da cabeça de Auchenoglanis 

occidentalis (Auchenoglanididae), USNM 229655, 146.6 mm SL. Legendas: AM= adductor mandibulae; 

DO= dilatator operculi; ET= extensor tentaculi; MB= membrana buco-palatal. Escala: 1 cm. 
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Figura 2. Vista lateral (A) e dorsal (B) dos músculos dorsolaterais da cabeça de Liobagrus cf. nigricauda 

(Amblycipitidae), USNM 130186, 99. 3 mm SL. Legendas: AM= adductor mandibulae; ET= extensor 

tentaculi; MB= membrana bucopalatal. Escala: 5 mm. 
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Figura 3. Vista lateral (A) e dorsal (B) dos músculos dorsolaterais da cabeça de Pseudobagarius 

leucorhynchus (Akysidae), USNM 109636, 21.8 mm SL. Legendas: AM= adductor mandibulae; ET= 

extensor tentaculi. Escala: 1 mm. 
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Figura 4. Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça de Laides hexanema (Ailiidae), USNM 

316782, 52.6 mm SL. Legendas: AM= adductor mandibulae; MX= maxilar. Escala: 2 mm. 
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Figura 5. Vista lateral (A) e dorsal (B) dos músculos dorsolaterais da cabeça de Mochokus niloticus 

(Mochokidae), USNM 229657, 29.1 mm SL. Legendas: AM= adductor mandibulae; ET= extensor 

tentaculi; ET, pl: extensor tentaculi, pars lateralis. Escala: 1 mm. 
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Figura 6. Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça de Callichthys callichthys (Callichthyidae), 

MZUSP 102708, 49.5 mm CP. Legendas: AM= adductor mandibulae; ET= extensor tentaculi; MX= 

maxilar. Escala: 2mm.
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Figura 7. Vista lateral (A, B e C) e detalhe da porção anterior (D) dos músculos dorsolaterais da cabeça de Delturus anglicauda (Loricariidae), USNM 318209, 39. 3 mm CP. 

Legendas: AM= adductor mandibulae; AU= autopalatino; ET= extensor tentaculi; MX= maxilar; PMX= pré-maxilar. ET, pars lateralis deslocado (B) ou removido (C e D). 

Maxilar removido (C e D). AM, pars ricto-stegalis e epistegalis deslocados (C e D). Escala: 4mm (A, B e C) e 2 mm (D).



508 

 

 

Figura 8. Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça (A) e vista mesial do adductor mandibulae 

(B) de Galeichthys peruvianus (Ariidae), USNM 89064, 29.6 mm SL. Legendas: AM= adductor 

mandibulae; CC= cartilagem corono-maxilar; CM= cartilagem de Meckel; D= dentário; DO= dilatator 

operculi; LE= ligamento ectomaxilar; AN= ângulo-articulo-retroarticular; OC= osso coronomeckeliano; 

TM= tendão meckeliano. Escala: 5mm (A) e 4 mm (B). 
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Figura 9.   Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça de Schilbe mystus (Schilbeidae), MZUSP 

63666, 55.5 mm CP. Ramus mandibularis accessorius em verde. Legendas: AM= adductor mandibulae; 

MB= membrana bucopalatal; MX= maxilar. Escala: 2 mm. 

 

 

Figura 10. Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça de Chrysichthys nigrodigitatus 

(Claroteidae), MZUSP 84830, 50.3 mm CP. Legendas: AM= adductor mandibulae; CC= cartilagem 

corno-maxilar. Escala: 5 mm. 
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Figura 11. Vista lateral (A) e dorsal (B) dos músculos dorsolaterais da cabeça de Lacantunia enigmática 

(Lacantunidae), ECO-SC 4008, 340.0 mm CP. Legendas: AM= adductor mandibulae; AU= autopalatino; 

DO= dilatator operculi; MX= maxilar. Escala= 1 cm. 
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Figura 12. Vista dos músculos mesias da cabeça (A) e vista mesial do adductor mandibulae (B) de 

Wallago attu (Siluridae): USNM 304884, 135.1 mm SL. Legendas: AM= adductor mandibulae; AN= 

ângulo-articulo-retroarticular; CM= cartilagem de Meckel; D= dentário; ET= extensor tentaculi; HM= 

hiomandibular; MT= metapterigóide; OR= órbito-esfenóide; PT= ptero-esfenóide; QD= quadrado; TEM= 

tendão do extensor tentaculi pars medialis. Escala: 5 mm. 
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Figura 13. Vista mesial do adductor mandibulae de Paraplotosus albilabris (Plotosidae), USNM 

173546, 170.0 mm SL. Legendas: AM= adductor mandibulae; AN= ângulo-articulo-retroarticular; CA= 

conexão aponeurótica; CM= cartilagem de Meckel; D= dentário; TM= tendão meckeliano; TS= tendão 

subocular. Escala: 5 mm. 
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Figura 14. Vista mesial do adductor mandibulae de Ictalurus furcatus (Ictaluridae), USNM 390763, 91.1 

mm SL. Legendas: AM= adductor mandibulae; T AM= tendão do adductor mandibulae. Escala: 2 mm. 
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Figura 15.   Vista lateral (A) e dorsal (B) dos músculos dorsolaterais da cabeça de Cranoglanis 

(Cranoglanididae), CAS 209622, 188. 0 mm CP. AM= adductor mandibulae; AU= autopalatino; MX= 

maxilar. Escala: 5 mm. 
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Figura 16.   Vista mesial do adductor mandibulae (A) e dos músculos suspensoriais (B) de Schilbe 

mystus (Schilbeidae), MZUSP 63666, 55.5 mm CP. Legendas: AM= adductor mandibulae; AN= ângulo-

articulo-retroarticular; CM= cartilagem de Meckel; D= dentário; DO= dilatator operculi; E= 

entopterigóide; H=hiomandibular; I= interopérculo; M= metapterigóide; O= opérculo; P= pré-opérculo; 

Q= quadrado; TM= tendão mandibular. Escala: 4 mm. 
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Figura 17.   Vista lateral (A) e dorsal (B) dos músculos dorsolaterais da cabeça e vista mesial (C) do 

adductor mandibulae de Cetopsis pearsoni (Cetopsidae), ANSP 180808, 50.8 mm SL. Legendas: AM= 

adductor mandibulae; CM= cartilagem de Meckel; D= dentário. Escala: 2 mm. 
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Figura 18.   Vista lateral (A) e dorsal (B) dos músculos dorsolaterais e mesiais (C) da cabeça de 

Phreatobius sanguijuela (Phreatobiidae), MZUSP 118607, 40.2 mm CP. Legendas: AM= adductor 

mandibulae; ET= extensor tentaculi; PMX= pré-maxilar; M= metapterigóide; Q= quadrado; H= 

hiomandibular. Adductor mandibulae removido em C. Escala: 1 mm. 
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Figura 19. Vista lateral (A) dos músculos dorsolaterais da cabeça e vista mesial (B) e lateral (C) do 

adductor mandibulae de Ageneiosus ucayalensis (Auchenipteridae), MZUSP 104880, 122.3 mm CP. 

Legendas: AM= adductor mandibulae; AN= ângulo-articulo-retroarticular; CM= cartilagem de Meckel; 

D= dentário; DO= dilatator operculi; TM= tendão meckeliano; OC= osso coronomeckeliano. 

Circunferência em A indica o posicionamento da órbita. Escala: 5 mm. 
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Figura 20. Vista lateral dos músculos suspensoriais da cabeça de Diplomystes mesembrinus 

(Diplomystidae), MZUSP 62595, 105.8 mm (A) e 81.2 mm (B) CP. Legendas: AM= adductor 

mandibulae; AN= ângulo-articulo-retroarticular; AU= autopalatino; CM= cartilagem de Meckel; D= 

dentário; H=hiomandibular; I= interopérculo; M= metapterigóide; O= opérculo; OC= osso 

coronomeckeliano; P= pré-opérculo; Q= quadrado; TM= tendão meckeliano. Escala: 4 mm (A) e 2 mm 

(B). 
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Figura 21. Vista lateral (A) e dorsal (B) dos músculos dorsolaterais da cabeça de Malapterurus minjiriya 

(Malapteruridae), USNM 229811, 52.3 mm SL. Legendas: AM= adductor mandibulae; DO= dilatator 

operculi; TD= tendão dorsal do epistego-rictalis. Escala: 2 mm. 
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Figura 22. Vista lateral dos músculos mesias da cabeça (A) e do adductor mandibulae (B) de 

Malapterurus minjiriya (Malapteruridae), USNM 229811, 52.3 mm SL. Legendas: AM= adductor 

mandibulae; AN= ângulo-articulo-retroarticular; CM= cartilagem de Meckel; D= dentário; TD= tendão 

dorsal do epistego-rictalis; TV= tendão ventral do epistego-rictalis. Escala: 2 mm.
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Figura 23. Vista dorso-lateral dos músculos da cabeça de Chaca chaca (Chacidae), CAS 226827, 201.4 mm CP. Legendas: AM= adductor mandibulae; AU= autopalatino; 

MX= maxilar; ET=extensor tentaculi. Regiões esbranquiçadas e pontos brancos correspondem ao acúmulo de tecido conjuntivo. Escala: 2 cm.
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Figura 24. Vista lateral (A) e dorsal (B) dos músculos dorsolaterais da cabeça de Pseudobunocephalus 

amazonicus (Aspredinidae), USNM 305861, 36.6 mm SL. Legendas: AM= adductor mandibulae; ET= 

extensor tentaculi; ET= extensor tentaculi, pars lateralis. Escala: 1 mm. 
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Figura 25.   Vista lateral (A) e dorsal (B) dos músculos dorsolaterais da cabeça de Clarias teysmanni 

(Clariidae), USNM 328123, 110.1 mm CP. Legendas: AM= adductor mandibulae; AU= autopalatino; 

MX= maxilar; T Si= tendão do adductor mandibulae, stegalis interna. Infraorbital 4 removido. Escala: 5 

mm. 

 

Figura 26.   Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça de Heteropneustes fossilis 

(Heteropneustidae), USNM 274063, 91.5 mm CP. Legendas: AM= adductor mandibulae; io4= 

infraorbital 4; MB= membrana bucopalatal; MX= maxilar. Escala: 2 mm. 
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Figura 27. Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça (A) e vista ventral do Adductor 

mandibulae, pars malaris (B) de Scoloplax empousa (Scoloplacidae), MZUSP 24905, 0.20 mm (A) e 

MZUSP 59366, 15.7 mm CP (B). Legendas: AM= adductor mandibulae; AU= autopalatino; DO= 

dilatator operculi; MX= maxilar; PMX= pré-maxilar; T Amal= tendão do adductor mandibulae, pars 

malaris. Escala: 0.20 mm (A) e 0.5 mm (B). 
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Figura 28. Vista mesial (A) e dorsal (B) do adductor mandibulae de Auchenoglanis occidentalis 

(Auchenoglaninae), USNM 229655, 146.6 mm SL. Legendas: AM= adductor mandibulae; AN= ângulo-

articulo-retroarticular; CM= Cartilagem de Meckel; D=Dentário; MB= membrana buco-palatal; MX= 

Maxilar. Escala: 1 cm. 
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Figura 29. Vista lateral (A) e dorsal (B) dos músculos dorsolaterais da cabeça de Wallago attu 

(Siluridae): USNM 304884, 135.1 mm SL. Legendas: AM= adductor mandibulae; TEL= Tendão do 

extensor tentaculi pars lateralis. Escala: 1 cm. 
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Figura 30. Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça de Werthemeria maculata (Doradidae), 

MZUSP 40229, 97.5 mm CP. Legendas: AM= adductor mandibulae; ET= extensor tentaculi. Escala: 2 

cm. 
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Figura 31. Vista lateral (A) e dorsal (B) dos músculos dorsolaterais da cabeça de Austroglanis barnardi 

(Austroglanididae), MZUSP 62630, 57.0 mm SL. Legendas: AM= adductor mandibulae. Escala: 3 mm. 
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Figura 32. Vista lateral (A) e dorsal (B) dos músculos dorsolaterais da cabeça de Bagarius bagarius 

(Sisoridae), ANSP 178857, 176.2 mm SL. Legendas: AM= adductor mandibulae; DO= dilatator 

operculi; ET= extensor tentaculi. Escala: 1 cm. 
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Figura 33.   Vista lateral (A) e dorsal (B) dos músculos dorsolaterais da cabeça de Nematogenys inermis 

(Nematogenyidae), MZUSP 88522, 67.2 mm CP. Legendas: AM= adductor mandibulae; AU= 

autopalatino; CC=cartilagem corono-maxilar; DO= dilatator operculi; MX= maxilar. Supraoccipital 

removido. Escala: 3 mm. 
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Figura 34.   Vista lateral (A) e dorsal (B) dos músculos dorsolaterais da cabeça de Copionodon lianae 

(Trichomycteridae), MZUSP 48962, 52.2 mm CP. Legendas: AM= adductor mandibulae; AU= 

autopalatino; DO= dilatator operculi. Escala: 5 mm. 
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Figura 35. Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça de Conorhynchus conirostris (incertae 

sedis), MNRJ 31448, 309.8 mm SL. Legendas: AM= adductor mandibulae; ET= extensor tentaculi; DO= 

dilatator operculi. Escala: 2 cm. 
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Figura 36. Vista lateral (A) e dorsal (B) dos músculos dorsolaterais da cabeça de Paraplotosus albilabris 

(Plotosidae), USNM 173546, 170.0 mm SL. Legendas: AM= adductor mandibulae; DO= dilatator 

operculi; LE= ligamento ectomaxilar. Escala: 1 cm. 
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Figura 37.   Vista dorsal dos músculos dorsolaterais da cabeça de Delturus anglicauda (Loricariidae), 

USNM 318209, 39. 3 mm CP. Legendas: AM= adductor mandibulae; AU= autopalatino; EX= extensor 

tentaculi; MX= maxilar. Escala: 2 mm. 
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Figura 38. Vista lateral (A) e dorsal (B) dos músculos dorsolaterais da cabeça de Astroblepus grixalvii 

(Astroblepidae), USNM 167876, 59.4 mm SL. Legendas: AM= adductor mandibulae; ET= extensor 

tentaculi; MX= maxilar; PMX= pré-maxilar. Escala: 5 mm (A) e 2 mm (B). 
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Figura 39. Vista lateral dos músculos mesiais da face de Astroblepus grixalvii (Astroblepidae), USNM 

167876, 59.4 mm SL. Extensor tentaculi, pars lateralis; adductor mandibulae, pars ricto-malaris e 

mandíbula removida (A) e adductor mandibulae completamente removido (B). Legendas: AM= adductor 
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mandibulae; AU= autopalatino; ET= extensor tentaculi; PMX= pré-maxilar. Escala: 5 mm (A) e 4 mm 

(B). 

 

Figura 40.   Vista lateral (A) e dorsal (B) dos músculos dorsolaterais da cabeça de Pseudopimelodus sp. 

(Pseudopimelodidae), MZUSP 94855, 116.9 mm CP. Legendas: AM: adductor mandibulae; AU= 

autopalatino; ET= extensor tentaculi; MX= maxilar. Escala: 1 cm. 
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Figura 41. Vista lateral (A) e dorsal (B) dos músculos dorsolaterais da cabeça de Ictalurus furcatus 

(Ictaluridae), USNM 390763, 91.1 mm SL. Legendas: AM= adductor mandibulae; DO= dilatator 

operculi; ET= extensor tentaculi; MB= membrana buco-palata; T= tendão; TEI= tendão do adductor 

mandibulae, pars epistegalis externa. Escala: 5 mm. 
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Figura 42. Vista mesial (A) e close da porção anterior (B) dos músculos da cabeça de Ictalurus furcatus 

(Ictaluridae), USNM 390763, 91.1 mm SL. Legendas: AM= adductor mandibulae; DO= dilatator 

operculi; ET= extensor tentaculi; MB= membrana bucopalatal; TS= tendão subocular. Escala: 5 mm; 2 

mm. 
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Figura 43.   Vista lateral (A) e close dos músculos suspensoriais posteriores (B) de Helogenes 

marmoratus (Cetopsidae), USNM 264030, 59.0 mm SL. Legendas: AM= adductor mandibulae; MX= 

maxilar. Addutor mandibulae, segmentum facialis removido em B. Escala: 2 mm. 
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Figura 44. Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça de Diplomystes mesembrinus 

(Diplomystidae), MZUSP 62595, 105.8 mm CP. Legendas: AM= adductor mandibulae; AU= 

autopalatino; MX= maxilar. Escala: 4 mm. 
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Figura 45.   Vista lateral (A) e dorsal (B) dos músculos dorsolaterais da cabeça de Olyra longicaudata 

(Bagridae), MZUSP 48642, 64.4 mm CP. Legendas: AM= adductor mandibulae; ET= extensor tentaculi; 

MX= maxilar; AU= autopalatino. Escala: 2 mm. 
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Figura 46. Vista lateral (A) e dorsal (B) dos músculos dorsolaterais da cabeça de Rita sacerdotum 

(Bagridae), MZUSP 63579, 36.2 mm SL. Legendas: AM= adductor mandibulae; ET= extensor tentaculi; 

MB= membrana bucopalatal. Escala: 2 mm. 
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Figura 47. Modelo hipotético de diferenciação do adductor mandibulae, pars epistegalis com inserção no 

maxilar, atuando como um “retractor tentaculi”. Vista lateral (A), vista mesial (B) e vista frontal (C). 

Legendas: AM= adductor mandibulae. 

  

 

Figura 48. Modelo hipotético de diferenciação do adductor mandibulae, pars epistegalis interna com 

inserção no maxilar, atuando como um “retractor tentaculi”. Vista lateral (A), vista mesial (B) e vista 

frontal (C). Legendas: AM= adductor mandibulae. 

 

 

Figura 49. Modelo hipotético de diferenciação do adductor mandibulae, pars epistego-malaris com 

inserção no maxilar, atuando como um “retractor tentaculi”. Vista lateral (A), vista mesial (B) e vista 

frontal (C). Legendas: AM= adductor mandibulae. 
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Figura 50. Modelo hipotético de diferenciação do adductor mandibulae, pars epistego-rictalis com 

inserção no maxilar, atuando como um “retractor tentaculi”. Vista látero-frontal (A) e frontal (B). 

Legendas: AM= adductor mandibulae. 

 

 

Figura 51. Modelo hipotético de diferenciação do adductor mandibulae, pars stegalis interna com 

inserção no maxilar, atuando como um “retractor tentaculi”. Vista lateral (A), vista frontal (B) e vista 

dorsal (C). Legendas: AM= adductor mandibulae. 
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Figura 52. Detalhe da vista lateral dos músculos mesiais da cabeça de Centromochlus heckelii 

(Auchenipteridae), MZUSP 55930, 75.2 mm CP. Legendas: AU= autopalatino; ET= extensor tentaculi; 

LA= ligamento do adductor arcus palatini, pars maxillaris; MX= maxilar; MT= metapterigóide; QD= 

quadrado. Escala: 2 mm. 

 

 

Figura 53. Vista mesial do adductor mandibulae (A e C) e extensor tentaculi (B) de Astroblepus grixalvii 

(Astroblepidae), USNM 167876, 59.4 mm SL. Legendas: AM= adductor mandibulae; D= dentário; AN= 
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ângulo-articulo-retroarticular; ET= extensor tentaculi; MX= maxilar; PMX= pré-maxilar; TE= tendão do 

pars epistegalis. Escala: 2 mm (A) e 4 mm (B e C). 

 

Figura 54.   Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça de Horabagrus brachysoma 

(Horabagridae), FMNH 121444, 67.8 mm CP. Legendas: AM= adductor mandibulae; AU= autopalatino; 

ET= extensor tentaculi. Escala: 4 mm. 
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Figura 55. Vista lateral (A) e dorsal (B) dos músculos dorsolaterais da cabeça de Goeldiella eques 

(Heptapteridae), MZUSP 92852, 111.4 mm CP. Legendas: AM= adductor mandibulae; AU= 

autopalatino; MX= maxilar; TS= tendão subocular. Escala: 5 mm. 
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Figura 56. Vista mesial do adductor mandibulae (A), lateral (B) e mesial (C) dos músculos do 

suspensório de Lacantunia enigmática (Lacantunidae), ECO-SC 4008, 340.0 mm CP. Legendas: AM= 

adductor mandibulae; AN= ângulo-articulo-retroarticular; AU= autopalatino; CM= cartilagem de 

Meckel; D= dentário; DO= dilatator operculi; E= entopterigóide; H= hiomandibular; I= interopérculo; 

M= metapterigóide; O= opérculo; OC= osso coronomeckeliano; P= pré-opérculo; Q= quadrado. Escala= 

1cm. 
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Figura 57. Vista mesial da porção anterior (A) e posterior (B) do adductor mandibulae de Auchenoglanis 

occidentalis (Auchenoglaninae), USNM 229655, 146.6 mm SL. Legendas: DO= dilatator operculi; ET= 

extensor tentaculi; FS= fascia do suspensório. Escala: 5 mm. 
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Figura 58. Vista lateral dos músculos do suspensório de Nematogenys inermis (Nematogenyidae), 

MZUSP 88522, 67.2 mm CP. Legendas: AU= autopalatino; DO= dilatator operculi; H= hiomandibular; 

I= interopérculo; M= metapterigóide; O= opérculo; P= pré-opérculo; Q= quadrado. Escala= 5 mm. 

 

Figura 59. Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça de Propimelodus eigenmanni 

(Pimelodidae), MZUSP 91554, 90. 8 mm CP. Legendas: AM= adductor mandibulae; DO= dilatator 

operculi; ET= extensor tentaculi; AU= autopalatino. Escala: 1 cm. 
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Figura 60. Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça de Tocantisia piresi (Auchenipteridae), 

MZUSP 104733, 208.4 mm CP. Legendas: AM= adductor mandibulae; ET= extensor tentaculi. Escala: 

1cm. 

 

Figura 61. Vista lateral (A) e mesial (B) do extensor tentaculi de Chaca chaca (Chacidae), CAS 226827, 

201.4 mm CP. Legendas: AU= autopalatino; ET= extensor tentaculi. 
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Figura 62.   Vista mesial dos músculos do suspensório de Horabagrus brachysoma (Horabagridae), 

FMNH 121444, 67.8 mm CP. Legendas: AO= adductor operculi; E= entopterigóide; H= hiomandibular; 

I= interopérculo; M= metapterigóide; O= opérculo; Q= quadrado. Escala: 4 mm. 
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Figura 63. Vista lateral (A) e dorsal (B) dos músculos dorsolaterais da cabeça de Doumea thysi 

(Amphiliidae), USNM 303564, 42.7 mm SL. Legendas: AM= adductor mandibulae; DO= dilatator 

operculi; ET= extensor tentaculi. Escala: 2 mm. 
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Figura 64. Vista lateral da porção anterior de um juvenil de Helogenes marmoratus (Cetopsidae), 

MZUSP 11765, 13.5 mm CP. Filtros utilizados: sem filtro (A), Channel BlueWith (B) e Channel RedSat 

(C). Legendas: AA= adductor arcus palatini; AU= autopalatino; ET= extensor tentaculi. Seta indica a 

confluência das fibras póstero-dorsais do extensor tentaculi com as fibras anterodorsais do adductor arcus 

palatini. Estrela indica a fossa articular do côndilo maxilar no autopalatino. Escala: 0.5 mm. 

 

 

Figura 65. Vista dorsal dos músculos dorsolaterais da cabeça de Bunocephalus coracoideus 

(Aspredinidae), MZUSP 105333, 59.4 mm SL. Legendas: AM= adductor mandibulae; DO= dilatator 

operculi; ET= extensor tentaculi; LE= ligamento endomaxilar. Ramus mandibularis trigeminus destacado 

em verde. Escala: 2 mm. 
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Figura 66. Vista lateral dos músculos dorsolaterais da cabeça de Hassar wilderi (Doradidae), MZUSP 

62794, 76.1 mm CP. Legendas: AM= adductor mandibulae; AU= autopalatino; ET= extensor tentaculi. 

Escala: 1 cm. 
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Figura 67. Vista mesial (A) e dorsal (B) do adductor mandibulae de Erethistes filamentosa 

(Erethistidae), USNM 372477, 29.5 mm LEA. Legendas: AM= adductor mandibulae; BM= Barbilhão 

maxilar; RMT= ramus mandibularis trigeminus. Escala: 2 mm. 
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Figura 68.   Vista lateral dos músculos do dorsolaterais da cabeça de Helicophagus wandersii 

(Pangasiidae), ANSP 185168, 156.5 mm CP. Legendas: AM= adductor mandibulae; AU= autopalatino; 

MX= maxilar. Escala: 1 cm. 

 

 

Figura 69. Relação entre os músculos reconhecidos em Siluriformes(y) e número de nomes 

disponíveis(x).
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Figura. 70. Consenso estrito sintetizado das 123 MPT’s resultantes da matriz de dados miológicos concatenados com os caracteres de Britto (2002). Símbolos negros indicam caracteres da 

miologia facial livres de homoplasia e brancos indicam caracteres homoplásticos. Táxons supra-familiares segue Nelson (2016) [excetuando Amphiliidae em Siluroidei], exceto: Loricarioidea, 

“Sisoroidea” (exceto Amblycipitidae; de Pinna, 1993, 1996), Pimelodoidea (Hardman, 2005; Sullivan et al., 2006), Doradoidea (Birindelli, 2014), Arioidea e Clarioidea (Sullivan et al., 2006).
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Figura. 71. Consenso estrito das 123 MPT’s resultantes da matriz de dados miológicos concatenados com os 

caracteres de Britto (2002). Número acima dos ramos correspondem aos nós na lista de sinapomorfias a partir 

dos caracteres de Britto (2002) e abaixo dos ramos indicam o Suporte de Bremer Relativo.
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Fig. 72. Mapeamento dos diferentes músculos que atuam como “retractor tentaculi” baseada na topologia da matriz de miologia concatenado com os caracteres de Britto (2002) (A) e do 

“retractor tentaculi” conforme tradicionalmente proposto (B). A topologia em B é o consenso resultante da matriz original analisada com a síntese dos diferentes tipos de “retractor tentaculi” 

como apenas um caráter (37 MPT’s; score: 1498 passos; IC: 0.28; IR: 0.76). Legendas: A) Símbolos preenchidos indicam sinapomorfias comuns em todas as MPT’s; símbolos vazados indicam 

sinapomorfias presentes em algumas, porém não em todas, MPT’s; símbolos tracejados indicam o epistegalis com inserção no maxilar presente apenas em alguns representantes das famílias; B) 

Símbolos azuis indicam a presença do “retractor tentaculi”, em amarelo a presença do “retractor tentaculi” em alguns gêneros das famílias; símbolos vazados indicam ausência.
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Tabelas 

Tabela 1. Matriz de 394 caracteres resultante da matriz dos caracteres expostos em 

Britto (2002) concatenados com os caracteres de miologia facial de Siluriformes 

propostos no presente estudo. “?” indicam codificações não aplicáveis ou incertas; 0&1 

indicam codificação polimórfica. Asterisco indicam táxons do grupo-externo. 

 

Labeo chrysophekadion* 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000?0000000000

000000000000000?000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000001?1?00000000000000000???????????100000000000 

Brycon falcatus* 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000000000?000000100000000000000000000000

000000000000000?000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000001111111000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000???????????100000000000 

Gymnotus cylindricus* 

0000000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000

010000000000000000000000000000000000000000000010000000?000000000000000000000000000000

000000000000000?00000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000?

??????????????????????12??????1??0??0001010001111111111111111111111111111010001000000000

00000001?1?00000000000000000???????????100000000000 

Astroblepus grixalvii 

0011000110010001011111001001010001000110000000100010100110100000001?00000112101?01000

00000020100000000100000100?1??1?10?0001200010100100011000000101001000211?110010000010

0001001?1000000?011100001000001?02?11011000100010100000001000100011101100000010101000

01001?0??10102??111111000000001?00010000110011111111111111111111111111110000000000001

00000000001?1?01000100?0010000111000010000011101100000 

Aspidoras taurus 

0011000010000001011011001001010001000110000000100010100110000000101?00000100000000000

00000010100000001200100100?0001?10?00010101?0000002011010020100000000201?001010000010

0001001?0010000?010000000000000002?111110001000101000000010001000011110000001?0101010

1??01?0??11012??000101000000000000010010010011111111111111111111111111110000000000000

01000000101?0?00010000?0010000011000000000100000000000 

Callichthys callichthys 

0011000010000001011011011001010000000110000000100011100110000000101?00000110000000000

00000010100000001200100100?0001?11?0001010010000001011010020100000000001?001010000010

0001001?0010000?000000000000000002?11111000100010100000001000100001111000000110101010

1??01?0??11012??000101000000000000010001010011111111111111111111111111110000001000000

01000000101?0000000000?0010000011000000000000000000000 

Corydoras difluviatilis 

0011000010000001011011001001010001000110000000000010100110000000101?00000100000000000

00000010100000001200100100?0001?10?00010101?0000002011010020100000000201?001010000010

0001001?0010000?010000000000000002?111110001000101000000010001000011110000001?0101010

1??01?0??11012??00010100000000000001001001001111111111111111111111111111????????????0??

???????????????????????????????????????????????????? 

Farlowella sp. 

0011000010000001011111011101010001000110000000100010100110100000001?00000112100000000

00000021100000100100000110?0111?10?00011101?0000001012010020001000000211?120010000000

0001001?1000000?01110000101???1?02?11111000100010100000001000100011101101100120101010

01001?0??10102??011101100000001?0001000011001111111111111111111111111111????????????1??

???????????????????????????????????????????????????? 
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Delturus anglicauda 

0011000010000001011111011101010001000110000000100010100110100000001?00000112100000000

01000021100000100100000110?0111?10?00011101?0000001012010020001000000211?120010000000

0001001?1000000?01110000101???1?02?11111000100010100000001000100011101101100120101010

01001?0??10102??011101100000001?0001000011001111111111111111111111111111????????????1??

???????????????????????????????????????????????????? 

Nematogenys inermis 

0000000110000001011011001001010001000000000000100000000100000000000000000000200000000

00000020100100200100100100?0011?10?00010000100000001000001200000010002001010000000010

0001000000200010000000001100010002?11000000000010000000001000101000110000000000101000

00001?0??0000000000101110000001?00010111000011111111111111111111111111110000001000000

00000000001?000000001000000010001000000000011100100001 

Scoloplax empousa  

000100011000000101111101101?????01000110000000000010100110110000001?00000110101?00000

000001??????00001100000100?1??1?10?0000000010000000010000000000000000211?0100000000100

001001?1000000?00110000001???1?02?111100010001010000000100010001110110110012120101000

011?0??00002??00010100000000000001001001001111111111111111111111111111000000010001000

000000001?000000001000010000010??0000000011001100000 

Copionodon lianae 

0000000010000001011011001001000001000000000000100010000100000000001?00000010000000000

00000020100100101100100100?0001?10?0001100010000000100010120000001000001?010000000110

0001001?10000010000000000100010002?11000000000010000000001000100001110000000001200000

00001?0??0000000000100110000001?00010101000011111111111111111111111111110000001000010

00000000001?000000001010000000010??0000000011000000001 

Trichogenes longipinnis 

0000000010000001011011001001000000000000000000100010000100000000001?00000010000000000

00000020100100101100100100?0001?10?00011000100000001000101200000010000001010000000110

0001001?10000010000000000100010002?11000000000010000000001000100001110000000001200000

0??01?0??0000000000100110000001?0001010100001111111111111111111111111111????????????0??

???????????????????????????????????????????????????? 

Trichomycterus striatus  

00000000100000010110110010010000000000000000?0100010000110000000001?00000010001?00000

00000000100100001100100100?0101?10?00011001?0000000100010020000001000001?010000000110

0001001?1000000?000000000000010002?11011000000010000000001000100101111000000001200000

00001?0??0000000000100110000001?00010101000011111111111111111111111111110000001000000

00000000001?000000001010000000011000000000001001100101 

Acrochordonichthys sp. 

0000000111001100010011001001010000100100000000000011001100000110000000000011101?00001

00001020100000100000000100?1??1?10?00010000100000000000000200000000010001000000000000

0000100002200010011100001100000010000000000101110000000001010000001100020100100102010

010000011000000000010100001100001101101101000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Akysis prashadi 

0000000111001100010011001001010000100100000000000011001100000110000000000011101?00001

00000020100000100000000100?1??1?10?00010000100000000000000200000000010001000000000000

0000100002200010011100001100000000000000000101110000000001010000001100020100100102010

0100000110000000000101000011000011011011010001111111111111111111111111110000000000000

01000000001?000000001000000000011000000000011100000000 

Breinteinsteinia cessator 

0000000111001100010011001001010000100100000000000011001100000110000000000011101?00001

00001020100000100000000100?1??1?10?00010000100000000000000200000000010001000000000000

0000100002200010011100001100000010000000000101110000000001010000001100020100100102010

010000011000000000010100001100001101101101000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Parakysis verrucosa 

0000000111001100010011001001010000100100000000000011001100000100000000000011101?00001

01001020?00000100000100100?1??1?10?10000001100000000000000200000000010001000000000000

0000100002200011000110001100000010000000000101010000000001010000001100000000100102010
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011000011000000000010100001100001101101101000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Amblyceps mangois 

0000000111001100010011011001010000110000000000100011000100000000000000000000101?00100

00000010110000100000000100?1??1?10?00010000100000010000000200000000010001000000000000

0000100002210011011100101100000001100000000000110000000001010000001100010000100102010

011000011000001000010110000100001001102102000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Liobagrus reinii 

0000000111001100010011011001010000110000000000100011000100000000000000000000101?00100

00000010110000100000000100?1??1?10?00010000100000010000000200000000010001000000000000

0000100002210011011100101100000000100000000000110000000001010000001100010000100102010

0110000110000010000101100001000011011021020001111111111111111111111111112111000000010

00000000001?0100000000?0000001011000000000000100000000 

Amphilius platychir 

0000000010101101011011001001010000100100000000000001000100000000000000000010201?01000

00000000100000000200100100?0001?11?00012000100000020000000200000000002101000000000000

0001011?02100010011100001000000001000000000001010000000001000100001100030100100101010

0100010000000000000111100010001?0001002100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Doumea thysi 

0000000010101101011011001001010000100100000000000001000100000000000000000110101?01000

00000000100000000200100100?0001?11?00012000100000020000000200000000002101000000000000

0001011?02100010011100001000000001000000000001010000000001000100001100000000100101010

0101010000000000000111100010001?00010011000001111111111111111111111111110000000000010

00000000011?000000001000000000011010000000011100100000 

Leptoglanis rotundiceps 

0000000010001001011001011001010000100100000000000001000100000000000000000012001?01000

00000000100000000200100100?1??1?11?00012000100000020000000200000000012001000000000000

0001011?02100010011100001000000001000000000000010000000001000100001110030100101101010

010001001000000000010110001100000101001100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Leptoglanis xenognathus 

0000000010001001011001011001010000100100000000000001000100000000000000000012001?01000

00000000100000000200100100?1??1?11?00010000100000020000000200000000012001000000000000

0001011?02100010011100001000000011000000000000010000000001000100001110000000101101010

0100010010000000000101100011001?0001001100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Paramphilius firestonei 

0000000111001101011011011001010000100100000000000001000100000000000000000010001?00000

00100000100000000200100100?1??1?11?00010000100000020000000200000000002001000000000000

000101[01]002100010011100001000000001000000000000010000000001000100001100000000101101

0100100000010000000000101100010001?0001001100000111111111111111111111111111???????????

?0?????????????????????????????????????????????????????? 

Zaireichthys brevis 

0000000010001001011001011001010000100100000000000001000100000000000000000012001?01000

00000000100000000200100100?1??1?11?00012000100000020000000200000000012001000000000000

0001011?02100010011100001000000001000000000000010000000001000100001110030100101101010

010001000000000000010110001100000101001100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Ancharius fuscus 

0000010010001000010000111001010010100100000000000101010100000000000001000000100001000

00000010000000100000010100?0001?11?01011000100010010000010210001000010001001000000000

1000100001201010011100011000000000000000000000100212210001000000000000000110110101010

000000000000000000010100000000000001001103000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Arius arius 

0000020010001000010000111001010100100100000000000101000101000000000010000000200001000

00010010000001110000010100?0000011?00111000100010000000000210001000010001001000000000
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1000100001201010111100010000000000000000001000200110110001000001000000000110110111110

000000000000000000010100000000000001001003000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Bagre marinus 

0000020110001000010000111001012100100100000000000101000101000000000010000000200001000

00000010000001110000010100?0000011?00111000100010000000000200001000010001001000000000

0000100001201010111100010000000000000000001001200110110001000001000000000110110111110

0000000000000000000101000010000000010010030001111111111111111111111111110110000000000

00000010001?010000001000001100010??0000100011100000001 

Hemipimelodus borneensis 

0000020010001000010000111001012100100100000000000101001101000000000010000000200001000

00010010000001110000010100?0000011?00111000100010000000000210001000010001001000000000

1000100001201010111100010000000000000000001000200110110001000001000000000110110111110

000000000000000000010100000000000001001003000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Netuma thalassina 

0000020110001000010000111001012100100100000000000101000101000000000010000000200001000

00000010000001110000000100?0000011?00111000100010000000000200001000010001001000000000

0000100001201010111100010000000000000000001001200110110001000001000000000110110111110

000000000000000000010100000000000001001003000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Selenaspis herzbergii 

0000010110001000010000111001011100100100000000000101000101000000000010000000200001000

00000010000001110000000100?0000011?00111000100010000000000200001000010001001000000000

0000100001201010111100010000000000000000001001200110110001000001000000000110110111110

000000000000000000010100000000000001001003000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Aspredinichthys filamentosus 

000000001100110001001001101?????00101000000100100011001100000100001?00001111200000000

00000021100000000000000100?1??1?10?01010000000000010000000200000000010001000100000000

0000100002100110000100000000000010100000000001100000000011111000001100030110120101110

0001010010000100000001000011001?0101001101000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Aspredo aspredo 

000000001100110001001001101?????00101000000100100011001100000100001?00001111200000000

00000021100000000000000100?1??1?10?01010000000000010000000200000000010001000100000000

0000100002100110000100000000000010100000000001100000000011111000001100030110120101110

0001010010000100000001000011001?01010011010001111111111111111111111111110000000000010

00000000001?000000001100000000011100000000000000100000 

Xyliphius cf. melanopterus 

000000001100110001001001101?????00101000000100100011001100000100001?00001111200000000

000001??????00001000000100?1??1?10?010000000000000100000002000000000100110001000000000

0001000021001100100000010000000101000000000011000000000111110000011000301101201010100

001010010000100000001000011001?0101001101000111111111111111111111111111????????????0??

???????????????????????????????????????????????????? 

Asterophysus batrachus 

1000200110001000010000111001010000110100000000011111001100000000100000100001100010000

00011010000001000000000100?0001?11?00011100100000000000000300000000010001000000000000

0000000002100010011100001100000000100000101001200222210001000000001000000110110101110

000000000000000100000100100010010101001101010111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Auchenipterichthys thoracatus 

1000200010001000010000111001010000110100000000011111000100000000100000100001200010000

00011010000001000000000100?0001?11?00011100100000000000000300000000010001000000000000

0000000002100010011100001100000000100000101001200222210001000000001000000110110101110

0000000000000001000001001000100100010011010101111111111111111111111111110000000000000

00000011001?010000001000101100011000000000011000100000 

Ageneiosus ucayalensis 

1000000000001000010000111001010000100100000000011111000100000000100000000001200010000
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00000010000001000000000100?0001011?00011100100000000000000300000000010001000100000000

0000000002100010001110001100000000100000101001200222210001000000001000000110110101010

0000000000000001000101001000100100010011010001111111111111111111111111110000000001000

00000011001?010000001000101100011000000000011000100000 

Glanidium melanopterum 

1000000000001000010000111001010000100100000000011111000100000000100000000001200010000

00000010000001000000000100?0001011?00011100100000000000000300000000010001000100000000

0000000002100010011110001100000000100000101001200222210001000000001000000110110101110

0000000000000001000101001000100100010011010001111111111111111111111111110110000000000

000000110000010000001000101100011000000000011100100000 

Auchenoglanis balayi 

0000000010001001011010111001010000100000000000101001110100000000000001000000100100000

00010010000001100000100100?0010011?10010000100000000000000200001000110001001000000000

0011100001200010111100000100000001000000000001100010000001000001000000000101110101010

0000000000000000000001000000000000010021000001111111111111111111111111110000000000000

00000000001?1?0001001000000000011000000000001100000000 

Liauchenoglanis maculatus 

0000000110001001011010111001010000100000000000101001110100000000000000000000100100000

00010010000001100000100100?0010011?10011000100000000000000200001000110001001000000000

0011111?01200010111100000100000001000000000000100010000001000001000000000101110101010

001000000000000000000100000000000001002100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Liauchenoglanis thomasi 

0000000111001101011010111001010000100000000000101001110100000000000000000000100100000

00010010000001100000100100?0010011?10011000100000000000000200001000110001001000000000

0011111?01200010111100000100000001100000000000100010000001000001000000000101110101010

001000000000000000000100000000000001002100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Parauchenoglanis guttatus 

0000000110001001011010111001010000100000000000101001110100000000000001000000100100000

00010010000001100000100100?0011?11?11011000100000000000000200001000110001001000000000

0011100001200010111100000100000001100000000000100010000001000001000000000101110101010

000000000000000000000100000000000001002100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Platyglanis depierrei 

0000000110001001011010111001010000100000000000101001110100000000000000000000100100000

00010010000001100000100100?0010011?10011000100000000000000200001000110001001000000000

0011110001200010111100000100000000000000000000100010000001000001000000000101110101010

000000000000000000000100000000000001002100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Austroglanis barnardi 

0000010010001000010000111001010000100000000000001001000100000000000000000000100000000

00100010100000100000000100?0001?11?01010000100000010000000200000000010001000000000000

1000000001200010111100010000000000100000000000100110000001000001000000000100110111010

0000000000000000000100000000000000011011000001111111111111111111111111110110000000000

0000000000000100000000?0000010010??0000000011100000000 

Pseudomystus fuscus 

0000000000001000010000111001111000110000111000000001000000000000000200000000200000000

00000010000001000000000100?0101011?00011000100000010000000200000000010001000000000000

0000000001200010011100010000000000100000000111100110000001000001000000000101110111110

000000000000000000010010000000000001101100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Pseudomystus siamensis 

0000000000001000010000111001111000110000111000000001000000000000000200000000200000000

00000010000001000000000100?0101011?00011000100000010000000200000000010001000000000000

0000000001200010111100010100000000100000000111100110000001000001000000000101110111010

000000000000000000010000000000000001101100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 
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Bagrus bajad 

0000010010001000010000111001111000110000111000000001000000000001000000000000100000000

00000010000001100000000100?0100011?00011000100000010000000300000000010001000100000000

0000000001100010101100010000000000100000000011100110000001000001000000000100110111010

000000000000000000010000001000000001101100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Pachypterus khavalchor 

0000000110001000010000111001111000110000111000000001000000000000000000000000100000000

00000010000001100000000100?0001?11?00011000100000011000000200000000010001000000000000

0001000001100010101100010100000000100000000011100210000001000001000000000100110111010

000000000000000000010000001000000001101100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Batasio batasio 

0000000010001000010000111001111000100000111000000001000000000000000200000000100000000

00000010000101000000000100?0001?11?00011100100000011000000200000001010001000100000000

0000000001200010001100010000000000100000000101100110000001000001000000000100110111010

000000000000000000010100001000000001101100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Mystus bocourti 

0000010010001000010000111001111000110000111000000001000000000001000000000000100000000

00000010000101100000000100?0000011?00011000100000010000000200000000010001000100000000

0000000001100010100000010100000000100000000111100110000101000001000000000100110111110

000000000000000000010000001000000001101100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Mystus malabaricus 

0000010010001000010000111001111000100000111000000001000000000001000000000000100000000

00000010000101100000000100?0000011?00011000100000010000000200000000010001000100000000

0000000001100010100000010100000000100000000111100110000101000001000000000100110111010

000000000000000000010000001000000001101100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Rita chrysea 

0000000010001000010000111001111000100000111000000001000000000000000000000000200001000

00000010100001000000000100?0000011?00011000100000010000000200000000010001000100000000

0001000001200010101100011100000000100000000011100110000001000001000000000100110111110

0100000000000000000100000010000000011011000001111111111111111111111111110111000000010

0000001100000100000000?0000000011100000000011100001000 

Chrysichthys auratus 

0000010010001000010000111001012110100000000000000001110100000000000000000000100001000

00010010100101100000000100?0010011?01011000100100000000000200001001010001001010000000

1100100001201010101100010000000001100000000001100110000001000001000000000100110101010

0000000000000000000101000000000000011011001001111111111111111111111111110110000000000

000000000000010000001000000000010??0000000010100100001 

Lophiobagrus cyclurus 

0000010010001000210000111001012110100000000000000001110100000000000000000000100001000

00010010100001100000000100?0010011?0101100010010000000000020000100[01][01]100010010100

0000011001000012010100111000100000000011000000000011001100000010000010000000001001101

01010000000000000000000010100000000000001101100100111111111111111111111111111?????????

???0?????????????????????????????????????????????????????? 

Horabagrus brachysoma 

0000010010001000010000111001012000100000000000001001000101000000000001000000100000000

00000010000000100000000100?0000001000011000100100000000010200000000010001000000000000

0000000001201010111100010100000000100000000101100110000101000001000000000100100111010

0000000000000000000100000000001?00011011020001111111111111111111111111110110000000000

000000000000010000001000100000011000000000011100010000 

Cetopsis coecutiens 

0000000100000000010000010001011000100000000000101011000100000000000000000000200000000

10000010000011100000000100?0011?11?00010000000000010000010000000000010001000000000010

0100200001200010011100001101100101100000000000000000000000000000000000000000000101000
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0100000000000002000100000000001?00010011010001111111111111111111111111112111000010000

0000000000000200100000?0000000010??0000000000000000000 

Helogenes castaneus 

0000000100000000010000010001012000100000000000101011000100000000000000000000200000000

10000010000011100000000100?0011?11?00010000000000010000010000000000010001000000000010

0100200001200010011100001101100101100000000000000000000000000000000000000000000101000

0110000000000000000100110000001?01010011000001111111111111111111111111110111000000000

0000000000000100100000?0000001010??0000000000000000000 

Pseudocetopsis sp. 

0000000100000000010000010001011000100000000000101011000100000000000000000000200000000

10000010000011100000000100?0011?11?00010000000000010000010000000000010001000000000010

0100200001200010011100001101100101100000000000000000000000000000000000000000000101000

0100000000000002000100000000001?0001001101000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Chaca chaca 

000000011000100001001010101?????00100000000010101011001100000000000000000011200001000

0110001000000000000010011111??1?10?01001001?00000100000000200000000010001000000000110

0001100101100010011000000000000000100000000001100010000001000000000000000100110201011

0010000000000000000001000000100000111011010001111111111111111111111111110000000000000

00000000001?0010000000?0000001011011100000011100000000 

Clariallabes petricola 

00003010100010000100001010011110001001010000?1100011000100000001000000000001201?01010

00000010000000100001100110?0001?11?11011110100000011000000200000000012001000000001000

0000000001200110001100001100000010000000000101101010000001000001000000000000110101110

0000000000000000000101100000001?0001101100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Clarias batrachus 

00003010100010000100001010011110001001010000?1100011000100000001000000000001201?01010

00000010000000100001100110?0001?11?11011110100000011000000200000000010001000000001000

0000000001200110001100001100000010000000000101101010000001000001000000000000110101110

0000000000000000000101100000001?00011011000001111111111111111111111111110110100000000

00010000001?010000001000001100011011000010011101100000 

Heteropneustes fossilis 

00003010100010000100000010011110001001010000?1100011000100000000000000000001201?01010

00000010000000100001100110?0001?11?11011110100000011000000200000000000001000000001000

0000000001200110001100001100000010000000000101101010000001000001000000000000110101110

0000000000000000000101100000001?00011011000001111111111111111111111111110000100000000

00010000001?001000001000001100010??0000010011101000000 

Horaglanis krishnai 

00000001100011000100000010011110001001000000?0100011000100000000000000000001201?01000

00000010000000100000100100?0001?11?01011000100000011000000200000000010001000000001000

0000000001200010001100001100000000000000000101101010000001000001000000000000110101010

0110000000000000000101110000001?0001101100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Uegitglanis zammaronnoi 

00000000100010000100000010011120001001010000?1100011000100000000000000000001201?01010

00000010000000100001100110?0001?11?11011110100000011000000200000000012001000000001000

0000000001200110001100001100000000000000000101101010000001000001000000000000110101010

0010000000000000000101110000001?0001101100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Cranoglanis bouderius 

0000010010001000010000101001010000110000000000001011100100000000000000000000200000000

00000010000000100000000100?0001?11?00011000100000000000000200000000010001000000000000

0000000001200010111100010000000000100000000101100110000101000001000000000100110111010

0000000000000000000100000000000000011011020001111111111111111111111111110111000010000

100000110001010000001000000000011000000000011100010000 

Diplomystes mesembrinus 

0000000100000000000000000000012000010000000000000000000100000000000000000001000000000

0000001000000010000000000000000001001010000000000000000000000100000010001000000000011
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000000000020000?010000001100000000000000000000000000000000000000000000000100010101010

0000000000000000000000000000000000000000020001111111111111111111111111110110000000000

0000000000000100000000?0000000010??0000000000000000000 

Pterodoras sp. 

0000000010001000011000111001010000100100000000011111000100000000100000010001000010000

01010010000001000000000100?0001?11?01011000100000010000000300000000010000000000000000

0000000002100010010100000100000000100000101001200222210001000000101000000110120101110

001000000000000000010100100011010001001101000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Wertheimeria maculata 

0000000010001000011000111001010000100100000000011111000100000000100000000001000010000

01010010000001000000000100?0001?11?01011000100000010000000300000000010000000000000000

0000000002100010010100000100000000100000101001200222210001000000101000000110120101110

0010000000000000000101001000110100010011010001111111111111111111111111110110000000010

000000100000010000001000101100011000000000000000100000 

Conta conta 

0000000111001100010001001001010000100100000000000011001100001000001000001111111000000

00000020101000000010000100?1??1?10?01010000100000010000000200000000012001000000000000

0001100002200010000000001100000010000000000101100000000011111000001100030100120101110

010001111000001010010100011100000101101002000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Erethistes pusillus 

0000000111001100010001001001010000100100000200000011001100001010000000001111111000000

00000020101000000010000100?1??1?10?01010000100000010000000200000000012001000000000000

0001100002200010000000001100000010000000000101100000000011111000001100030100120101110

0100011110000010100101000111000001011010020001111111111111111111111111110000000000010

00000000001?000000001000000000010??0000000011100100000 

Goeldiella eques 

0100000010001000010000011001010000100000000000000001000100000000000100000000000001000

00000010000101000000100100?0001?11?00010000100000110001000100000000010001000100000000

0000000001100010001100000100000000100000000000100010001001000001000000000100100101110

0100000010000000000101000000000000010011000001111111111111111111111111110000000000110

000000000100000000001000000000010??0000000001100000000 

Heptapterus mustelinus 

0100000010001000010000001001010000100000000000000001000100000000000000000000100001000

00000010100101000000100100?0001?11?00010000100000110001000100000000010001000100000000

0000000001100010001100000100000000100000000010100010001001000001000000000100100100010

0100000010000000000101000000001?0001001100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Mastiglanis sp. 

0100000010001000010000001001010000100000000000000001000100000000000000000000000001000

00000010100101000000100100?0001?11?00010000100000110001000100000000010001000100000000

0000000001100010001100000100000000100000000011100010001001000001000000000100100101010

0100000010000000000101000000001?0001001100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Pimelodella sp 

0100000010001000010000001001010000100000000000000001000100000000000000000000000001000

00000010100101000000100100?0001?11?00010000100000110001000100000000010001000100000000

0000000001100010001100000100000000100000000011100010001001000001000000000100100101110

010000001000000000010100000000000001001100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Ictalurus punctatus 

0000010000001000010000111001010000110000000000001001000100000000000000000000200000000

00000010000001200000000100?0001?11?00011000100000001000000200000000010001000000000000

0000000001200010011100001100000000100000000000100010000101000001000000000100110101110

0010000000000000000100000000000000011011000001111111111111111111111111111111000000000

100000000000010000001000000000011000000000001100000000 

Noturus flavus 

0000010000001000010000111001010000110000000000101001000100000000000000000000200000000
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00000010000001200000000100?1??1?11?00011000100010001000000200000000010001000000000000

0000000001200010011100001100000000100000000000100010000101000001000000000100110101110

001000000000000000010000000000000001101100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Trogloglanis pattersoni 

0000010100001000010000111001010000110000000000001001000100000000000000000000200000000

00000010000001200000000100?0001?11?00011000100000001000000200000000010001000000000000

0001000001200010011100001100000000100000000000100010000101000001000000000100110101110

001000000000000000010100000000000001101100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Malapterurus electricus 

0000000010001101011010111001010010100000000000101001110100000000000000000000200000000

00000010100001000000100100?0001010?0101100010000000000000020000000000001?001000000010

0011111?01200010011100001100000001100000000000100021200001000001000000000001110101010

001000000000000000000112??????1??0010021010001111111111111111111111111111111010000000

00100000001?1?0001001000000000010??0000001011101100000 

Chiloglanis disneyi 

0000000010001001010000011001010000100100000000000011000100000000000000000001101?10000

00000010000000100001001100?0001?11?000101001000000010000002000001???0201?100011000000

0001001?00100010001100000000000000100000000001100010200001111001000000000100110101010

000001001000000000010100000010010001001111000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Microsynodontis batesii 

0000000010001001010000011001010000100100000000000011000100000000000000000001101?10000

00010010000001100000001100?0001?11?000100001000000010000002000001???0201?100011000000

0000000000100010010100000000000000100000000001100222210001000001000000000100110101110

000000000000000100000100000010010001001101000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Mochokus niloticus 

0000000010001001010000011001010000100100000000000011000100000000000000000001101?10000

00000010000000100000001100?0001?11?000100001000000010000002000001???0201?100011000000

0000000000100010010000000000000000100000000001100222210001000001000000000100110101110

0000000000000000000101000000100100010011010001111111111111111111111111110000000000000

01000000011?1?00010000?0000000011100000000000100100000 

Synodontis clarias 

0000000010001001010000111001010000100100000000000011000100000000000000000001001?10000

00010010000001110000000100?0001?11?000100001000000010000003000001???0201?100011000000

0000000000100010001100000000000000100000000001100222210001000001000000000100110101110

000000000000000100000000000010010001001101000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Olyra longicaudata 

0000000110001000010000001001112000110000111000100001000000000000000100000000001?00000

00000010000101000000000100?0000011?00011000100000110001000200000000010001000100000000

0000000001200010000000000000000000100000000010100110000001000000000000000100110111110

0100000000000000000101100010001?00011011000001111111111111111111111111110110000000010

0000001000000100000000?0100000011000000000011100101000 

Helicophagus waandersii 

0000010010001000010000110001012101100000000000000101000100000000010001000000000000000

00000010000001100000010100?0000001?01011000100100010000000210000000010001000000000000

0000000001200010111100011100000000100000000001100110000101000001000000000100110111010

0000000000000002000100000000000000011011000001111111111111111111111111110011000000000

0000000000000100000000?0000000010??0000000001100000000 

Pangasius pangasius 

0000010010001000010000110001012101100000000000000101000100000000010000000000000000000

00000010000001100000010100?0000101?01011000100100010000000210000000010001000000000000

0000000001200010111100011100000000100000000001100122210101000001000000000100110111010

000000000000000200010000000000000001101100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 
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Bergiaria westermanni 

0000000010001010010000111001010000100000000000000001000100000000000010000000200000000

00000010000001000000000100?0001?11?00011000100000210000100200000000010001000000010000

0000000001100010111100000000000000100000000001100110000101000001000000000000110101110

0000000000000000000101000000001?0001001100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Calophysus macropterus 

0000000010001010010000111001010000100000000000000001000100000000000010000000200000000

00000010000001000000100100?0001?11?00011100100000210000100200000000010001000000010000

0000000001100010111100000000000000000000000001100110000101000001000000000000110101110

0000000000000000000101000000001?0001001100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Hypophthalmus fimbriatus 

1000000010001010010000111001010000100000000000000001000100000000000010000000200000000

00010010000101000000100100?0001?11?10101000100000210000100200000000010001000000010000

0000000001100010011100000100000000000000000001000110000101000001000000000000010101010

0000000000000000000101000000000000010011000001111111111111111111111111110000000000010

000000000000000000001000100000011010000000011000100010 

Megalonema cf. platycephalum 

0000000010001010010000011001010000100000000000000001000100000000000010000000200000000

00000010000001000000000100?0001?11?00011000100000210000100200000000010001000000010000

0000000001100010111100000000000000000000000001100110000101000001000000000000110101110

000000000000000000010100000000000001001100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Parapimelodus sp. 

0000000010001010010000111001012000100000000000000001000100000000000010000000200000000

00000010000101000000000100?0001?11?00001000100000210000100200000000010001000000010000

0000000001100010111100000100000000000000000001100110000101000001000000000100110101010

000000000000000000010100000000000001001100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Pimelodus ornatus 

0000000010001010010000011001010000100000000000000001000100000000000010000000200000000

00000010000001000000000100?0001?11?00011000100000210000100200000000010001000000010000

0000000001100010111100000000000000000000000101200110000101000001000000000100110101110

0000000000000000000101000000000000010011000001111111111111111111111111110000000000000

000000000000000000001000000000011010000000001100100010 

Cnidoglanis macrocephalus 

0010000010001000010000111001011000100000000010101001011100000000000000000000000001000

00000010000000000000000100?0000000111001000100000011000000200000000010001001000000000

0000100001200010011100001000000001000000000001101010000001000011000000000000110111010

001000000000000000010100000000000011101100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Oloplotosus luteus 

0000000010001000010000111001011000100000000010101001010100000000000000000001100001000

00000010000000100000000100?0000000111001000100000001000000200000000010001001000000000

0000100001200010001100001100000001100000000001101010000001000011000000000000110111010

001000000000000000010100000000000011101100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Paraplotosus albilabris 

0010000010001000010000111001011000100000000010100001011100000000000000000000100001010

00000010000001000000000100?0000000111001000100000011000000200000000010001001000000000

0000100001200010011100001100000001000000000001101010000001000011000000000000110111010

0010000000000000000101000000000000111011000001111111111111111111111111110110000000000

000000000000000000001000000000010??1000000001000000000 

Plotosus papuensis 

0000000010001000010000111001011000100000000010101001010100000000000000000001100001000

00000010000000100000000100?0000000111001000100000001000000200000000010001001100000000

0000100001200010001100001100000001100000000001101010000001000011000000000100110111010
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001000000000000000010100000000000011101100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Tandanus rendahli 

0000000010001000010100111001011000100000000010101001011100000000000000000001100001000

00000010000001000000000100?0000000111001000100000011000000200000000010001001100000000

0000100001200010001100001100000001100000000001101010000101000011000000000000110111010

001000000000000000010100000000000011101100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Lophiosilurus alexandri 

000000011000100001000001101?????00100000000000000001000100000000000000000010000001000

01000010000000100000000100?0001?11?01011000100000010000000200000000010001000100000000

0000100001100010110101000000000000100000000000100010000001000000000000000100110101110

000000000000000000010100000000000001001100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Microglanis parahybae 

000000011000100001000001101?????00100000000000000001000100000000000000000010000001000

01000010000000100000000100?0001?11?01011000100000010000000200000000010001000100000000

0000100001100010110101000000000000100000000000100010000001000000000000000100110101110

0000000000000000000101000000000000010011000001111111111111111111111111110000000000010

000000000000000000001000000000011000000000011100100000 

Ompok bimaculatus 

0000100010001000110000111001012000110000000020111111000100000000010000000000000001000

00000010000000100000000100?0001?11?000110001000000100000002000000000000010001001?01?0

000??00001200010011000001100000000100000000001101010000101000001000000000000010101010

0010000000000000000100100000001?0001001100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Parasilurus asotus 

0000100010001000110000111001010000110000000020111111000100000000010000000000000001000

00000010000000000000000100?0001?11?000110001000000100000002000000000000010001001?01?0

000??00001200010011000001000000000100000000001101010000101000001000000000000010101010

0010000000000000000100100000001?0001001100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Pterocryptis cochinchinensis 

0000100010001000110000111001012000110000000020111111000100000000010000000000000001000

00000010000000000000000100?0001?11?000110001000000100000002000000000000010001001?01?0

000??00001200010011000001100000000100000000000101010000101000001000000000000010101010

0010000000000000000100100000001?0001001100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Silurichthys indragiriensis 

0000100010001000110000111001012000110000000020111111000100000000010000000001100000000

0000001000000010000000010110001?11?000110001000000000000002000000000000010000001?01?0

000??00001200010010000001000000000100000000001101110000101000001000000000000000101010

0010000000000000000100100000001?0001001100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Wallago attu 

0000100010001000110000111001012000110000000020111111000100000000010000000001100000000

0000001000000010000010010110001?11?000110001000000000000002000000000000010000001?01?0

000??00001200010010000001000000000100000000001101110000101000001000000000000000101010

0010000000000000000100100000001?00010011000001111111111111111111111111110110000000000

0001100000000000000000?0101100011001001000011100000000 

Bagarius bagarius 

0000000011101100010001011001010000100100000100000111001100000010000000000110101?00000

00001010100000000010000100?0001?11?00010000100000010000000200000000002001000000000000

0000100002200010011100001100000010000000010101010000000011111000001000030100120102010

0100011110000010100000000011000000011010020001111111111111111111111111110100000000010

00000000001?000001001000000001011000000000011100100000 

Glyptothorax tuberculatus 

0000000011101100010001011001010000100100000100000011001100001000001000001110111?00000

00000010100000000010000100?0001?11?00010000100000010000000200000000012001000000000000
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0000100002200010011100001100000010000000010101010000000011111000001100030100120101010

0100011010000010100100000111000001011010020001111111111111111111111111110000000000010

00000000001?000000001000000001011000000000011100100000 

Pseudecheneis sulcatus 

0000000011101000010001011001010000100100000100000011000100001010001000000110101?00000

00000010100000000000000100?0001?11?00010000100000010000000200000000012001000000000000

0000100002200010011100001100000010000000010101010000000011111000001100030000120101010

010000101000001010010000001100000101101002000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Sisor rabdophorus 

0000000011001100011001011001010000100100000100000011001100000010001000000110101?00000

00000010100000000000000100?1??1?11?00010001?00000010000000200000000012001000000000000

0000100002200010011100001100000010000000010101010000000011111000001100030100120101110

0100001??0000010100100000011001?0101101002000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Ailia coila 

0000010010001000010000111001012100100000000000100101000100000000000000000000000000000

00000010000000100000010100?0000111?00011100110100010000000210000000011001001010000100

0000000001200010011100010100000000100000000001100110000101000001000000000100100111010

0000000000000002000100110000001??0011011000001111111111111111111111111110000000000000

00011000001?000000001000100000011000000000011000000000 

Clupisoma garua 

0000010010001000010000111001012100100000000000000101000100000000000000000000000000000

00000010000000100000010100?0000111?00011100110100010000000210000000011001001010000100

0000000001200010011100010100000000100000000001100110000101000001000000000100100111010

000000000000000200010000000000000001101100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Eutropiichthys vacha 

0000010010001000010000111001012100100000000000000101000100000000000000000000000000000

00000010000000100000010100?0000111?00011100110100010000000210000000001001001010000000

0000000001200010011100010100000000100000000001100110000101000001000000000101110111010

000000000000000200010000000000000001101100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Laides hexanema 

0000010010001000010000111001012000100000000000000101000100000000000000000000000000000

00000010000000100000010100?0000111?00011100110100010000000210000000011001001110000000

0000000001200010011100010100000000100000000001100110000101000001000000000100100111010

0000000000000002000100000000000000011011000001111111111111111111111111110110000000000

000110000001000000000000000000011000000000011000000000 

Pseudeutropius moolenburghae 

0000010010001000010000111001012100100000000000100101010100000000000000000000000000000

00000010000000100000010100?0000111?00010100110100010000000210000000001001001010000000

0010000001200010011100010100000000100000000001100110000101000001000000000100110111010

000000000000000200010000000000000001101100000111111111111111111111111111????????????0?

????????????????????????????????????????????????????? 

Schilbe mystus 

0000010010001000010000101001012100100000000000000101000100000000010000000000000000000

00000010000000100000010100?0000111?00010100110100010000000210000000011001000010000000

0000000001200010011100010100000000100000000001100110000101000001000000000100110111010

0000000000000002000100000000000000011011000001111111111111111111111111110110000000000

000000000001000000001000000000010??0000000011100000000 

Lacantunia enigmatica 

0000000010001001010000???0010100???0000000000?10??0???????00000000000000001110??0000?00

???01??0???????000010000????1?11?1101?00010000000000001010?00?0000?????00?0?000000001000

000?1?0?010011000?0000000??0100???0??0110100010000?010000?1000?000?01011101?10100?0????

??00??????00?0100000000000001102102?00111111111111111111111111111011000000000000000000

001?010000101000000000010??0000000011100000001 

Kryptoglanis shajii 

000010001000100011000010101?????000100000000?01010101001000000????0000?000000000000000
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1000020100000?0000010010?????1?10?0001?0001000000000?0000?0000?0000000??0000001?01?000

0??00002?000??????10?000000000001000010?0001101110?00?0000000100000?00001?0?010?010001

000000000000000010?120?????1??001101000?0?0??????????????????????????????????????0?????????

?????????????????????????????????????????????
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Tabela. 2. Índice de consistência (IC) e retenção (IR) para os caracteres de Britto (2002), após análises concatenadas com os caracteres de 

miologia facial. 

Caracteres Britto (2002)- IC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

0.5 1 0.33 1 1 0.25 1 0.06 0.25 0.25 0.33 1 0.5 0.14 1 0.33 0.67 1 0.25 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

0.5 0.2 0.5 0.11 0.07 0.5 

0.3-

1 0.2 1 0.5 0.5 0.13 0.25 0.33 0.2 0.33 0.1 1 0.17 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

1 1 1 1 1 0.67 1 1 0.08 0.33 0.11 0.17 0.13 0.2 0.2 0.2 0.14 0.5 0.5 

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 

0.5 1 1 0.33 0.5 0.33 0.5 0.5 0.33 0.2 0.4 0.5 0.2 1 1 0.5 0.33 0.17 0.18 

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

0.07 0.5 

0.11-

1 1 1 0.14 1 0.5 

0.2-

1 1 0.14 0.33 0.13 0.25 0.5 0.22 0.5 0.14 1 

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 

1 0.17 1 0.08 0.11 0.5 0.25 0.67 0.5 0.5 0.1 0.25 0.5 0.5 0.33 0.5 1 0.11 0.25 

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 

0.2 0.09 0.5 0.25 0.13 

0.82-

1 0.17 0.07 0.5 0.17 0.17 0.13 1 0.17 0.5 1 1 0.25 0.5 

135 136 137 138 139 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 

1 0.5 0.11 0.14 1 1 0.5 0.25 0.25 0.5 0.38 0.33 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 

155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 

1 0.11 0.25 0.5 0.17 0.5 0.5 0.67 0.2 0.11 0.2 1 1 1 1 0.25 0.17 1 0.33 

174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 

0.33 0.5 0.13 0.29 0.25 0.17 1 0.5 0.29 0.2 1 0.5 0.5 0.33 0.5 

0.08-

1 0.06 0.08 0.09 

193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 206 207 208 209 210 211 212 

0.33 1 1 0.17 0.06 0.05 0.5 1 

0.3-

1 1 1 1 1 0.25 0.08 1 0.5 0.5 0.5 

213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 

0.33 1 1 0.5 0.09 0.25 0.07 0.25 0.33 0.5 0.17 0.4 

0.4-

1 0.25 0.25 1 0.13 1 0.5 

232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 
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0.5 0.33 0.5 1 1 0.14 0.5 1 0.33 0.5 0.33 0.5 1 0.6 0.5 0.06 0.25 0.33 0.2 

251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 270 

0.17 0.25 0.5 0.14 0.33 0.07 0.25 1 1 0.11 0.1 0.33 1 0.25 1 0.25 0.2 0.5 1 

271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 

1 

0.40-

1 0.67 0.5 0.4 0.5-1 1 1 0.13 0.5 0.09 0.09 0.18 1 0.5 0.25 0.33 0.5 1 

290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 301 303 304 305 306 307 308 309 310 

0.1 1 0.5 0.17 1 1 0.13 1 0.29 0.14 0.21 1 1 1 1 0.5 1 1 1 

311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 

1 1 1 1 

0.2-

1 1 

0.5-

1 1 1 1 1 1 1 1 

0.3-

1 1 1 1 1 

330 331 

                 1 1                                   

 

Caracteres Britto (2002)- IR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

0.75 1 0.71 1 1 0.78 1 0.43 0.77 0.81 0.50 1 0.94 0.68 1 0.93 0.83 1 0.88 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

0.8 0.9 0.55-0.96 0.8 0.6 0.9 1 0.4 1 0.9 0.8 0.7 0.8 0.3 0.6 0.9 0.6 1 0.9 

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

1 1 1 1 1 0.86 1 1 0.75 0.80 0.74-0.92 0.80 0.86 0.69 0.75 0.71 0.65 0.91 0.86 

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 

0.80 1 1 0.33 0.83 0.67 0.75 0.88 0.71 0.75 0.50 0.90 0.00 1 1 0.80 0.88 0.83 0.75 

77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

0.61 0.50 0.73 1 1 0.82 1 0.75 1 1 0.25 0.00 0.53 0.40 0.00 0.70 0.67 0.84 1.00 

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 

1 0.64 1 0.78 0.69 0.80 0.57 0.96 0.67 

0.75-

1 0.73 0.75 0.50 0.75 0.67 0.50 1 0.58 0.40 

115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 

0.67 0.70 0.83 0.73 0.77 1 0.69 0.55 0.80 0.62 0.77 0.67 1 0.29 0.89 1 1 0.73 0.83 

134 135 136 137 138 139 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 

1 0.80 0.68 0.73 1 0.83 0.75 0.77 0.40 

0.5-

87 0.74 0.80 0.67 0.00 1 0.92 1.00 0.75 0.00 
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154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 

1 0.74 0.79 0.80 0.64-0.82 0.75 0.83-1 0.88 0.85 0.64 0.76 1 1 0.45-1 1 0.73 0.64 1 0.60 

173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 

0.60 0.83 0.76 0.87 0.67 0.72-1 1 0.83 0.89 0.83 1 0.88 0.83 0.82 0.50 0.57 0.58 0.56 0.58 

192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 206 207 208 209 210 211 

0.33 1 1 0.81 0.72 0.62 0.50 1 1 1 0.31-1 1 0.80 0.81 0.73 1.00 0.91 0.80 0.86 

212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 

0.75 1 1 0.90 0.67 0.73 0.69 0.85 0.92 0.93 0.84 0.94 0.70 0.79 0.80 1 0.73 1 0.86 

231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 

0.89 0.87 0.89 1 1 0.88 0.50 1 0.94 0.97 0.78 0.86 1 0.86 0.50 0.63 0.80 0.78 0.78 

250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 

0.77 0.57 0.67 0.79 0.67 0.60 0.70 1 1.00 0.73 0.64 0.50 1 0.75 1 0.63 0.81 0.80 1 

269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 

1 1 0.93 0.86 0.79 0.83 1 1 0.59 0.50 0.74 0.67 0.25 1 0.50 0.88 0.88 0.90 1 

288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 301 303 304 305 306 307 308 

0.62 1 0.80 0.69 1 1 0.86 1.00 0.74 0.70 0.67 0.75 1 1 1 0.00 1 1 1 

309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 

1 1 1 1 1 1 0.1-1 1 0.4-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

328 329 330 331 

               1 1 1 1                               
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Tabela. 3. Síntese dos músculos de Siluriformes e suas composições/ subsecções. 

  Secções Composições /sub-secções 

Adductor mandibulae, segmentum facialis 

pars malaris 
ricto-malaris 

pars rictalis 

pars stegalis 

epistegalis 

substegalis 

substegalis interna 

substegalis externa 

epistego-malaris 

substego-malaris 

stegalis interna 

stegalis externa 

epistego-rictalis 

substego-rictalis 

stego-malaris 

Adductor mandibulae, segmentum mandibularis - - 

Levator arcus palatini 
levator arcus palatini anterior - 

levator arcus palatini posterior - 

Dilatator operculi 

dilatator operculi primus - 

dilatator operculi secundarium 
dilatator operculi secundarium dorsal 

dilatator operculi secundarium ventral 

Protractor operculi - - 

Levator operculi - - 

Extensor tentaculi 

extensor tentaculi pars lateralis 
extensor tentaculi, pars lateralis rostralis 

extensor tentaculi, pars lateralis caudalis 

extensor tentaculi pars medialis 
extensor tentaculi, pars medialis rostralis 

extensor tentaculi, pars medialis caudalis 

Adductor arcus palatini Adductor arcus palatini, pars maxillaris - 
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Protractor posttemporalis - - 

Constrictor dorsalis - - 

Epirostralis - - 

Hyporostralis - - 

Adductor hyomandibulae - - 

Adductor operculi 
adductor operculi anterior - 

adductor operculi posterior - 
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Tabela 4. Segmentos, secções e sub-secções do adductor mandibulae dos principais representantes de Siluriformes. 

 

  
segmentum 

malaris rictalis ricto-malaris stegalis 
stegalis interna 

stego-malaris 

  
mandibularis stegalis externa 

Ailiidae 
Laides x - - x - x - 

Ailia - - - x - x - 

Akysidae Pseudobagarius - - x - - - - 

Amblycipitidae Liobagrus - - - x - - - 

Amphiliidae Doumea - x x - - - - 

Ariidae 

Galeichthys - - - x - - - 

Brustiarius - - - x - - - 

Bagre - - - x - - - 

Aspredinidae 

Pseudobunocephalus - x x - - - - 

Bunocephalus - x x - - - - 

Aspredo - x x - - - - 

Astroblepidae Astroblepus - - - x - - - 

Auchenipteridae 

Tatia - - - x - - - 

Glanidium x - - x - - - 

Ageneiosus x - x - - - x 

Tocantinsia x - - x - - - 

Auchenipterichthys - - - x - - - 

Auchenoglanidae Auchenoglanis - - - x x - - 

Austroglanididae Austroglanis x - - x - - - 

Bagridae 
Rita x - - x - - - 

Olyra x - - x - - - 

Callichthyidae 

Aspidoras - - x - - - - 

Brochis - - x - - - - 

Callichthys - - x - - - - 
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Cetopsidae 
Helogenes x x x - x - - 

Cetopsis x x x - - - - 

Chacidae Chaca - x x - - - - 

Clariidae Clarias - - - x - x - 

Claroteidae Chrysichthys x - - x - - - 

Cranoglanididae Cranoglanis x - - x - - - 

Diplomystidae Diplomystes x - x - - - x 

Doradidae 

Wertheimeria x - - x - - - 

Platydoras - - - x - - - 

Hassar - - - x - - - 

Erethistidae Erethistes - x x - - - - 

Heptapteridae 
Goeldiella x - - x - - - 

Nemuroglanis x - - x - - - 

Heteropneustidae Heteropneustes - - - x - x - 

Horabagridae Horabagrus x - - x - - - 

Ictaluridae Ictalurus x - - x - - - 

Incertae sedis Conorhynchos - - - x - - - 

Lacantunidae Lacantunia - - - x - - - 

Loricariidae 

Delturus - - - x - - - 

Hypostomus - - - x - - - 

Loricaria - - - x - - - 

Malapteruridae Malapterurus - x - - - - - 

Mochokidae Mochokus - - - x - - - 

Nematogenyidae Nematogenys - - - x - - - 

Pangasiidae Helicophagus x - - x - - - 

Phreatobiidae Phreatobius - x x - x - - 

Pimelodidae 
Propimelodus x - - x - - - 

Pimelodus x - - x x - - 
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Hypophthalmus x - - x - - - 

Plotosidae 

Neosilurus x x x - - - - 

Porochilus x x x - - - - 

Paraplotosus x x x - - - - 

Pseudopimelodidae 
Pseudopimelodus - - - x - - - 

Microglanis x - - x - - - 

Schilbeidae 
Schilbe x - - x - - - 

Paralia x - - x - - - 

Scoloplacidae Scoloplax - x - - - - - 

Siluridae Wallago x - - x - x - 

Sisoridae 
Glyptothorax - x x - - - - 

Bagarius - - - x - - - 

Trichomyceteridae 
Copionodon - - - x - - - 

Trichomycterus - - - x - - - 

 

Tabela 4. Segmentos, secções e sub-secções do adductor mandibulae dos principais representantes de Siluriformes (cont.). 

 
    

epistegalis 
epistegalis interna epistego-

malaris 

epistego-

rictalis 
substegalis 

substegalis interna substego-

malaris 

substego-

rictalis     epistegalis externa substegalis externa 

Ailiidae 
Laides - - - - - - - - 

Ailia - - - - - - - - 

Akysidae Pseudobagarius - - x - - - x - 

Amblycipitidae Liobagrus x - - - x - - - 

Amphiliidae Doumea x - - - x - - - 

Ariidae 

Galeichthys x - - - x - - - 

Brustiarius x - - - x - - - 

Bagre x - - - x - - - 

Aspredinidae Pseudobunocephalus x - - - x - - - 
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Bunocephalus x - - - x - - - 

Aspredo x - - - x - - - 

Astroblepidae Astroblepus x - - - x - - - 

Auchenipteridae 

Tatia x - - - x - - - 

Glanidium x - - - x - - - 

Ageneiosus - - - - - - - - 

Tocantinsia x - - - x - - - 

Auchenipterichthys x - - - x - - - 

Auchenoglanidae Auchenoglanis - - - - - - - - 

Austroglanididae Austroglanis x - - - x - - - 

Bagridae 
Rita x - - - x - - - 

Olyra x - - - x - - - 

Callichthyidae 

Aspidoras - - x - - - x - 

Brochis - - x - - - x - 

Callichthys - - x - - - x - 

Cetopsidae 
Helogenes - - - - - - - - 

Cetopsis x - - - x - - - 

Chacidae Chaca x - - - x - - - 

Clariidae Clarias - - - - - - - - 

Claroteidae Chrysichthys x - - - x - - - 

Cranoglanididae Cranoglanis - x - - x - - - 

Diplomystidae Diplomystes - - - - - - - - 

Doradidae 

Wertheimeria x - - - x - - - 

Platydoras x - - - x - - - 

Hassar x - - - x - - - 

Erethistidae Erethistes x - - - x - - - 

Heptapteridae 
Goeldiella x - - - x - - - 

Nemuroglanis x - - - x - - - 
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Heteropneustidae Heteropneustes - - - - - - - - 

Horabagridae Horabagrus x - - - x - - - 

Ictaluridae Ictalurus - x - - x - - - 

Incertae sedis Conorhynchos x - - - x - - - 

Lacantunidae Lacantunia x - - - x - - - 

Loricariidae 

Delturus x - - - - x - - 

Hypostomus x - - - - x - - 

Loricaria x - - - - x - - 

Malapteruridae Malapterurus - - - x - - - x 

Mochokidae Mochokus - - x - x - - - 

Nematogenyidae Nematogenys x - - - x - - - 

Pangasiidae Helicophagus x - - - x - - - 

Phreatobiidae Phreatobius - - - - - - - - 

Pimelodidae 

Propimelodus x - - - x - - - 

Pimelodus - - - - - - - - 

Hypophthalmus x - - - x - - - 

Plotosidae 

Neosilurus x - - - x - - - 

Porochilus x - - - x - - - 

Paraplotosus x - - - x - - - 

Pseudopimelodidae 
Pseudopimelodus x - - - x - - - 

Microglanis x - - - x - - - 

Schilbeidae 
Schilbe x - - - x - - - 

Paralia x - - - x - - - 

Scoloplacidae Scoloplax x - - - - - - x 

Siluridae Wallago - - - - - - - - 

Sisoridae 
Glyptothorax x - - - x - - - 

Bagarius x - - - x - - - 

Trichomycteridae Copionodon x - - - x - - - 
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Trichomycterus x - - - x - - - 
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Tabela 5. Percurso do ramus mandibularis trigeminus em Siluriformes. 

 

    Ramus mandibularis trigeminus 

Ailiidae 
Laides ? 

Ailia lateral ao segmentum facialis 

Akysidae Pseudobagarius dorso-mesial ao rictalis e substego-malaris; látero-ventral ao epistego-malaris 

Amblycipitidae Liobagrus mesial ao ricto-malaris e substegalis; póstero-lateral ao epistegalis 

Amphiliidae Doumea mesial ao rictalis; lateral ao malaris, epistegalis e substegalis 

Ariidae 

Galeichthys mesial ao ricto-malaris; lateral ao epistegalis e substegalis 

Brustiarius lateral ao segmentum facialis 

Bagre lateral ao segmentum facialis 

Aspredinidae 

Pseudobunocephalus mesial ao rictalis; lateral ao malaris, epistegalis e substegalis 

Bunocephalus mesial ao rictalis; lateral ao malaris, epistegalis e substegalis; ou lateral ao segmentum facialis 

Aspredo mesial ao rictalis; lateral ao malaris, epistegalis e substegalis 

Astroblepidae Astroblepus ântero-mesial ao ricto-malaris; lateral ao epistegalis e substegalis 

Auchenipteridae 

Tatia mesial ao ricto-malaris; lateral ao epistegalis e substegalis 

Glanidium mesial ao ricto-malaris; lateral ao epistegalis e substegalis 

Ageneiosus mesial ao rictalis; e póstero-lateralmente ao stego-malaris 

Tocantinsia transpassa o ricto-malaris; lateral ao epistegalis e substegalis 

Auchenipterichthys ? 

Auchenoglanidae Auchenoglanis mesial ao rictalis; lateral ao malaris e stegalis 

Austroglanididae Austroglanis mesial ao ricto-malaris; lateral ao epistegalis e substegalis 

Bagridae 
Rita mesial ao ricto-malaris; lateral ao epistegalis e substegalis 

Olyra mesial ao ricto-malaris; lateral ao epistegalis e substegalis 

Callichthyidae 

Aspidoras ? 

Brochis transpassa o epistego-malaris; mesial ao rictalis e lateral ao substego-malaris 

Callichthys transpassa o epistego-malaris; mesial ao rictalis e lateral ao substego-malaris 

Cetopsidae Helogenes mesial ao rictalis e ao malaris; lateral ao stegalis 
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Cetopsis mesial ao rictalis e ao malaris; posterior ao epistegalis e lateral ao substegalis 

Chacidae Chaca ? 

Clariidae Clarias mesial ao ricto-malaris e ao stegalis externa; lateral ao stegalis interna 

Claroteidae Chrysichthys mesial ao ricto-malaris; lateral ao epistegalis e substegalis 

Cranoglanididae Cranoglanis lateral ao ricto-malaris; mesial ao epistegalis interna, externa e substegalis 

Diplomystidae Diplomystes lateral ao segmentum facialis[um ramo transpassa o stego-malaris] 

Doradidae 

Wertheimeria transpassa o ricto-malaris; lateral ao epistegalis e substegalis 

Platydoras transpassa o ricto-malaris; lateral ao epistegalis e substegalis 

Hassar mesial ao ricto-malaris; lateral ao epistegalis e substegalis 

Erethistidae Erethistes mesial ao rictalis e malaris; lateral ao epistegalis e substegalis 

Heptapteridae 
Goeldiella mesial ao ricto-malaris; lateral ao epistegalis e substegalis 

Nemuroglanis mesial ao ricto-malaris; lateral ao epistegalis e substegalis 

Heteropneustidae Heteropneustes mesial ao ricto-malaris e ao stegalis externa; lateral ao stegalis interna 

Horabagridae Horabagrus transpassa o ricto-malaris na região próxima a inserção; lateral ao epistegalis e substegalis 

Ictaluridae Ictalurus mesial ao ricto-malaris; lateral ao epistegalis interna, externa e substegalis 

Incertae sedis Conorhynchos mesial ao ricto-malaris; lateral ao epistegalis e substegalis 

Lacantunidae Lacantunia ântero-mesial ao ricto-malaris; anterior ao epistegalis e substegalis 

Loricariidae 

Delturus mesial ao ricto-malaris; lateral ao epistegalis, substegalis interna e externa 

Hypostomus mesial ao ricto-malaris; lateral ao epistegalis, substegalis interna e externa 

Loricaria mesial ao ricto-malaris; lateral ao epistegalis, substegalis interna e externa 

Malapteruridae Malapterurus mesial ao substego-rictalis; lateral ao epistego-rictalis e ventral ao malaris 

Mochokidae Mochokus mesial ao ricto-malaris e epistego-malaris; lateral ao substegalis 

Nematogenyidae Nematogenys mesial ao ricto-malaris; ântero-mesialmente ao epistegalis e substegalis 

Pangasiidae Helicophagus mesial ao ricto-malaris; lateral ao epistegalis e substegalis 

Phreatobiidae Phreatobius mesial ao rictalis e malaris; lateral ao stegalis 

Pimelodidae 

Propimelodus mesial ao ricto-malaris; lateral ao epistegalis e substegalis 

Pimelodus mesial ao ricto-malaris; lateral ao stegalis 

Hypophthalmus ? 
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Plotosidae 

Neosilurus mesial ao rictalis; lateral ao malaris, epistegalis e substegalis 

Porochilus mesial ao rictalis; lateral ao malaris, epistegalis e substegalis 

Paraplotosus mesial ao rictalis; lateral ao malaris, epistegalis e substegalis 

Pseudopimelodidae 
Pseudopimelodus mesial ao ricto-malaris; lateral ao epistegalis e substegalis 

Microglanis mesial ao ricto-malaris; lateral ao epistegalis e substegalis 

Schilbidae 
Schilbe lateral ao segmentum facialis 

Paralia lateral ao segmentum facialis 

Scoloplacidae Scoloplax mesial ao substego-rictalis; ântero-mesial ao malaris e póstero-ventral ao epistegalis 

Siluridae Wallago ? 

Sisoridae 
Glyptothorax mesial ao rictalis; lateral ao malaris, epistegalis e substegalis 

Bagarius ? 

Trichomycteridae 
Copionodon mesial ao ricto-malaris; ântero-mesial ao epistegalis e substegalis 

Trichomycterus mesial ao ricto-malaris; ântero-mesial ao epistegalis e substegalis 
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Tabela 6. Músculos com inserção no maxilar nos principais representantes de 

Siluriformes. 

 

    Músculo de inserção no maxilar 

Ailiidae 
Laides stegalis interna 

Ailia stegalis interna 

Akysidae Pseudobagarius epistego-malaris 

Amblycipitidae Liobagrus epistegalis 

Amphiliidae Doumea epistegalis 

Ariidae 

Galeichthys - 

Brustiarius - 

Bagre - 

Aspredinidae 

Pseudobunocephalus epistegalis 

Bunocephalus epistegalis 

Aspredo epistegalis 

Astroblepidae Astroblepus extensor tentaculi, pars lateralis 

Auchenipteridae 

Centromochlus adductor arcus palatini, pars maxillaris 

Tatia - 

Glanidium - 

Ageneiosus - 

Tocantinsia - 

Auchenipterichthys - 

Auchenoglanidae Auchenoglanis - 

Austroglanididae Austroglanis - 

Bagridae 
Rita epistegalis 

Olyra epistegalis 

Callichthyidae 

Aspidoras epistego-malaris 

Brochis epistego-malaris 

Callichthys epistego-malaris 

Cetopsidae 
Helogenes - 

Cetopsis - 

Chacidae Chaca - 

Clariidae Clarias stegalis interna 

Claroteidae Chrysichthys - 

Cranoglanididae Cranoglanis epistegalis interna 

Diplomystidae Diplomystes - 

Doradidae 

Wertheimeria epistegalis 

Platydoras epistegalis 

Hassar epistegalis 

Erethistidae Erethistes epistegalis 

Heptapteridae 
Goeldiella epistegalis 

Nemuroglanis epistegalis 

Heteropneustidae Heteropneustes stegalis interna 

Horabagridae Horabagrus - 

Ictaluridae Ictalurus epistegalis interna 

Incertae sedis Conorhynchos epistegalis 

Lacantunidae Lacantunia - 

Loricariidae 

Delturus extensor tentaculi, pars lateralis 

Hypostomus extensor tentaculi, pars lateralis 

Loricaria extensor tentaculi, pars lateralis 

Malapteruridae Malapterurus epistego-rictalis 

Mochokidae Mochokus epistego-malaris 

Nematogenyidae Nematogenys - 
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Pangasiidae Helicophagus - 

Phreatobiidae Phreatobius - 

Pimelodidade 

Propimelodus - 

Pimelodus - 

Hypophthalmus epistegalis 

Plotosidae 

Neosilurus - 

Porochilus - 

Paraplotosus - 

Pseudopimelodidae 
Pseudopimelodus epistegalis 

Microglanis epistegalis 

Schilbidae 
Schilbe - 

Paralia - 

Scoloplacidae Scoloplax epistegalis 

Siluridae Wallago stegalis interna 

Sisoridae 
Glyptothorax epistegalis 

Bagarius epistegalis 

Trichomycteridae 
Copionodon epistegalis 

Trichomycterus - 
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Tabela 7. Configuração do extensor tentaculi nos táxons analisados de Siluriformes. 

 

    N° de secções Secções do extensor tentaculi 

Ailiidae 

Laides sem secções extensor tentaculi 

Ailia 2 
extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

Akysidae Pseudobagarius 2 
extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

Amblycipitidae Liobagrus 2 
extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

Amphiliidae Doumea 3 

extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

caudalis 

extensor tentaculi, pars medialis 

rostralis 

Ariidae 

Galeichthys sem secções extensor tentaculi 

Brustiarius sem secções extensor tentaculi 

Bagre sem secções extensor tentaculi 

Aspredinidae 

Pseudobunocephalus 3 

extensor tentaculi, pars lateralis 

rostralis 

extensor tentaculi, pars lateralis 

caudalis 

extensor tentaculi, pars medialis 

Bunocephalus 3 

extensor tentaculi, pars lateralis 

rostralis 

extensor tentaculi, pars lateralis 

caudalis 

extensor tentaculi, pars medialis 

Aspredo 3 

extensor tentaculi, pars lateralis 

rostralis 

extensor tentaculi, pars lateralis 

caudalis 

extensor tentaculi, pars medialis 

Astroblepidae Astroblepus 2 
extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

Auchenipteridae 

Tatia 2 
extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

Glanidium 2 
extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

Ageneiosus sem secções extensor tentaculi 

Tocantinsia 2 
extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

Auchenipterichthys 2 
extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

Auchenoglanidae Auchenoglanis 2 
extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

Austroglanididae Austroglanis sem secções extensor tentaculi 

Bagridae Rita 3 

extensor tentaculi, pars lateralis 

rostralis 

extensor tentaculi, pars lateralis 

caudalis 

extensor tentaculi, pars medialis 



594 

 

Olyra 2 
extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

Callichthyidae 

Aspidoras 2 
extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

Brochis 2 
extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

Callichthys 2 
extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

Cetopsidae 
Helogenes sem secções extensor tentaculi 

Cetopsis sem secções extensor tentaculi 

Chacidae Chaca 3 

extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

caudalis 

extensor tentaculi, pars medialis 

rostralis 

Clariidae Clarias 3 

extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

caudalis 

extensor tentaculi, pars medialis 

rostralis 

Claroteidae Chrysichthys sem secções extensor tentaculi 

Cranoglanididae Cranoglanis 2 
extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

Diplomystidae Diplomystes sem secções extensor tentaculi 

Doradidae 

Wertheimeria 2 
extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

Platydoras 2 
extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

Hassar 2 
extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

Erethistidae Erethistes sem secções extensor tentaculi 

Heptapteridae 

Goeldiella sem secções extensor tentaculi 

Nemuroglanis 2 
extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

Heteropneustidae Heteropneustes sem secções extensor tentaculi 

Horabagridae Horabagrus 2 
extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

Ictaluridae Ictalurus 2 
extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

Incertae sedis Conorhynchos 2 
extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

Lacantunidae Lacantunia sem secções extensor tentaculi 

Loricariidae 

Delturus 2 
extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

Hypostomus 2 
extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

Loricaria 2 
extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

Malapteruridae Malapterurus sem secções extensor tentaculi 

Mochokidae Mochokus 3 

extensor tentaculi, pars lateralis 

rostralis 

extensor tentaculi, pars lateralis 

caudalis 

extensor tentaculi, pars medialis 
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Nematogenyidae Nematogenys Não diferenciado do adductor arcus palatini 

Pangasiidae Helicophagus sem secções extensor tentaculi 

Phreatobiidae Phreatobius sem secções extensor tentaculi 

Pimelodidade 

Propimelodus 3 

extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

rostralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

caudalis 

Pimelodus 3 

extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

rostralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

caudalis 

Hypophthalmus 3 

extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

rostralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

caudalis 

Plotosidae 

Neosilurus sem secções extensor tentaculi 

Porochilus sem secções extensor tentaculi 

Paraplotosus sem secções extensor tentaculi 

Pseudopimelodidae 

Pseudopimelodus 2 
extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

Microglanis 2 
extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

Schilbidae 

Schilbe sem secções extensor tentaculi 

Paralia 2 
extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

Scoloplacidae Scoloplax sem secções extensor tentaculi 

Siluridae Wallago 2 
extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

Sisoridae 

Glyptothorax 2 
extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

Bagarius 2 
extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 

Trichomycteridae 

Copionodon sem secções extensor tentaculi 

Trichomycterus 2 
extensor tentaculi, pars lateralis 

extensor tentaculi, pars medialis 
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Tabela 8. Lista das sinapomorfias comuns em todas as árvores igualmente parcimoniosas 

para grupos e subgrupos de Siluriformes a partir dos caracteres de Britto (2002) (caracteres 

enumerados de acordo com o autor). Sinapomorfias não-ambíguas relacionadas aos caracteres 

de miologia expostos na Figura 71. 

 

Brycon:  

Car. 148: 0 -> 1  

Gymnotus:  

Car. 87: 0 -> 1  

Car. 132: 0 -> 1  

Car. 209: 0 -> 1  

Car. 280: 0 -> 1  

Car. 281: 0 -> 2  

Car. 288: 0 -> 1  

Car. 299: 0 -> 1  

Astroblepus:  

Car. 12: 0 -> 1  

Car. 24: 1 -> 0  

Car. 82: 0 -> 1  

Car. 131: 0 -> 1  

Car. 134: 0 -> 1  

Car. 147: 0 -> 1  

Car. 152: 0 -> 1  

Car. 210: 1 -> 0  

Car. 249: 1 -> 0  

Car. 256: 1 -> 0  

Car. 274: 0 -> 1  

Car. 278: 0 -> 1  

Callichthys:  

Car. 52: 0 -> 1  

Car. 119: 0 -> 1  

Car. 156: 2 -> 0  

Car. 296: 1 -> 0  

Corydoras:  

Car. 47: 1 -> 0  

Neoplecostomus:  

Car. 87: 0 -> 1 

Nematogenys:  

Car. 51: 1 -> 0  

Car. 75: 1 -> 0  

Car. 77: 01 -> 2  

Car. 115: 0 -> 1  

Car. 178: 1 -> 0  

Car. 236: 0 -> 1  

Car. 239: 1 -> 0  

Scoloplax:  

Car. 27: 0 -> 1  

Car. 47: 1 -> 0  

Car. 60: 0 -> 1  

Car. 91: 0 -> 1  

Car. 124: 1 -> 0  

Car. 251: 0 -> 1  

Car. 252: 1 -> 2  

Car. 261: 0 -> 1  

Trichomycterus:  

Car. 57: 0 -> 1  

Car. 92: 12 -> 0  

Car. 114: 0 -> 1  

Car. 128: 0 -> 1  

Car. 186: 1 -> 0  

Car. 211: 0 -> 1  

Car. 212: 0 -> 1  

Car. 237: 0 -> 1  

Car. 242: 0 -> 1  

Akysis:  

Car. 90: 1 -> 0  

Car. 204: 1 -> 0  

Parakysis: 

Car. 87: 0 -> 1  

Car. 106: 0 -> 1  

Car. 121: 0 -> 1  

Car. 124: 1 -> 0  

Car. 128: 0 -> 1  

Car. 187: 0 -> 1  

Car. 189: 1 -> 0  

Car. 192: 0 -> 1  

Car. 219: 1 -> 0  

Car. 260: 0 -> 1  

Amblyceps:  

Car. 206: 0 -> 1  

Liobagrus:  

Car. 291: 0 -> 1  

Amphilius:  

Car. 77: 1 -> 2  

Car. 244: 0 -> 3  

Car. 246: 0 -> 1  

Car. 296: 1 -> 2  

Doumea:  

Car. 74: 0 -> 1  

Car. 261: 0 -> 1  

Leptoglanis:  

Car. 204: 0 -> 1  

Paramphilius:  

Car. 88: 0 -> 1  

 Zaireichthys:  

Car. 266: 1 -> 0  

Ancharius:  

Car. 70: 0 -> 1  

Car. 143: 0 -> 1  

Car. 196: 0 -> 1  

Car. 222: 1 -> 2  

Car. 224: 0 -> 2  

Car. 225: 1 -> 2  

Car. 236: 1 -> 0  

Bagre: 

Car. 284: 0 -> 1  

Hemipimelodus:  

Car. 55: 0 -> 1  

Selenaspis:  

Car. 6: 2 -> 1  

Car. 31: 2 -> 1  

Xyliphius:  

Car. 91: 0 -> 1  

Car. 102: 0 -> 1  

Car. 124: 1 -> 0  

Car. 158: 0 -> 1  

Car. 191: 1 -> 0  

 Asterophysus:  

Car. 8: 0 -> 1  

Car. 55: 0 -> 1  

Car. 291: 0 -> 1  

Auchenoglanis:  

Car. 125: 1 -> 0  

Car. 218: 0 -> 1  

Liauchenoglanis:  

Car. 10: 0 -> 1  

Parauchenoglanis:  

Car. 116: 0 -> 1  
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Car. 122: 0 -> 1  

Car. 207: 0 -> 1  

Platyglanis:  

Car. 206: 1 -> 0  

Austroglanis:  

Car. 88: 0 -> 1  

Car. 94: 0 -> 1  

Car. 125: 1 -> 0  

Car. 218: 1 -> 0  

Pseudomystus:  

Car. 255: 0 -> 1  

Car. 280: 0 -> 1  

Bagrus:  

Car. 114: 0 -> 1  

Car. 145: 2 -> 3  

Neotropius:  

Car. 8: 0 -> 1  

Car. 137: 0 -> 1  

Car. 222: 1 -> 2  

Batasio:  

Car. 68: 1 -> 2  

Car. 126: 0 -> 1  

Car. 137: 0 -> 1  

Car. 153: 0 -> 1  

Car. 216: 0 -> 1  

Car. 217: 1 -> 0  

Mystus:  

Car. 255: 0 -> 1  

Rita:  

Car. 77: 1 -> 2  

Car. 82: 0 -> 1  

Car. 94: 0 -> 1  

Car. 196: 0 -> 1  

Chrysichthys:  

Car. 97: 0 -> 1  

Car. 189: 1 -> 0  

Lophiobagrus:  

Car. 17: 0 -> 2  

Horabagrus:  

Car. 58: 0 -> 1  

Car. 70: 0 -> 1  

Car. 143: 0 -> 1  

Car. 184: 0 -> 1  

Car. 250: 1 -> 0  

Car. 288: 0 -> 1  

Helogenes:  

Car. 260: 0 -> 1  

Car. 280: 0 -> 1  

Car. 281: 0 -> 1  

Car. 291: 0 -> 1  

Chaca:  

Car. 8: 0 -> 1  

Car. 21: 0 -> 1  

Car. 24: 1 -> 0  

Car. 27: 0 -> 1  

Car. 75: 0 -> 1  

Car. 77: 1 -> 2  

Car. 87: 0 -> 1  

Car. 88: 0 -> 1  

Car. 106: 0 -> 1  

Car. 110: 0 -> 1  

Car. 111: 0 -> 1  

Car. 113: 0 -> 1  

Car. 128: 0 -> 1  

Car. 135: 0 -> 1  

Car. 169: 0 -> 1  

Car. 170: 0 -> 1  

Car. 175: 0 -> 1  

Car. 179: 0 -> 1  

Car. 182: 2 -> 1  

Car. 191: 1 -> 0  

Car. 196: 1 -> 0  

Car. 197: 1 -> 0  

Car. 236: 1 -> 0  

Car. 252: 1 -> 2  

Car. 257: 0 -> 1  

Car. 277: 1 -> 0  

Car. 286: 0 -> 1  

Car. 299: 0 -> 1  

Clariallabes:  

Car. 156: 0 -> 2  

Heteropneustes: 

Car. 155: 1 -> 0  

Horaglanis:  

Car. 8: 0 -> 1  

Car. 14: 0 -> 1  

Car. 259: 0 -> 1  

 Uegitglanis:  

Car. 31: 1 -> 2  

Car. 156: 0 -> 2  

Cranoglanis:  

Car. 24: 1 -> 0  

Car. 51: 0 -> 1  

Car. 53: 0 -> 1  

Diplomystes:  

Car. 36: 0 -> 1  

Car. 76: 0 -> 1  

Car. 122: 0 -> 1  

Car. 148: 0 -> 1  

Car. 171: 0 -> 1  

Car. 246: 0 -> 1  

Car. 250: 0 -> 1  

Car. 299: 0 -> 2  

Pterodoras:  

Car. 72: 0 -> 1  

Conta:  

Car. 44: 1 -> 0  

Erethistes:  

Car. 44: 1 -> 2  

Car. 63: 0 -> 1  

Car. 67: 1 -> 0  

Goeldiella:  

Car. 68: 0 -> 1  

Heptapterus:  

Car. 77: 0 -> 1  

Car. 254: 1 -> 0  

Noturus:  

Car. 47: 0 -> 1  

Car. 113: 0 -> 1  

Car. 133: 0 -> 1  

 Trogloglanis:  

Car. 8: 0 -> 1  

Car. 175: 0 -> 1  

Malapterurus:  

Car. 77: 1 -> 2  

Car. 94: 0 -> 1  

Car. 100: 1 -> 0  

Car. 119: 1 -> 0  

Car. 155: 1 -> 0  

Car. 158: 0 -> 1  

Car. 170: 0 -> 1  

Car. 223: 1 -> 2  

Car. 224: 0 -> 1  

Car. 225: 0 -> 2  

Car. 246: 1 -> 0  

Car. 280: 0 -> 1  

Car. 281: 0 -> 2  

Car. 288: 0 -> 1  

Car. 299: 0 -> 1  

Chiloglanis:  

Car. 105: 0 -> 1  

Car. 126: 0 -> 1  

Car. 175: 0 -> 1  

Car. 178: 0 -> 1  
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Car. 189: 1 -> 0  

Car. 222: 2 -> 0  

Car. 223: 2 -> 1  

Car. 224: 2 -> 0  

Car. 226: 1 -> 0  

Car. 231: 0 -> 1  

Car. 232: 0 -> 1  

Car. 233: 0 -> 1  

Car. 255: 1 -> 0  

Car. 263: 0 -> 1  

Car. 266: 0 -> 1  

Car. 298: 0 -> 1  

Mochokus:  

Car. 191: 1 -> 0  

Synodontis:  

Car. 77: 1 -> 0  

Car. 101: 0 -> 1  

Car. 189: 1 -> 0  

Car. 279: 1 -> 0  

Olyra:  

Car. 8: 0 -> 1  

Car. 23: 1 -> 0  

Car. 24: 1 -> 0  

Car. 31: 1 -> 2  

Car. 47: 0 -> 1  

Car. 77: 1 -> 0  

Car. 79: 0 -> 1  

Car. 135: 0 -> 1  

Car. 141: 0 -> 1  

Car. 190: 1 -> 0  

Car. 191: 1 -> 0  

Car. 195: 1 -> 0  

Car. 218: 1 -> 0  

Car. 236: 1 -> 0  

Car. 280: 0 -> 1  

Car. 288: 0 -> 1  

Helicophagus:  

Car. 70: 0 -> 1  

Pangasius:  

Car. 223: 1 -> 2  

Car. 224: 0 -> 2  

Car. 225: 0 -> 2  

Car. 226: 0 -> 1  

Bergiaria:  

Car. 207: 0 -> 1  

Calophysus:  

Car. 106: 0 -> 1  

Car. 126: 0 -> 1  

Hypophthalmus:  

Car. 1: 0 -> 1  

Car. 89: 0 -> 1  

Car. 106: 0 -> 1  

Car. 121: 0 -> 1  

Car. 123: 0 -> 1  

Car. 219: 1 -> 0  

Car. 249: 1 -> 0  

Parapimelodus:  

Car. 31: 0 -> 2  

Pimelodus:  

Car. 216: 0 -> 1  

Car. 219: 1 -> 2  

Cnidoglanis:  

Car. 77: 1 -> 0  

Car. 197: 1 -> 0  

Paraplotosus:  

Car. 49: 1 -> 0  

Car. 84: 0 -> 1  

Tandanus:  

Car. 20: 0 -> 1  

Car. 228: 0 -> 1 

Parasilurus:  

Car. 31: 2 -> 0  

Car. 197: 1 -> 0  

Pterocryptis:  

Car. 218: 1 -> 0  

Bagarius:  

Car. 50: 0 -> 1  

Car. 67: 1 -> 0  

Car. 90: 0 -> 1  

Car. 155: 1 -> 0  

Car. 240: 1 -> 0  

Car. 254: 1 -> 2  

Car. 265: 0 -> 1  

Car. 277: 1 -> 0  

Car. 291: 1 -> 0  

Pseudecheneis:  

Car. 14: 1 -> 0  

Car. 55: 1 -> 0  

Car. 246: 1 -> 0  

Sisor:  

Car. 11: 1 -> 0  

Car. 19: 0 -> 1  

Car. 113: 0 -> 1  

Car. 128: 0 -> 1  

Car. 255: 0 -> 1  

Car. 288: 0 -> 1  

Ailia: 

Car. 47: 0 -> 1  

Car. 280: 0 -> 1  

Car. 281: 0 -> 1  

Car. 288: 0 -> 1  

Eutropiichthys:  

Car. 248: 0 -> 1  

Laides:  

Car. 32: 1 -> 0  

Car. 163: 0 -> 1  

Pseudeutropius:  

Car. 47: 0 -> 1  

Car. 54: 0 -> 1  

Car. 125: 1 -> 0  

Car. 174: 0 -> 1  

Schilbe:  

Car. 24: 1 -> 0  

Car. 125: 1 -> 0  

Lacantunia:  

Car. 75: 0 -> 1  

Car. 107: 0 -> 1  

Car. 109: 1 -> 0  

Car. 143: 0 -> 1  

Car. 145: 2 -> 1  

Car. 173: 0 -> 1  

Car. 191: 1 -> 0  

Car. 207: 1 -> 0  

Car. 216: 0 -> 1  

Car. 217: 0 -> 1  

Car. 299: 0 -> 2  

Kryptoglanis:  

Car. 24: 1 -> 0  

Car. 27: 0 -> 1  

Car. 35: 1 -> 0  

Car. 48: 1 -> 0  

Car. 50: 1 -> 0  

Car. 52: 1 -> 0  

Car. 53: 0 -> 1  

Car. 76: 1 -> 0  

Car. 77: 1 -> 0  

Car. 87: 0 -> 1  

Car. 92: 1 -> 2  

Car. 94: 0 -> 1  

Car. 119: 1 -> 0  

Car. 181: 1 -> 2  

Car. 192: 0 -> 1  

Car. 196: 1 -> 0  

Car. 212: 0 -> 1  
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Car. 230: 1 -> 0  

Car. 247: 0 -> 1  

Car. 281: 0 -> 2  

Car. 294: 0 -> 1  

Car. 297: 1 -> 0  

Car. 305: 1 -> 0  

Nó 1:  

Car. 312: 0 -> 1  

Car. 313: 0 -> 1  

Car. 314: 0 -> 1  

Car. 315: 0 -> 1  

Car. 316: 0 -> 1  

Car. 317: 0 -> 1  

Car. 318: 0 -> 1  

Car. 319: 0 -> 1  

Car. 320: 0 -> 1  

Car. 321: 0 -> 1  

Nó 2:  

Car. 8: 0 -> 1  

Car. 30: 0 -> 1  

Car. 56: 0 -> 1  

Car. 92: 0 -> 1  

Car. 100: 0 -> 1  

Car. 119: 0 -> 1  

Car. 124: 0 -> 1  

Car. 155: 0 -> 1  

Car. 159: 0 -> 1  

Car. 182: 0 -> 2  

Car. 189: 0 -> 1  

Car. 197: 0 -> 1  

Car. 252: 0 -> 1  

Car. 254: 0 -> 1  

Nó 3:  

Car. 18: 0 -> 1  

Car. 24: 0 -> 1  

Car. 28: 0 -> 1  

Car. 35: 0 -> 1  

Car. 77: 0 -> 1  

Car. 109: 0 -> 1  

Car. 116: 0 -> 1  

Car. 118: 0 -> 1  

Car. 136: 0 -> 1  

Car. 181: 0 -> 1  

Car. 186: 0 -> 1  

Car. 190: 0 -> 1  

Car. 191: 0 -> 1  

Car. 207: 0 -> 1  

Car. 277: 0 -> 1  

Car. 293: 0 -> 1  

Car. 296: 0 -> 1  

Nó 4:  

Car. 77: 1 -> 2  

Car. 86: 0 -> 1  

Car. 98: 0 -> 1  

Car. 115: 0 -> 1  

Car. 143: 0 -> 1  

Car. 173: 0 -> 1  

Car. 176: 0 -> 2  

Car. 199: 0 -> 1  

Car. 200: 0 -> 1  

Car. 203: 0 -> 1  

Car. 206: 0 -> 1  

Car. 288: 0 -> 1  

Nó 5:  

Car. 273: 0 -> 2  

Car. 299: 0 -> 1  

Nó 6:  

Car. 9: 0 -> 1  

Car. 13: 0 -> 1  

Car. 25: 0 -> 1  

Car. 129: 0 -> 1  

Car. 145: 0 -> 2  

Car. 219: 0 -> 1  

Car. 230: 0 -> 1  

Car. 249: 0 -> 1  

Car. 279: 0 -> 1  

Car. 294: 0 -> 1  

Nó 7:  

Car. 14: 0 -> 1  

Car. 21: 0 -> 1  

Car. 22: 0 -> 1  

Car. 79: 0 -> 1  

Car. 94: 0 -> 1  

Car. 113: 0 -> 1  

Car. 119: 1 -> 0  

Car. 181: 1 -> 2  

Car. 220: 0 -> 1  

Car. 239: 0 -> 1  

Car. 240: 0 -> 1  

Car. 266: 0 -> 1  

Nó 8:  

Car. 36: 0 -> 1  

Car. 83: 0 -> 1  

Car. 95: 0 -> 1  

Car. 183: 0 -> 1  

Car. 187: 0 -> 1  

Car. 194: 0 -> 1  

Car. 244: 0 -> 1  

Car. 254: 1 -> 2  

Car. 260: 0 -> 1  

Car. 265: 0 -> 1  

Car. 272: 0 -> 1  

Car. 290: 0 -> 1  

Car. 296: 1 -> 2  

Car. 299: 0 -> 2  

Nó 9:  

Car. 38: 0 -> 1  

Car. 75: 0 -> 1  

Car. 207: 1 -> 0 

Nó 10: 

Car. 55: 0 -> 1  

Car. 76: 0 -> 1  

Car. 204: 0 -> 1  

Car. 218: 0 -> 1  

Car. 291: 0 -> 1  

Car. 299: 0 -> 1  

Nó 11:  

Car. 24: 1 -> 0  

Car. 85: 0 -> 1  

Car. 90: 0 -> 1  

Car. 136: 1 -> 0  

Car. 254: 1 -> 2  

Car. 265: 0 -> 1  

Car. 290: 0 -> 1 

Nó 12:  

Car. 63: 0 -> 1  

Car. 244: 0 -> 2  

Nó 13:  

Car. 44: 0 -> 1  

Car. 67: 0 -> 1  

Car. 73: 0 -> 1  

Car. 74: 0 -> 1  

Car. 229: 0 -> 1  

Car. 231: 0 -> 1  

Car. 233: 0 -> 1  

Car. 244: 0 -> 3  

Car. 250: 0 -> 2  

Car. 263: 0 -> 1  

Nó 14:  

Car. 22: 1 -> 0  

Car. 27: 0 -> 1  

Car. 37: 0 -> 1  

Car. 38: 1 -> 0  

Car. 77: 1 -> 2  
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Car. 79: 1 -> 0  

Car. 129: 1 -> 0  

Car. 163: 0 -> 1  

Car. 182: 2 -> 1  

Car. 185: 0 -> 1  

Car. 197: 1 -> 0  

Car. 207: 0 -> 1  

Car. 247: 0 -> 1  

Car. 259: 1 -> 0  

Car. 261: 0 -> 1  

Car. 271: 0 -> 1  

Car. 277: 1 -> 0  

Car. 288: 0 -> 1  

Car. 294: 1 -> 0  

Nó 15:  

Car. 189: 1 -> 0  

Car. 196: 1 -> 0  

Car. 255: 0 -> 1  

Nó 16:  

Car. 21: 1 -> 0  

Car. 104: 0 -> 1  

Car. 156: 0 -> 2  

Car. 264: 0 -> 1  

Car. 272: 0 -> 1  

Car. 274: 0 -> 1  

Car. 297: 1 -> 0  

Car. 299: 1 -> 2  

Nó 17:  

Car. 24: 1 -> 0  

Car. 96: 0 -> 1  

Car. 175: 0 -> 1  

Car. 189: 1 -> 0  

Car. 191: 1 -> 0  

Car. 255: 0 -> 1  

Car. 265: 0 -> 1  

Nó 18:  

Car. 11: 0 -> 1  

Car. 76: 1 -> 0  

Car. 92: 2 -> 1  

Car. 113: 1 -> 0  

Car. 119: 0 -> 1  

Car. 214: 0 -> 1  

Car. 219: 1 -> 0  

Car. 279: 1 -> 0  

Nó 19:  

Car. 63: 0 -> 1  

Car. 73: 1 -> 0  

Nó 20:  

Car. 104: 1 -> 0  

Car. 263: 1 -> 0  

Nó 21:  

Car. 16: 0 -> 1  

Car. 19: 0 -> 1  

Car. 103: 0 -> 1  

Car. 106: 0 -> 1  

Car. 155: 1 -> 0  

Car. 156: 0 -> 2  

Car. 175: 0 -> 1  

Car. 178: 0 -> 1  

Car. 219: 1 -> 0  

Car. 234: 0 -> 1  

Car. 294: 1 -> 0  

Nó 22:  

Car. 51: 1 -> 0  

Car. 92: 12 -> 0  

Car. 103: 1 -> 2  

Car. 119: 0 -> 1  

Car. 136: 1 -> 2  

Car. 177: 0 -> 1  

Nó 23:  

Car. 8: 1 -> 0  

Car. 82: 0 -> 1  

Car. 263: 0 -> 1  

Nó 24: 

Car. 11: 0 -> 1  

Car. 24: 1 -> 0  

Car. 113: 1 -> 0  

Car. 157: 0 -> 1  

Car. 218: 0 -> 1  

Car. 266: 1 -> 0  

Car. 278: 0 -> 1  

Nó 25:  

Car. 14: 1 -> 0  

Car. 21: 1 -> 0  

Car. 76: 0 -> 2  

Car. 155: 0 -> 1  

Car. 241: 0 -> 1  

Car. 285: 0 -> 1  

Nó 26:  

Car. 244: 0 -> 3  

Car. 246: 0 -> 1  

Car. 288: 1 -> 0  

Car. 291: 0 -> 1  

Nó 27:  

Car. 13: 1 -> 0  

Car. 14: 1 -> 0  

Car. 35: 1 -> 0  

Car. 52: 1 -> 0  

Car. 170: 0 -> 1  

Car. 181: 2 -> 0  

Car. 208: 0 -> 1  

Car. 209: 0 -> 1  

Car. 262: 0 -> 1  

Car. 304: 0 -> 1  

Nó 28:  

Car. 24: 1 -> 0  

Car. 38: 1 -> 0  

Car. 97: 0 -> 1  

Car. 137: 0 -> 1  

Car. 152: 0 -> 1  

Car. 201: 0 -> 1  

Car. 249: 1 -> 0  

Car. 256: 1 -> 0  

Car. 281: 0 -> 1  

Car. 295: 0 -> 1  

Nó 29:  

Car. 8: 1 -> 0  

Car. 30: 1 -> 0  

Car. 125: 0 -> 1  

Car. 142: 0 -> 1  

Car. 156: 2 -> 0  

Car. 169: 0 -> 1  

Car. 180: 0 -> 1  

Car. 251: 0 -> 1  

Car. 252: 1 -> 2  

Car. 254: 1 -> 0  

Car. 279: 1 -> 0  

Car. 296: 1 -> 0 

Nó 30:  

Car. 4: 0 -> 1  

Car. 39: 0 -> 1  

Car. 53: 0 -> 1  

Car. 57: 0 -> 1  

Car. 74: 0 -> 1  

Car. 138: 0 -> 1  

Car. 186: 1 -> 0  

Car. 210: 0 -> 1  

Car. 211: 0 -> 1  

Car. 212: 0 -> 1  

Car. 216: 0 -> 1  

Car. 222: 0 -> 1  

Car. 242: 0 -> 1  

Car. 250: 0 -> 1  

Car. 271: 0 -> 2  
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Car. 299: 0 -> 1  

Nó 31:  

Car. 8: 1 -> 0  

Car. 65: 0 -> 1  

Car. 103: 1 -> 2  

Car. 126: 0 -> 1  

Car. 142: 0 -> 1  

Car. 147: 0 -> 1  

Car. 162: 0 -> 1  

Car. 258: 0 -> 1  

Car. 268: 0 -> 1  

Car. 270: 0 -> 1  

Nó 32:  

Car. 24: 1 -> 0  

Car. 75: 1 -> 0  

Car. 128: 0 -> 1  

Car. 136: 1 -> 2 

Nó 33:  

Car. 20: 0 -> 1  

Car. 59: 0 -> 1  

Car. 106: 1 -> 0  

Car. 157: 0 -> 1  

Car. 180: 0 -> 1  

Car. 202: 0 -> 1  

Car. 238: 0 -> 1  

Car. 243: 0 -> 1 

Nó 34:  

Car. 76: 0 -> 2  

Car. 149: 0 -> 1  

Car. 160: 0 -> 1  

Car. 269: 0 -> 1  

Car. 275: 0 -> 1  

Car. 276: 0 -> 1  

Car. 296: 1 -> 0  

Car. 298: 0 -> 1  

Nó 35:  

Car. 8: 1 -> 0  

Car. 26: 0 -> 1  

Car. 93: 0 -> 1  

Car. 100: 0 -> 1  

Car. 110: 0 -> 1  

Car. 126: 0 -> 1  

Car. 128: 0 -> 1  

Car. 139: 1 -> 2  

Car. 142: 0 -> 1  

Car. 161: 1 -> 2  

Car. 170: 1 -> 0  

Car. 280: 0 -> 1  

Nó 36:  

Car. 8: 1 -> 0  

Car. 125: 0 -> 1  

Car. 223: 0 -> 1  

Car. 236: 0 -> 1  

Car. 250: 0 -> 1 

Nó 37:  

Car. 9: 1 -> 0  

Car. 137: 0 -> 1  

Nó 38:  

Car. 16: 0 -> 1  

Car. 248: 0 -> 1  

Car. 296: 1 -> 2  

Nó 39:  

Car. 19: 0 -> 1  

Car. 21: 0 -> 1  

Car. 106: 0 -> 1  

Car. 174: 0 -> 1  

Car. 175: 0 -> 1  

Nó 40:  

Car. 80: 0 -> 1  

Car. 115: 0 -> 1  

Car. 154: 0 -> 1  

Car. 188: 0 -> 1  

Nó 41:  

Car. 77: 1 -> 0  

Car. 273: 0 -> 2  

Nó 42:  

Car. 25: 1 -> 0  

Car. 34: 0 -> 1  

Car. 196: 0 -> 1 

Nó 43:  

Car. 126: 0 -> 1  

Car. 130: 0 -> 1  

Car. 156: 0 -> 1  

Car. 164: 0 -> 1  

Car. 356: 0 -> 1  

Car. 358: 1 -> 0  

Nó 44:  

Car. 162: 0 -> 1  

Nó 45:  

Car. 155: 1 -> 0 

Nó 46:  

Car. 250: 1 -> 0  

Nó 47:  

Car. 169: 0 -> 1  

Nó 48:  

Car. 82: 0 -> 1  

Car. 184: 0 -> 1  

Nó 49:  

Car. 94: 0 -> 1  

Car. 115: 0 -> 1  

Car. 164: 0 -> 1  

Car. 173: 0 -> 1  

Car. 301: 0 -> 1  

Nó 50:  

Car. 38: 0 -> 1  

Car. 133: 0 -> 1  

Car. 207: 1 -> 0  

Car. 225: 0 -> 1  

Car. 226: 0 -> 1  

Car. 247: 0 -> 1  

Car. 299: 0 -> 3  

Nó 51:  

Car. 6: 1 -> 2  

Car. 58: 0 -> 1  

Car. 69: 0 -> 1  

Car. 77: 1 -> 2  

Car. 101: 0 -> 1  

Car. 123: 0 -> 1  

Car. 215: 0 -> 1  

Car. 219: 1 -> 2  

Car. 255: 0 -> 1  

Car. 297: 1 -> 0  

Nó 52:  

Car. 8: 0 -> 1  

Car. 172: 1 -> 0  

Nó 53:  

Car. 107: 1 -> 0  

Nó 54:  

Car. 29: 0 -> 1  

Car. 31: 0 -> 1  

Car. 41: 0 -> 1  

Car. 42: 0 -> 1  

Car. 43: 0 -> 1  

Car. 56: 1 -> 0  

Car. 217: 0 -> 1 

Nó 55:  

Car. 9: 1 -> 0  

Car. 68: 01 -> 2  

Car. 77: 1 -> 2  

Car. 114: 0 -> 1  

Car. 216: 0 -> 1  

Car. 248: 0 -> 1  

Nó 56:  

Car. 189: 1 -> 0  
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Car. 284: 0 -> 1  

Nó 57:  

Car. 97: 0 -> 1  

Car. 279: 0 -> 1  

Nó 58:  

Car. 6: 0 -> 1  

Car. 64: 0 -> 1  

Nó 59:  

Car. 97: 0 -> 1  

Car. 190: 1 -> 0  

Car. 191: 1 -> 0  

Car. 216: 0 -> 1  

Car. 228: 0 -> 1  

Nó 60:  

Car. 31: 0 -> 1  

Car. 45: 0 -> 1  

Car. 82: 0 -> 1 

Nó 61:  

Car. 119: 1 -> 0  

Car. 124: 1 -> 0  

Car. 176: 0 -> 1  

Car. 292: 0 -> 1  

Nó 62:  

Car. 54: 0 -> 1  

Car. 116: 1 -> 0  

Car. 118: 1 -> 0  

Car. 121: 0 -> 1  

Car. 137: 0 -> 1  

Car. 162: 0 -> 1  

Car. 206: 0 -> 1  

Car. 235: 0 -> 1  

Car. 253: 0 -> 1  

Nó 63:  

Car. 3: 0 -> 1  

Car. 76: 1 -> 0  

Car. 207: 1 -> 0   

Nó 64:  

Car. 280: 0 -> 1  

Car. 288: 0 -> 1  

Nó 65:  

Car. 23: 1 -> 0  

Car. 24: 1 -> 0  

Car. 29: 0 -> 1  

Car. 38: 0 -> 1  

Car. 77: 1 -> 2  

Car. 79: 0 -> 1  

Car. 106: 0 -> 1  

Car. 137: 0 -> 1  

Car. 168: 0 -> 1  

Car. 189: 1 -> 0  

Car. 207: 1 -> 0  

Car. 216: 0 -> 1  

Nó 66:  

Car. 40: 0 -> 1  

Car. 46: 0 -> 1  

Car. 84: 0 -> 1  

Car. 105: 0 -> 1  

Car. 110: 0 -> 1  

Car. 121: 0 -> 1  

Car. 126: 0 -> 1  

Car. 127: 0 -> 1  

Car. 185: 0 -> 1  

Nó 67:  

Car. 5: 0 -> 3  

Car. 7: 0 -> 1  

Car. 204: 0 -> 1  

Car. 255: 0 -> 1  

Car. 260: 1 -> 0  

Nó 68:  

Car. 23: 0 -> 1  

Car. 64: 0 -> 1 

Nó 69:  

Car. 5: 0 -> 1  

Car. 17: 0 -> 1  

Car. 31: 1 -> 2  

Car. 36: 0 -> 1  

Car. 48: 0 -> 1  

Car. 50: 0 -> 1  

Car. 66: 0 -> 1  

Car. 155: 1 -> 0  

Car. 166: 0 -> 1  

Car. 169: 0 -> 1  

Car. 191: 1 -> 0  

Nó 70:  

Car. 82: 1 -> 0  

Car. 111: 0 -> 1  

Car. 190: 1 -> 0  

Car. 197: 1 -> 0  

Car. 222: 0 -> 1  

Car. 250: 1 -> 0  

Nó 71:  

Car. 106: 0 -> 1  

Nó 72:  

Car. 76: 1 -> 0  

Car. 77: 1 -> 0  

Car. 163: 0 -> 1  

Car. 228: 0 -> 1  

Car. 249: 1 -> 0  

Car. 279: 1 -> 0  

Car. 294: 1 -> 0  

Nó 73:  

Car. 100: 1 -> 0  

Nó 74:  

Car. 182: 2 -> 1 

Nó 75:  

Car. 77: 1 -> 0  

Car. 82: 0 -> 1  

Car. 163: 0 -> 1 

Nó 76:  

Car. 8: 0 -> 1  

Car. 27: 0 -> 1  

Car. 75: 0 -> 1  

Car. 87: 0 -> 1  

Car. 99: 1 -> 0  

Car. 122: 0 -> 1  

Car. 176: 0 -> 1  

Car. 190: 1 -> 0  

Car. 193: 0 -> 1  

Car. 236: 1 -> 0 

Nó 77:  

Car. 2: 0 -> 1  

Car. 97: 0 -> 1  

Car. 106: 0 -> 1  

Car. 125: 1 -> 0  

Car. 135: 0 -> 1  

Car. 141: 0 -> 1  

Car. 145: 2 -> 1  

Car. 189: 1 -> 0  

Car. 227: 0 -> 1  

Car. 250: 1 -> 0  

Car. 259: 0 -> 1  

Car. 266: 0 -> 1  

Nó 78:  

Car. 24: 1 -> 0  

Car. 94: 0 -> 1  

Car. 217: 0 -> 1  

Nó 79:  

Car. 255: 1 -> 0  

Car. 288: 0 -> 1  

Nó 80:  

Car. 15: 0 -> 1  

Car. 69: 0 -> 1  

Car. 77: 1 -> 2  

Car. 135: 0 -> 2  
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Car. 142: 0 -> 1  

Car. 167: 0 -> 1  

Car. 207: 1 -> 0  

Car. 228: 0 -> 1  

Nó 81:  

Car. 97: 0 -> 1  

Car. 124: 1 -> 0  

Car. 255: 1 -> 0  

Nó 82:  

Car. 288: 0 -> 1  

Nó 83:  

Car. 38: 0 -> 1  

Car. 51: 0 -> 1  

Car. 76: 0 -> 1  

Car. 81: 0 -> 1  

Car. 222: 1 -> 2  

Car. 223: 1 -> 2  

Car. 224: 0 -> 2  

Car. 225: 0 -> 2  

Car. 226: 0 -> 1  

Car. 286: 0 -> 1  

Car. 289: 0 -> 1  

Car. 299: 0 -> 1 

Nó 84:  

Car. 16: 0 -> 1  

Car. 79: 0 -> 1  

Car. 125: 1 -> 0  

Car. 137: 0 -> 1  

Car. 151: 0 -> 1  

Car. 155: 1 -> 0  

Car. 156: 0 -> 2  

Car. 158: 0 -> 1  

Car. 160: 0 -> 1  

Car. 164: 0 -> 1  

Car. 165: 0 -> 1  

Car. 181: 1 -> 0  

Nó 85:  

Car. 99: 1 -> 0 

Nó 86:  

Car. 48: 0 -> 1  

Car. 49: 0 -> 1  

Car. 50: 0 -> 1  

Car. 65: 0 -> 1  

Car. 181: 1 -> 2  

Car. 213: 0 -> 1  

Car. 215: 0 -> 1  

Car. 219: 1 -> 2  

Car. 236: 1 -> 0  

Car. 239: 0 -> 1  

Car. 247: 0 -> 1  

Car. 282: 0 -> 1  

Nó 87:  

Car. 19: 0 -> 1  

Car. 77: 1 -> 0  

Car. 87: 0 -> 1  

Car. 122: 0 -> 1  

Car. 159: 1 -> 0  

Car. 190: 1 -> 0  

Car. 237: 0 -> 1  

Car. 250: 1 -> 2  

Car. 260: 0 -> 1  

Car. 287: 0 -> 1   

Nó 88:  

Car. 1: 0 -> 1  

Car. 126: 0 -> 1  

Car. 196: 0 -> 1  

Car. 352: 0 -> 1 

Nó 89:  

Car. 9: 1 -> 0  

Car. 163: 0 -> 1  

Car. 192: 0 -> 1  

Nó 90:  

Car. 5: 0 -> 2  

Car. 36: 0 -> 1  

Car. 71: 0 -> 1  

Car. 90: 0 -> 1  

Car. 277: 1 -> 0  

Car. 303: 0 -> 1   

 


