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1. Introdução

Pertencente à Classe Chondrichthyes, a subclasse Elasmobranchii contém todos os 

peixes cartilaginosos viventes excluindo-se as quimeras (subclasse Holocephalii), 

totalizando cerca de 51 famílias viventes e 1100 espécies válidas (e.g., Compagno, 1999; 

Nelson, 2006). Dentre esse montante, a família Potamotrygonidae, pertencente à ordem 

Myliobatiformes, é um grupo claramente monofilético (Rosa 1985, Lovejoy 1996, Carvalho 

et al. 2003), e corresponde a única família de Chondrichthyes vivente exclusiva de 

ambientes de água doce (Carvalho et al. 2003). Seus integrantes ocorrem em quase 

todos os grandes rios da América do Sul que drenam para o oceano Atlântico e o mar do 

Caribe, excluindo-se rios pertencentes à bacia do rio São Francisco e a algumas bacias 

costeiras do leste do Brasil (Rosa 1985, Carvalho et al. 2003). Apesar da grande 

distribuição, muitos integrantes dessa família são restritos a uma única bacia hidrográfica, 

sendo que poucas espécies ocorrem em mais de uma bacia, e muitas ainda são 

exclusivas de uma única localidade ou rio (Rosa 1985, Carvalho et al. 2003, Carvalho et 

al. 2004), acarretando em altos índices de endemismo, mesmo quando comparados a 

outros peixes de água doce das regiões neotropicais. 

1.1. Taxonomia da família Potamotrygonidae

A origem da família provavelmente se deu a partir de um ancestral comum marinho 

que teria invadido o ambiente de água doce e posteriormente se diversificado na região 

neotropical (Lovejoy 1996, Lovejoy et al. 1998, Carvalho et al. 2004). Segundo Brooks et 

al. (1981), o ancestral marinho que deu origem a família teria entrado nas bacias 

hidrográficas sul americanas antes do soerguimento dos Andes, por meio de um mar 
1



epicontinental, resultante de uma intrusão marinha do oceano Pacífico (Lundberg et al. 

1998). Tanto esse autor como diversos outros, dentre eles Lovejoy e colaboradores (1996 

e 1998), colocam como grupo irmão da família Potamotrygonidae representantes de 

grupos que habitam a região do Pacífico Leste. Brooks et al. (1981), baseado em um 

estudo filogenético dos parasitas (nematóides) que habitam o sistema digestivo das raias 

de ferrão marinhas e das raias de água doce sul-americanas, propôs como grupo irmão o 

gênero de raias marinhas Urobatis. Lovejoy e colaboradores (1998), por sua vez, colocam 

como grupo irmão dos potamotrigonídeos as raias pertencentes ao gênero Himantura, 

gênero este que apresenta representantes tanto no oceano Pacífico oeste (e.g. H. 

pacifica) quanto no oceano Atlântico (H. schmardea), sendo então denomidados como 

“Amphi-american Himantura” (Himantura Anfi-americana, referindo-se à ocorrencia desse 

gênero em ambos os “lados” do continente americano, habitando os oceanos Pacífico e 

Atlântico) (Lovejoy et al. 1998, Carvalho et al. 2004), baseado em um estudo molecular 

abrangendo representantes da família Potamotrygonidae e de grupos marinhos que 

teoricamente seriam próximos (Lovejoy et al. 1998).

 Quanto a idade do grupo, Brooks e colaboradores (1981) afirmam que o grupo 

poderia ser originado em  algum momento por volta de 90 mya (million years ago, milhões 

de anos atrás), durante o Cretáceo superior, resultante dos eventos de invasão marinha já 

citados. Lovejoy e colaboradores (1998) e Lovejoy (1996), por sua vez, colocam a origem 

do grupo das raias de água doce entre 15 - 23 mya, portanto durante o Mioceno inferior, 

resultantes de inclusões marinhas de águas do Caribe (oceano Atlântico), e 

possivelmente do oceano Pacífico. Essa invasão estaria relacionada com as raias 

marinhas do gênero Himantura, que ocorreria em ambos os oceanos. É importante 

ressaltar que tal grupo ocorreria nessas localidades, uma vez que sua origem é anterior 

ao fechamento do Ístimo do Panamá, evento ocorrido durante o Plioceno (5 - 3 mya). 

Marques (2000), corrobora a hipótese de Lovejoy, principalmente quanto a idade do grupo 
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das raias de água doce,  usando dados filogenéticos sobre a evolução dos parasitas que 

habitam o sistema digestivo dos representantes dessa família e de representantes 

marinhos próximos, baseando-se principalmente em dados moleculares (em especial 

DNA mitocondrial), especulando a data de origem desse grupo por volta de 19 mya 

(Mioceno inferior). Carvalho et al. (2004) concorda com a hipótese de um ancestral 

marinho invasor, propondo uma mudança na idade da origem do grupo baseado num 

estudo filogenético amplo da ordem, colocando-a para o Eoceno inferior (por volta de 50 

mya) , e não para o Mioceno, como proposto por Lovejoy (1996) e Lovejoy et al. (1998). 

Deste modo, posiciona Potamotrygonidae tendo como grupo irmão um grande grupo 

monofilético composto pelas famílias Gymnuridae e Myliobatidae e por outros cinco 

gêneros: Dasyatis, Himantura (espécies do Oeste da região Indo-Pacífico), 

Pteroplatytrygon, Taeniura e Himantura (espécies do Caribe e Pacífico leste). Apesar 

desses estudos, é evidente que ainda restam muitas incertezas e dúvidas sobre a origem 

do grupo em questão, além de sua sistemática, havendo necessidade então de uma 

abordagem mais ampla, utilizando-se das mais diversas áreas das ciências e de 

diferentes focos de abordagem específica. Em vista deste intervalo especulado para a 

origem da família (90 - 15 mya), os eventos geológicos relacionados a este período serão 

abordados com maior detalhe na sessão a seguir.

 A família Potamotrygonidae apresenta atualmente quatro gêneros (Potamotrygon 

Garman, 1877, Heliotrygon Carvalho & Lovejoy, 2011, Plesiotrygon Rosa, Castello & 

Thorson, 1987 e Paratrygon Duméril, 1865, sendo o último monoespecífico), com 

aproximadamente 25 espécies válidas (Carvalho et al. 2003, Rosa et al. 2008, Carvalho & 

Lovejoy 2011). A  monofilia da família é fortemente sustentada por vários caracteres 

sinapomórficos, como a presença de um processo pré-pelvico mediano alongado na 

cintura pélvica, sangue com baixas concentrações de uréia e redução da glândula retal 

(Garman 1877, Thorson et al. 1983, Carvalho et al. 2003, Carvalho et al. 2004). 
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Compartilham também com os outros Myliobatiformes algumas características derivadas 

como a ausência de costelas torácicas, presença de uma segunda cartilagem sinarcual 

(Nishida 1990, McEachran et al. 1996), e um espinho serrilhado na região dorsal da 

cauda com uma glândula de veneno  associada (Carvalho et al. 2004).

 Apesar de haver estudos taxonômicos e filogenéticos sobre a família, ainda existem 

problemas quanto a identificação e a validade de várias espécies, devido principalmente à 

grande variação intra-específica de coloração dorsal, caráter classicamente usado para a 

identificação taxonômica e que se mostra ineficiente para se identificar e separar espécies 

muito semelhantes, uma vez que a coloração dorsal também varia muito dentro de certas 

espécies (e.g. Potamotrygon motoro, P. scobina).

Diante de tais problemáticas e incertezas taxonômicas acerca da família 

Potamotrygonidae, foi-se realizado um extenso estudo taxonômico de uma espécie 

válida,que apresenta uma considerável variação de padrões de coloração e morfológicos, 

além de uma área de distribuição extremamente ampla, estando presente em rios de 

diferentes características geológicas e hidrológicas (Lima e Ribeiro, 2011): Potamotrygon 

scobina (Garman 1913). O estudo em questão visa fornecer dados e informações 

morfológicas novas baseados em indivíduos presentes nas principais coleções científicas 

e também aqueles recentemente coletados, que façam parte do complexo mencionado.

Potamotrygon scobina Garman, 1913, foi descrita originalmente como proveniente 

de Cametá, município a beira do Rio Tocantins, no estado do Pará (Garman 1913, 

Carvalho et al. 2003). Esta espécie é caracterizada por apresentar um disco arredondado, 

podendo haver uma proeminência na margem anterior. Apresenta coloração dorsal em 

tons de marrom, do mais claro ao mais escuro, com pequenos pontos ou ocelos circulares 

amarelados a esbranquiçados, não formando aglomerados ou padrões mais conspícuos. 

Os dentes são achatados, com coroas mais largas que compridas. O dorso é coberto com 

4



pequenos dentículos dérmicos, apresentando ainda fileiras paralelas irregulares de 

espinhos mais desenvolvidos sobre a porção mediana do disco e da cauda. A superfície 

ventral do disco e cauda é lisa, sendo a primeira branca e a segunda escura com pintas 

brancas (Garman 1913, Rosa 1985). 

Essa espécie foi descrita por Garman baseando-se somente em um exemplar juvenil 

do sexo masculino. Apesar de sua conspicuidade, alguns autores, como Castex (1967), 

acabaram por identificar exemplares de P. scobina como sendo P. motoro, P. falkneri, P. 

schroederi e P. henlei, por características morfológicas semelhantes de disco, padrões de 

manchas na superfície dorsal e localidade de coleta. 

 Apesar da localidade tipo de P. scobina ser do baixo Tocantins, há registros dessa 

espécie em outros rios, como o rio Pará, o rio Trombetas, o médio e baixo rio Amazonas, 

de Manaus a Belém (Rosa 1985, Carvalho et al. 2003), rio Tapajós, rio Solimões, rio 

Branco, na região da Baia do Marajó, no alto rio Tocantins, no rio Arari, no rio Juruá, no rio 

Tapajós, no rio Madeira e em rios do Peru, na região de Iquitos (M. Carvalho, 

comunicação pessoal). Devido a existência de equívocos na identificação de P. scobina 

proveniente de diferentes localidades, e a confusão com outras espécies do gênero 

(Castex 1967, Rosa 1985), a definição precisa dos limites dessa espécie se faz 

necessária.

Como agravante de sua situação taxonômica,  P. scobina é simpátrica com outras 

espécies da família Potamotrygonidae, como Potamotrygon orbignyi  (Castelnau 1855), 

Potamotrygon motoro (Müller & Henle, 1841), Potamotrygon henlei (Castelnau 1855) e 

duas a três variedades de potamotrigonídeos que possivelmente correspondem a 

espécies novas (Garman 1913, Rosa 1985, Carvalho et al. 2003, Carvalho et al. 2004).

Ainda quanto a simpatria, há registros históricos de uma espécie que ocorreria no rio 

Branco que seria muito semelhante a P. scobina. Trygon garapa  Schomburgk 1843 tem 
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como localidade tipo o rio Branco. Segundo a descrição original, essa espécie apresenta 

características morfológicas que seriam comuns a diversas espécies do gênero 

Potamotrygon, levando alguns autores a classificar T. garapa como Potamotrygon motoro 

(e.g. Garman 1913, Rosa 1985) e Potamotrygon histrix (e.g. Günther 1870). 

1.2. Cenário Geológico da América do Sul

O continente sul-americano foi palco dos mais diversos cenários geológicos durante 

toda a “história evolutiva” do planeta Terra, especialmente durante os últimos 250 milhões 

de anos, período onde toda a totalidade do globo, todos seus continentes e oceanos, 

apresentaram as mais diversas e impactantes mudanças (Fauth & Lavina, 2011). 

O território considerado como America do Sul esteve durante milhões de anos 

associado a outros continentes (Kearey  et al. 2009). Associação entre esses territórios 

apresenta reflexos na distribuição de diversos grupos de seres vivos, ou seja, são 

fundamentais para os estudos biogeográficos e o entendimento destes (Croizat, 1958, 

1964; Parenti & Ebach, 2009), especialmente quando nos referimos a grupos em comum 

entre a América do Sul e a África (Lima & Ribeiro, 2011). 

Durante quase 200 milhões de anos, o continente sul-americano constituía parte da 

Gondwana, em contato com o continente Africano, mais precisamente, situação que 

permaneceria por mais aproximadamente 160 milhões de anos, até que a América do Sul 

se isolasse por completo, pela abertura do Oceano Atlântico (por volta de 115 mya, 

durante o Cretáceo Inferior) (Wesselingh & Hoorn, 2011, Fauth & Lavina, 2010). Durante 

360 milhões de anos, o continente sul-americano era parte de uma grande massa 

continental, sendo esta fundamental para a evolução de diversos grupos animais e 
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vegetais, diretamente relacionado com a distribuição e especiação desses (Croizat 1958, 

1964). 

Após a separação da América do Sul e da África (120 mya), o continente sul-

americano entrou em um período de intensas alterações geológicas. No Cretáceo 

Superior, por volta de 100 - 90 mya, a planície amazônica foi dominada por um grande 

sistemas de rios, que daria origem ao moderno Rio Amazonas, que fluía sentido oeste 

(Wessenlingh & Hoorn, 2011), entre o Escudo das Guianas e o Escudo Brasileiro, ambos 

pertencentes ao Craton Amazônico (Lundberg et al. 1998). Por volta de 90 mya, ainda no 

Cretáceo Superior, houve um grande aumento no nível do mar global (Fauth & Lavina, 

2010), permitindo a invasão de áreas continentais por mares epicontinentais, 

principalmente ao norte da América do Sul (Ribeiro, 2006; Wessenlingh & Hoorn, 2011), 

especialmente entre nas regiões andinas e sub andinas (Wessenlingh & Hoorn, 2011) e 

entre os escudos da Guiana e Brasileiro (Amorim, 2001).  Ao final do Mesozóico 

(coincidindo com o fim do Cretáceo - Aproximadamente 70 mya), a região andina é 

novamente fortemente reativada, decorrente da subducção da placa de Nazca, iniciando, 

em definitivo, o processo de levantamento da cordilheira dos Andes (Fauth & Lavina, 

2010). 

Durante o Paleoceno (66 - 56 mya), com o soerguimento dos Andes, as regiões 

andina e sub  andina encontram-se sem a presença de ambientes marinhos (Wessenlingh 

& Hoorn, 2011), ou seja, os mares epicontinentais haviam regredido, havendo somente 

uma nova abertura marinha para o norte da região (Wessenlingh & Hoorn, 2011). À leste, 

há a formação do Arco Purus, localizado aproximadamente à longitude 62ºW 

(Wessenlingh & Hoorn, 2011). O Arco Purus atuaria como uma barreia, dividindo o 

“antigo” rio Amazonas em dois: um fluindo sentido oeste, desaguando na região sub 

andina e posteriormente na região do Caribe, e outro fluindo sentido leste, desaguando no 
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oceano Atlântico, ou seja, tendo o sentido reverso ao original (Wessenlingh & Hoorn, 

2011; Shephard et al. 2010; Figueiredo et al. 2009; Lima & Ribeiro, 2011). Embora a 

existência dessa estrutura seja um fato, alguns autores ainda apontam como duvidosa a 

sua atuação como uma efetiva barreira física que poderia funcionar como agente de 

especiação (eg. Rossetti et al. 2005).

Ao final do Eoceno (56 - 34 mya), a planície sub  andina se encontrava sob forte 

influência de intrusões marinhas , provavelmente da região do Caribe (Wessenlingh & 

Hoorn, 2011; Shephard et al. 2010; Figueiredo et al. 2009; Lima & Ribeiro, 2011, Carvalho 

et al. 2004; Lundberg et al. 1998), conhecido como Periodo Pozo. Os Andes ainda eram 

uma cadeia relativamente baixa de montanhas, permitindo que essa região alagada 

tivesse algumas conexões para o Pacífico, principalmente pela Colômbia (Wessenlingh & 

Hoorn, 2011). Ao fim do Eoceno, durante o Oligoceno (33 - 24 mya), as intrusões 

marinhas em questão desapareceram, estabelecendo-se então um sistema de rios na 

planície sub andina. Esses rios recebiam água e sedimento de rios fluindo a partir dos 

Andes (Oeste - Leste) e de rios fluindo das regiões cratônicas da Amazônia (Leste - 

Oeste), fluindo então para norte, desaguando na região do Caribe, através de bacias na 

Colômbia, mais precisamente a Bacia de Llanos (Wessenlingh & Hoorn, 2011). Ao sul da 

planície sub andina, rios pertencentes a bacia do rio Paraná também eram capturados, 

criando uma grande rede de rios interligados de norte a sul do continente sul americano 

(Wessenlingh & Hoorn, 2011). Durante esse período, o processo de soerguimento dos 

Andes se encontrava em ritmo acelerado,  acarretando em um maior nível de subducção 

da placa de Nazca sob  a placa Sul-americana, afetando em definitivo os rios que, nessa 

região, fluíam de oeste para leste , assim como a região do pantanal, que passou a ter 

seu escoamento dificultado (Fauth & Lavina, 2010).  Por volta de 32 mya, o planeta 

passou por um breve período de glaciação, que resultou em uma queda acentuada no 
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nível do mar, isolando os rios da planície amazônica e sub andina de ambientes e 

influências marinhas (Fauth & Lavina, 2010).

Durante o período seguinte, o Mioceno (aproximadamente 23 - 5 mya), a região 

amazônica voltou novamente a sofrer forte influência marinha, formando um mar 

epicontinental que se estendeu do norte até praticamente a região da Patagônia, dividindo 

a América do Sul em duas grandes porções, tendo os Andes a oeste e o escudo brasileiro 

a leste, inclusive isolando o escudos da Guianas, devido a um aumento significativo do 

nivel do mar, relacionado com uma elevação média da temperatura global (Fauth & 

Lavina, 2010). Tal intrusão marinha recebe o nome de Sistema Pebas (Wessenlingh & 

Hoorn, 2011; Fauth & Lavina, 2010; Shephard et al. 2010; Figueiredo et al. 2009; Lima & 

Ribeiro, 2011). O Sistema Pebas era constituído de um grande lago (lago Pebas), 

localizado na planície sub  andina/ amazônica (Wessenlingh & Hoorn, 2011).  A maioria 

dos rios que drenam os escudos da Guiana e Brasileiro fluem sentido leste, para o 

oceano Atlântico, enquanto rios localizados a oeste do Arco Purus, assim como rios da 

região andina, desaguavam para o Lago Pebas. O sistema Pebas era 

predominantemente dominado por características lacustres, de água doce, tendo somente 

ao norte influências marinhas, na bacia de Llanos, Colômbia (Wessenlingh & Hoorn, 

2011). Por volta de 11 mya, o soerguimento acentuado dos Andes e, consequentemente, 

da planicie amazônica, faz com que o rio Amazonas assumisse sua característica atual: 

fluir como um grande rio único, no sentido oeste-leste. Tal característica é alcançada 

quando os rios que drenam para o lago Pebas, principalmente os vindo de sua margem 

leste, passam a fluir no sentido contrário, ou seja, sobrepujam o Arco Purus como 

barreira, se unindo aos rios adjacentes (Wessenlingh & Hoorn, 2011; Shephard et al. 

2010; Figueiredo et al. 2009; Lima & Ribeiro, 2011). Entretanto, somente por volta de 7 

mya que a taxa de sedimentação encontrada na foz do rio Amazonas (a leste, 

desaguando no oceano Atlântico), apresenta um aumento significativo, configurando o rio 
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Amazonas como conhecemos atualmente (Wessenlingh & Hoorn, 2011; Figueiredo et al. 

2009). Durante esse período de 11 - 7 mya, a região amazônica esteve sujeita a diversas 

intrusões marinhas, principalmente na área entre os Andes e os escudos da Guiana e 

Brasileiro (Wessenlingh & Hoorn, 2011).  

Ao final do Neogeno, temos o Plioceno (5,3 - 2,5 mya) que, em conjunto com o 

começo do Quaternário e, consequentemente, o Pleistoceno (2,5 - 0,01 mya), apresentam 

os últimos eventos geológicos que influenciaram de forma decisiva a Amazônia como 

conhecemos hoje. Inclui-se nessa categoria eventos conhecidos como neotectonicos, que 

serão abordados adiante. Como exemplo podemos citar os sistemas do rio Branco e rio 

Essequibo, que sofreram diversas mudanças de curso e reorganizações durante todo o 

Neogeno (Mioceno e Plioceno) (Wessenlingh & Hoorn, 2011). A bacia Amazônica se 

encontra isolada da bacia do rio Paraná (Lima & Ribeiro, 2011), principalmente pelo 

rearranjo de rios, como o rio Madeira e Tocantins. Rios do norte da bacia Amazônica 

também sofrem rearranjos constantes, como o rio Branco e rio Negro, em função de 

períodos úmidos, períodos secos, intrusões marinhas e ações geológicas dos Andes 

(Wessenlingh & Hoorn, 2011; Lima & Ribeiro, 2011; Shephard et al. 2010). 

Para efeitos que alteram rapidamente a superfície do globo, damos o nome de 

neotectonicas, principalmente por ocorrerem em períodos mais recentes, como o 

Mioceno, Plioceno e Quaternário (Saadi, 1995). Além disso, são relativamente rápidas 

quando comparadas com outros processos geológicos (Kearey et al. 2009; Ebach, com 

pessoal). Apesar de dados para a região amazônica serem escassos, sabemos que as 

neotectônicas podem ter sido fundamentais na evolução do continente em questão. 

Trabalhos como os de Shephard e colaboradores (2010), nos mostram que 

principalmente durante o Mioceno, a ação dos Andes, mais especificamente a subducção 

da placa de Nazca sob  a placa Sul americana, geraram mudanças nas temperaturas do 
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manto, uma vez que a placa de Nazca, composta por minerais densos e antigos, ao ser 

subduzida, provoca um esfriamento local do manto, gerando uma corrente de convecção 

descendente, que provoca uma força depressiva em regiões da crosta, nesse caso, na 

região da planície/depressão amazônica. Ainda durante o início do Mioceno, Rossetti e 

colaboradores (2005) nos apresentam dados de que além dessa força depressiva sobre a 

planície/depressão amazônica, temos uma força crescente no sentido contrário a esta 

citada anteriormente, na região do Arco Purus. Ao final do Mioceno, as forças depressivas 

são bem menores, assim como as que agem sobre o Arco Purus, refletindo a ação do 

soerguimento andino, que leva um completo anulamento da primeira e a inversão da 

segunda, ao fim do Plioceno, inicio do Pleistoceno. Lima & Ribeiro (2011) levantam o 

ponto de uma depressão na região dos rios Tocantins e Araguaia estar correlacionada 

com a movimentação distante das placas Nazca, do Caribe e Sul americana, tendo como 

reflexo esse ponto de depressão. 

1.3. Biogeografia da América do Sul

Antes do final do século XIX e do século XX, estudos levavam somente em questão 

a elaboração de listas de espécies, podendo-se destacar trabalhos pioneiros de George 

Marcgraf (1648) e Peter Artedi (1738), elaborando sobre a diversidade de peixes 

encontrados na região das Guianas e nordeste do Brasil, enquanto estas se encontravam 

sob  domínio holandês. Tais trabalhos foram inclusive levados em conta por Linneaus, em 

sua 10ª edição do Sistema Naturae (1758), porém somente como classificação de 

espécies, sem nenhum ponto sobre evolução, distribuição ou biogeografia.
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Buscou-se então entender o relacionamento entre a distribuição de espécies e as 

condições abióticas do meio em que essas são encontradas. Trabalhos como os clássicos 

de Humboldt e Bonpland, do início do século XIX, levantavam pontos sobre a importância 

e o significado de conexões entre rios amazônicos e suas faunas, como a conexão 

encontrada entre o rio Orinoco e rio Negro (Toledo Piza, 2002). 

A medida que as explorações do “novo mundo” foram sendo realizadas por 

diferentes naturalistas europeus, um grande número de espécimes tanto animais como 

vegetais foi-se acumulando em coleções européias, principalmente até a metade e fim do 

século XIX. Esses minuciosos trabalhos de inventários de fauna e flora deram então 

embasamento para a divisão da América do Sul em diferentes subdivisões biogeográficas, 

baseadas em organismos vivos, não em elementos abióticos, ou seja, geológicos. 

Podemos citar como exemplos, principalmente para a fauna dos rios neotropicais, os 

excelentes trabalhos de Spix e Von Maritius para a Amazônia Brasileira, Natterer e 

Castenau para o oeste Amazônico e Schomburgh para a região do rio Negro e do Escudo 

das Guianas (Albert & Reis, 2011). Louis Agassiz, por sua vez, acabou por relacionar de 

forma impressionante para a época, os peixes encontrados com o nome da drenagem em 

que esses foram coletados, ou seja, com o rio que foram coletados, sendo então 

compilados e fundamentais para os trabalhos de Eigenmann (1917). Eigenmann 

percebeu e levantou hipóteses sobre essa diversidade, principalmente quanto as 

diferenças encontradas entre as bacias hidrográficas, discutindo sobre a  possível origem 

dos padrões encontrados, se apoiando principalmente nas hipóteses de Darwin sobre 

dispersão e centros de origem (Albert & Reis, 2011). 

Paulo Vanzolini e Ernest Williams, em conjunto com estudos do geomorfologista Aziz 

Ab’Saber, elaboraram a Teoria dos Refúgios (Vanzolini & Williams, 1970), onde clima e 

outros fatores abióticos acabam reduzindo a área florestal a pequenas porções, que 
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atuariam como refúgios faunísticos, proporcionando isolamento que poderia resultar em 

eventos de especiação, a partir de observações dos biomas e padrões de distribuição de 

organismos terrestres amazônicos. Curiosamente, e quase concomitantemente, o 

ornitólogo alemão Jürgen Haffer elaborara no final de 1969 a mesma teoria, baseado em 

observações de distribuição de espécies de aves amazônicas. Ambos os trabalhos 

abordavam sobre como as mudanças climáticas ocorridas na Amazônia entre o Plioceno 

e Pleistoceno afetaram as distribuições atuais de diversos organismos vivos. 

Léon Croizat cunha em 1958, o termo Panbiogeografia, sendo esse o título da obra 

de mais de mil páginas, fundamental para a biogeografia atual como ciência. 

Panbiogeografia busca entender a distribuição de organismos em espaços disjuntos, e 

como essa disjunção ocorreu. Traçando linhas entre a área de ocorrência de organismos 

evolutivamente relacionados (linhas essas conhecidas como “tracks”), busca-se uma área 

ancestral, onde ocorreria a população da espécie ancestral das demais encontradas 

atualmente. Nesta área, durante algum período de tempo, uma população teria evoluido 

e, por motivos diversos, como clima, tempo, geologia, dentre outros, essa área seria 

dividida e, após períodos de tempo, novas espécies surgiriam desse isolamento, refletindo 

a distribuição e as hipóteses de relacionamento atuais.  A visão de isolamento geográfico 

de Croizat ficou conhecida pelo termo Vicariância (Croizat, 1958,1964; Williams & Ebach, 

2008; Parenti & Ebach, 2009). Em 1964, Croizat apresenta que os padrões de evolução e 

distribuição dos organismos como conhecemos hoje está relacionada a diversos fatores, e 

para entender como esses padrões se dão, é necessário entender como espaço e tempo  

se relacionam.(Ebach, M., com. pessoal). 

Nelson e Platnick, em 1981, publicam o livro “Systematics and Biogeography”, 

apresentando a proposta da Biogeografia Cladística. Nessa obra, os autores juntaram as 

propostas de Croizat com a cladística de Hennig (1966). Esses autores perceberam que o 
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relacionamento evolutivo entre os organismos poderia fornecer evidência sobre o 

relacionamento entre áreas. Uma vez que o método cladístico permite que se infira sobre 

a evolução e relacionamento de grupos de seres vivos, aplicado então ao relacionamento 

de áreas, logicamente permitiria que se infira sobre a evolução dessas, ou seja, permite 

inferir sobre áreas ancestrais. E atrelado a evolução, se obtém relações temporais e de 

origem e formação. Por meio da Biogeografia Cladística, através de um estudo 

taxonômico e sistemático completo (forma), pode-se elaborar uma hipótese de 

relacionamento evolutivo (tempo) e uma evidência sobre as áreas de ocorrência e a 

evolução delas (espaço).

Durante aproximadamente cem anos, estudos sobre a biogeografia dos rios da 

região sul americana foram baseados somente entre as semelhanças taxonômicas entre 

os grupos estudados e entre as áreas de ocorrência de cada um (Lima & Ribeiro 2011). 

Em outras palavras, não passavam de trabalhos descritivos sobre a fauna e a sua 

distribuição, sem discussões aprofundadas sobre a evolução e dinâmica das áreas em si. 

Trabalhos como os de Eigenmann (1917), entretanto, foram fundamentais para moldar a 

base da biogeografia histórica da América do Sul, devido a seu esforço em relacionar 

corretamente a fauna com as drenagens amazônicas e relacionar as semelhanças entre 

ambas. Sob essa luz, Weitzman e Weitzman (1982) apontam a importância do estudo da 

sistemática e distribuição da fauna dos peixes neotropicais para o entendimento da 

biogeografia, diversificação e evolução de todos os grupos dessa região. Certos grupos 

de peixes de água doce apresentam taxas de mobilidade (dispersão) reduzidas, se 

comparados com organismos marinhos e terrestres. São portanto intimamente 

relacionados com a natureza dos rios, pelo fato de poderes ser confinados a estes, 

tornando-os altamente dependentes da dinâmica geológica da região que estão 

associados, apresentando-se então como indicadores confiáveis sobre a biogeografia de 

áreas de interesse.
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Os trabalhos de Richard Vari se estabelecem como o ponto de partida para estudos 

adequados sobre os padrões biogeográficos da América do Sul (Lima & Ribeiro, 2011). 

Vari (1988) propõe padrões biogeográficos para regiões sul americanas ao norte da 

Patagônia, baseados em estudos sistemáticos de representantes da família Curimatidae, 

abrindo caminho para subsequentes trabalhos também buscando e apresentando 

padrões biogeográficos para possíveis eventos vicariantes, baseados em outros grupos, 

como visto em Schaefer (1990, 1997), Reis (1998) e Costa (1996), dentre outros (Lima & 

Ribeiro, 2011). 

Enquanto trabalhos abordando a sistemática de grupos viventes são publicados em 

maior número, uma abordagem sobre eventos geológicos que poderiam ter afetado a 

diversidade e padrões evolutivos desses grupos de peixes também começaram a surgir. 

Lundberg e colaboradores (1986, 1988) e Lovejoy e colaboradores (1998), relacionando 

principalmente eventos de intrusão marinha durante o Neogeno com o estabelecimento 

de certos grupos e seus padrões de distribuição, são um exemplo de trabalhos 

relacionando a história da hidrologia da América do Sul com a evolução da ictiofauna. 

Consequentemente, as primeiras hipóteses sobre os relacionamento de áreas 

começaram a surgir, como nos trabalhos de Brooks e colaboradores (1981), Lovejoy 

(1996), Marques (2000), Hubert e Renno (2006),  para citar alguns, baseando-se tanto em 

caracteres morfológicos quanto moleculares, dos mais diversos grupos (Lima & Ribeiro, 

2011).

A medida que dados sobre a região foram se acumulando, mais hipóteses e 

perguntas foram surgindo sobre a história da região sul americana. Cada vez mais a 

geologia foi-se tornando peça fundamental para o entendimento da evolução tanto de 

áreas quanto da sistemática de grupos, principalmente de peixes. Trabalhos como o de 

Ribeiro (2006) e de Lima e Ribeiro (2011), dentre outros, apresentam extensas revisões 
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sobre os trabalhos relevantes para o estudo biogeográfico de região amazônica, ao 

mesmo tempo que provém dados geológicos e sistemáticos fundamentais na 

complementação e no entendimento de eventos vicariantes e seus efeitos na distribuição 

faunística da América do Sul, principalmente sobre a natureza geológica de diferentes 

áreas biogeográficas e suas respectivas faunas de peixes, além da relação entre essas 

últimas e faunas de diferentes áreas. Amorim em 2001, por exemplo, baseando-se em 

hipóteses de relacionamento de área fornecidos por diversos estudos, abordando 

inclusive diferentes grupos (primatas, insetos, plantas, dentre outros), elabora hipóteses 

sobre a diversidade geológica e as diferenças refletidas na fauna para a região 

Amazônica, apontando essa região como um bioma misto, apresentando áreas 

biogeográficas próximas espacialmente em um contexto atual, porém com origens 

geológicas diferentes, fazendo com que certas partes da Amazônia sejam mais próximas 

entre si do que com outras áreas também amazônicas, formando dois grandes grupos de 

áreas relacionadas, em “duas amazônias” dentro de uma única área. Toda essa dinâmica 

reflete o que foi afirmado por Amorim (2001) e por Lima & Ribeiro (2011): que a história 

evolutiva da região Amazônica, e, consequentemente, da América do Sul, é complexa e 

dinâmica, de modo que áreas que são próximas espacialmente entre si podem ou não 

serem próximas evolutivamente, ou seja, terem a mesma origem em comum mais 

recente. Essa realidade geológica reflete de fato na evolução dos grupos da ictiofauna, 

como apontado por Géry (1969), por exemplo, ao inferir sobre a maior proximidade entre 

as faunas dos escudos da Guiana, alto Tocantins-Araguáia-Xingu e Paraná.

Grupos como peixes de água doce são especialmente interessantes para estudos 

biogeográficos, uma vez que são enclausurados a rios e estes últimos são estruturas 

completamente dependentes da dinâmica geológica. Padrões biogeográficos observados 

nos mais diversos grupos de seres vivos se complementam e, relacionados com as 

evidências geológicas, permitem-nos elaborar hipóteses biogeográficas fortemente 
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embasadas. O trabalho a seguir apresenta uma abordagem taxônomica e sistemática de 

um grupo de peixes de água doce curiosamente especial para estudos de biogeografia, e 

inédito. A  análise biogeográfica é totalmente dependente de uma taxonomia bem feita dos 

grupos em questão, e esse trabalho de dispõe a elucidar um pouco melhor a taxonomia 

da família Potamotrygonidae e sobre a importância do grupo para o estudo da 

biogeografia sul americana.

2. Objetivos

1. Caracterizar morfologicamente e diagnosticar a espécie Potamotrygon scobina 

Garman, 1913 e analisar as variações encontradas  nos espécimes relacionados a esta 

espécie.

2. Descrever detalhadamente Potamotrygon scobina e outras espécies pertencentes  a 

esse complexo, quanto a sua coloração e morfologia, de modo a fornecer dados para 

estudos filogenéticos morfológicos entre as espécies de Potamotrygon.

3. Analisar os padrões de distribuição das espécies do complexo Potamotrygon scobina 

e fornecer dados para um estudo futuro abrangente sobre a história evolutiva da 

família Potamotrygonidae e das bacias hidrográficas do continente sul americano.
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3. Materiais e Métodos

3.1. Morfometria

As medições dos exemplares constituintes do complexo Potamotrygon scobina 

foram feitas com base no protocolo estabelecido por Bigelow & Schroeder (1953), Rosa 

(1985), Compagno & Roberts (1982) e Carvalho & Lovejoy (2011), e novamente 

modificado para as necessidades e especificações deste projeto. Foram realizadas 26 

medidas com o auxílio de uma fita métrica e/ou paquímetro digital, quando pertinente, em 

milímetros. As medidas ainda foram transformadas em porcentagens de largura do disco 

(% DW), para realização de uma comparação direta entre essas. Nas tabelas das 

espécies, os dados do tipo de P. scobina são apresentados separadamente, embora 

inclusos nos cálculos de amplitude, média e desvio padrão. Exemplares analisados que 

façam parte do complexo de espécies original, porém que não foram atribuídos a 

nenhuma espécie/morfotipo, não foram inclusos nos cálculos para comparação 

morfométrica. Quando pertinente, esses dados serão apresentados em tabelas 

separadas. A figura 1 exemplifica as medições morfométricas realizadas.

Lista de medidas

1. Comprimento total.

2. Comprimento do disco

3. Largura do disco

4. Distância interorbital.

5. Distância entre espiráculos. 
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6. Comprimento do olho.

7. Comprimento do espiráculo.

8. Distância pré-orbital.

9. Distância pré-nasal, medida da região mediana entre as narinas (na altura de sua 

margem anterior) até a ponta do focinho.

10.Distância pré-oral, medida da ponta do focinho até a margem anterior da boca.

11.Distância internasal, medida entre as margens anteriores das narinas.

12.Largura da boca.

13.Distância entre o 1o. par de fendas branquiais.

14.Distância entre o 5°. par de fendas branquiais.

15.Comprimento da cesta branquial, medida entre o 1° e o 5° par de fendas.

16.Comprimento da margem anterior da nadadeira pélvica.

17.Largura da nadadeira pélvica, medida entre os ápices das nadadeiras pélvicas.

18.Comprimento da margem externa do clásper.

19.Comprimento da margem interna do clásper, medido do seu ponto mais distal até 

a margem posterior da cloaca.

20.Distância entre a margem posterior da cloaca até a ponta da cauda.

21.Largura da cauda entre a inserção das peitorais.

22.Distância entre a ponta do focinho até a margem anterior da cloaca.
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23.Distância entre a axila das peitorais até a margem posterior da nadadeira pélvica.

24.Margem posterior da cloaca até a margem anterior do espinho serrilhado.

25.Comprimento do espinho serrilhado, medido a partir da sua parte exposta.

26.Largura do espinho serrilhado, medida na sua região mais larga exposta.

3.2. Análise merística

Para análises merísticas, os exemplares foram radiografados na sessão de 

radiologia do Hospital Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo (HOVET, FMVZ/USP), em São Paulo, e para o exemplar tipo, 

na sessão de ictiologia do Museum of Comparative Zoology of Harvard University (MCZ). 

As radiografias digitais, provenientes do HOVET, relativas aos exemplares encontrados 

depositados no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP/SP) e na 

coleção da Universidade Federal do Tocantins (UFT) foram analisadas no programa Osirix 

para Macintosh e então convertidas para o formato “.tiff”. As radiografias do exemplar tipo 

já foram convertidas previamente às análises. Ao todo, 13 caracteres merísticos foram 

utilizados, baseando-se principalmente em Rosa (1985), Compagno & Roberts (1982), 

Carvalho & Lovejoy (2011) e Silva & Carvalho (2011), sendo que o caráter “vértebra 

relacionada com a inserção do espinho serrilhado” foi proposto nesse trabalho. Vale 

observar que a essa relação entre a posição do espinho e a vértebra é observada 

somente em exemplares adultos. A  divisão das vértebras em pré-caudais e caudais se 

deu com base no posicionamento da cintura pélvica. Vértebras pré-caudais foram 

contadas do primeiro centro vertebral discernível na sinarcual até a borda posterior da 
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cintura pélvica. Vértebras caudais foram contadas da borda posterior da cintura pélvica 

até a extremidade distal da cauda, anterior a margem do bastão cartilaginoso. Vértebras 

diplospondílicas foram contadas a partir da sua primeira aparição (identificável pela 

presença de dois centros vertebrais fundidos) até a última vértebra caudal. A vértebra 

relacionada com a inserção do espinho serrilhado é contada a partir da primeira vértebra 

pré caudal. A contagem dos dentes fora realizada em exemplares dissecados, de modo a 

expor a fileira de dentes que apresenta o maior número deste, sendo ela então a maior 

fileira de cada uma das maxilas, cujos dentes foram considerados para a análise. Além 

desses caracteres, alguns dados anatômicos, como a cartilagem angular e o processo 

pós-orbital, dentre outros,  também foram obtidos a partir da análise das radiografias. As 

descrições de esqueleto foram baseadas nestas radiografias, tendo-se então o exemplar 

em vista dorsal.

Lista de contagens

1. Vértebras pré-caudais, contadas a partir da 1a. vértebra distinta até a margem 

posterior da cintura pélvica.

2. Vértebras caudais, contadas a partir da margem posterior da pélvica até a última 

vértebra.

3. Vértebras totais.

4. Vértebras diplospondílicas (dependente de se conseguir distinguir a região de 

transição entre vértebras mono e diplospondílicas).

5. Raios da nadadeira peitoral – propterígio.

6. Raios da nadadeira peitoral – mesopterígio.

7. Raios da nadadeira peitoral – metapterígio.
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8. Raios da nadadeira peitoral – total.

9. Raios da nadadeira pélvica.

10.Total de raios do exemplar.

11.Fileiras verticais de dentes, maxila superior.

12.Fileiras verticais de dentes, maxila inferior.

13.Vértebra relacionada com a inserção (origem) do espinho serrilhado.

3.3. Procedimentos taxonômicos

Exemplares relacionados ao complexo de espécies Potamotrygon scobina foram 

estudados quanto a sua morfologia externa e interna, além de padrões de coloração, 

sendo esses dados posteriormente comparados com a literatura disponível, como o 

trabalho original de Garman (1913), que inclui a descrição original, e a revisão de Rosa 

(1985).

Em relação à análise da morfologia externa, foram observadas as variações de 

coloração ventral e dorsal do disco, a ocorrência, disposição e morfologia de dentículos 

dérmicos na parte dorsal do disco e a organização e disposição de espinhos na porção 

dorsal da cauda. Para que os procedimentos mencionados pudessem ser executados, os 

caracteres morfológicos externos foram observados a olho nu e com o auxilio de um 

estereomicroscópio. As colorações dorsal e ventral do disco e a disposição de espinhos 

na porção dorsal da cauda são facilmente visualizados dessa maneira, sendo que a 

observação mais detalhada de certas estruturas, como dentículos dérmicos e dentes, 
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exigiram a utilização dos estereomicroscópios LEICA MZ6 e MZ7.5 (e fotografadas 

quando pertinente). Ainda para a descrição morfológica dos dentículos dérmicos, uma 

nomenclatura própria extraída de Deynat & Séret (1996) foi utilizada, baseando-se 

também em Silva & Carvalho (2011).

A maturidade sexual dos exemplares machos abordados nesse estudo foi definida 

de acordo com o grau de rigidez e tamanho do clásper. Dessa maneira, machos com 

clásperes pequenos e flexíveis foram definidos como filhotes ou juvenis; com clásperes 

relativamente desenvolvidos, mas ainda flexíveis como jovens; e com clásperes 

desenvolvidos e completamente rígidos como adultos. A maturidade sexual das fêmeas é 

difícil de determinar baseando-se em características morfológicas externas, uma vez que 

não apresentam estruturas externas com essa plasticidade durante os períodos de 

maturação, como os clásperes, . Dessa forma as fêmeas foram classificadas entre juvenil, 

jovem e adulta, a partir de uma comparação direta de seus tamanhos de discos com os 

dos machos em todos os estágios de maturação. Além disso, foram considerados 

imaturos exemplares machos ou fêmeas classificados como filhotes, juvenis e jovens. 

Para estudos dos mixopterígios, a terminologia de Taniuchi & Ishihara (1990) fora 

adotada.

Os canais ventrais da linha lateral foram estudados através de dissecções, 

utilizando-se de um bisturi com lâminas removíveis, pinças e tesouras de ponta fina. O 

processo baseou-se na retirada da epiderme ventral do animal e tecidos superficiais 

(Lovejoy, 1996; Silva & Carvalho, 2011), exibindo os canais, que ficam sobre a 

musculatura ventral do animal. Este método simples proporciona uma excelente visão dos 

canais e retrata sua forma exata de distribuição. Constatou-se que diferenças gritantes na 

distribuição dos canais entre os lados direito e esquerdo dos animais não existiam, sendo 

realizada então somente a dissecção de um dos lados do ventre do exemplar. Quando de 
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difícil visualização, os canais foram injetados, utilizando-se seringas descartáveis de 

insulina, com uma solução de azul de metileno em álcool 70, de modo a corar somente a 

luz dos canais, evidenciando-se seu formato e percurso. Vale a pena notar que tal solução 

é dissolvida quando o exemplar é submergido em álcool 70 para armazenamento, de 

modo que esse efeito é reversível. Posteriormente os canais foram fotografados e 

copiados para uma folha de plástico, por transparência, traçando seu percurso com uma 

caneta permanente (caneta de retroprojetor), para futuras comparações. Para os canais 

ventrais da linha lateral a nomenclatura de Gobbo (2006), adaptada em Carvalho & 

Lovejoy (2011), foi empregada.

A análise do esqueleto também foi realizada através de radiografias dos indivíduos, 

sempre em vista dorsal, e em diferentes partes corporais. A nomenclatura das estruturas 

esqueléticas seguiu a empregada em Carvalho et al. (2004) e Carvalho & Lovejoy (2011).

Exemplares jovens e juvenis de cada um dos morfotipos designados, quando 

disponíveis, foram submetidos ao processo de diafanização, seguindo os procedimentos 

propostos por Dingerkus & Uhler (1977). Esse processo fora adaptados quando 

necessário, principalmente quanto a concentração de ácido acético, de corantes e de 

borax, uma vez que os exemplares utilizados, por serem de pouca idade, apresentam 

tecidos externos (como a epiderme e os dentículos dérmicos) mais delgados e, portanto, 

mais sensíveis aos reagentes. Os exemplares também foram submetidos a uma etapa 

inicial de descalcificação e descolorimento da pele, através da utilização de uma solução 

de peróxido de hidrogênio. Durante todo o processo de digestão de tecidos, os 

exemplares foram acondicionados sob  uma lâmpada incandescente, de modo a acelerar 

essa etapa. Os exemplares foram conservados em glicerina, e serão tombados na 

coleção do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP).
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As fotografias feitas foram editadas pelo software de edição gráfica Adobe 

Photoshop  CS5. Fotografias das regiões dorsais e ventrais dos exemplares foram 

realizadas com uma câmera digital CANON EOS REBEL XS e/ou uma câmera digital 

NIKON COOLPIX S220. Para fotos de elementos menores, quando não possível uma boa 

resolução com as câmeras já citadas, foram realizadas à câmera acoplada nos 

estereomicroscópios utilizados, principalmente quanto aos dentículos dérmicos e aos 

dentes. Ainda quanto aos primeiros, os exemplares foram amostrados em 4 diferentes 

regiões do corpo: rostro, crânio, dorso e cauda; de modo a expor as diferenças 

encontradas entre essas regiões, num mesmo exemplar. Cada uma das regiões fora 

fotografada pelos diferentes métodos apresentados e amostras de cada uma dessas 

regiões foram preparadas para serem submetidas à microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), constituindo de um processo de metalização por ouro em pó. Posteriormente, 

essas imagens foram analisadas no computador e comparadas entre si.

Os 136 espécimes analisados no presente estudo foram provenientes de várias 

coleções zoológicas nacionais e internacionais. A análise do espécime tipo de 

Potamotrygon scobina também foi feita para garantir a correta aplicação e identificação da 

espécies nominal em questão, delimitando-a corretamente e definindo o verdadeiro status 

taxonômico dos demais morfotipos. As análises do material tipo foram feitas 

presencialmente no Museum of Comparative Zoology, da Harvard University (MCZ), pelo 

autor desse estudo e pelo Prof. Dr. Marcelo de Carvalho, em diferentes ocasiões. O autor 

também recebeu material fotográfico e radiografias provenientes do exemplar tipo, 

quando solicitado, pelo Sr. Dr. Karsten Hartel, curador da coleção ictiológica do MCZ e por 

Andrew Williston, também do MCZ.
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3.4. Lista do material analisado, por localidades.

A seguir apresenta-se a lista dos exemplares analisados nesse estudo, separados 

por suas respectivas localidades (DW se refere à largura do disco).

Amapá

- Amapá, Iratupuru, Rio Jari. INPA sem número. Macho adulto. 353mm DW.

- Amapá, Cachoeira Xafariz, Rio Jari. INPA 15111. Macho jovem. 108mm DW.

Amazonas

- Amazonas, Boca do Titica, Rio Jutaí, Bacia Amazônica. 2º55’24.8”S, 66º57’07.6”W 

e 2º50’58.1”S, 66º55’47.9”W. JU12-10. Macho adulto. 532mm DW; JU12-15. Macho 

adulto. 560mm DW; JU12-19. Macho adulto. 494mm DW; JU12-12. Fêmea adulta. 

405mm DW; JU12-11. Macho adulto. 584mm DW.

- Amazonas, Presidente Figueiredo, Rio Uatumã (Balbina). INPA 1774. Macho 

adulto. 330mm DW.

- Amazonas, Aripuanã. INPA sem número: “ARI 66”. Macho jovem. 278mm DW; 

INPA sem número. Fêmea jovem. 206mm DW; INPA 29507, “RAIA #10”, Fêmea adulta. 

620mm DW.

- Amazonas, Rio Negro, Sem dados de localidade. INPA sem número. Macho jovem. 

197mm DW.

- Amazonas, Rio Solimões, Careiro perto da Balsa. INPA 15113. Macho jovem. 

183mm DW.
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- Amazonas, Rio Aripuanã, Novo Aripuanã, Lago Açaí Grande, Drenagem Madeira. 

INPA 29511. 4 Neonatos.

- Amazonas, Manaus, Rio Solimões, Ilha da Marchantaria. INPA 14030. Fêmea 

jovem. 125mm DW.

- Amazonas, Janauacá, Rio Solimões. 3º17’41.57”S 60º20’31.34” W. INPA 9096. 

Macho jovem. 298mm DW; INPA 9817. Fêmea jovem. 200mm DW; INPA 9104. Macho 

adulto. 547mm DW; INPA 10395. Macho adulto. 328mm DW; INPA 9103. Macho sub 

adulto. 556mm DW; INPA 10159. Macho sub  adulto. 550mm DW; INPA 10161. Macho 

adulto. 601mm DW; INPA 10160. Fêmea adulta. 481mm DW; INPA 10162. Macho sub 

adulto. 506mm DW.

- Amazonas, Iranduba, Rio Solimões. INPA 1769. Macho adulto. 480mm DW.

- Amazonas, Rio Solimões, boca do Lago Anari. INPA 8481. Dois exemplares. I- 

Macho jovem, 344mm DW; II- Macho adulto. 432mm DW.

Pará

- Pará, Cametá, Rio Tocantins. MCZ 602-S. Macho jovem. 238mm DW.

- Pará, Baixo Jari. 0.8236333 S, 52.4584500 W. INPA 33967. Fêmea adulta. 292mm 

DW.

- Pará, Monte Alegre. Rio Amazonas, Lago Grande. INPA 10155. Fêmea jovem. 

124mm DW.

- Pará, Rio Tocantins, Ilha de Colares. “MPEG” 910. Macho jovem. 347mm DW; 

“MPEG” 903. Macho sub  adulto. 321mm DW; “MPEG” 888 (79). Fêmea. 365mm DW; 

“MPEG” RAIA 38. Macho Adulto. 520mm DW; “MPEG” RAIA 63. Fêmea adulta. 595mm 
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DW; “MPEG” RAIA 05. Macho jovem. 516mm DW; “MPEG” RAIA 19. Macho jovem. 

305mm DW; “MPEG” RAIA 39. Macho adulto. 386mm DW; “MPEG” 029. Fêmea. 381mm 

DW. “MPEG” 392. Macho adulto. 416mm DW; “MPEG” 390. Fêmea sub adulta. 372mm 

DW; “MPEG” 385. Macho adulto. 364mm DW; “MPEG” 494. Fêmea. 326mm DW; “MPEG” 

496. Macho sub  adulto. 356mm DW; “MPEG” 282. Macho adulto. 365mm DW; “MPEG” 

583. Fêmea adulta. 389mm DW; “MPEG” 053. Fêmea adulta. 611mm DW; “MPEG” 729. 

Fêmea adulta. 408mm DW; “MPEG” RAIA PRETA 03 843. Fêmea adulta. 403mm DW; 

“MPEG” 726. Fêmea adulta. 406mm DW; “MPEG” 744. Macho adulto. 341mm DW; 

“MPEG” 727. Fêmea sub  adulta. 316mm DW; “MPEG” 742. Fêmea adulta. 660mm DW; 

“MPEG” 747. Macho adulto. 470mm DW; “MPEG” RAIA PINTADA 2F 2/2 04 832. Macho 

adulto. 392mm DW; “MPEG” ARRAIA PINTA 837 12. Macho sub adulto. 368mm DW; 

“MPEG” 746. Macho sub adulto. 328mm DW; “MPEG” 738. Macho sub  adulto. 347mm 

DW; “MPEG” 741. Fêmea adulta. 433mm DW; “MPEG” 740. Fêmea adulta. 378mm DW; 

“MPEG” 748. Macho adulto. 464mm DW; 786. Fêmea adulta. 411mm DW.

- Pará, Itaituba, Rio Tapajós. MZUSP 103929. Fêmea. 325mm DW.

- Pará, Baia do Marajó, Colares, Rio Tocantins, 0º55’34.68” S 48º17’25.44” W. 

MZUSP 104247. Macho adulto. 503mm DW; MZUSP 104245. Macho adulto. 543mm DW; 

MZUSP 104244. Macho adulto. 378mm DW; MZUSP 104256. Macho adulto. 414mm DW; 

MZUSP 104261. Fêmea. 314mm DW; MZUSP 104243. Fêmea adulta. 459mm DW; 

MZUSP 104258. Fêmea adulta. 405mm DW; MZUSP 104259. Fêmea adulta. 298mm DW; 

MZUSP 104266. Macho adulto. 392mm DW; MZUSP 104262. Macho adulto. 426mm DW; 

MZUSP 104257. Macho adulto. 429mm DW; MZUSP 104268. Fêmea adulta. 396mm DW; 

MZUSP 104246. Macho adulto. 412mm DW.

- Pará, Santarém, Rio Tapajós. FMNH 94287. Macho jovem. 178mm DW.
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Peru

- Peru, Huanaco, Quebrada San Alejandro. FMNH 94290. Sem dados.

- Peru, Rio San Alejandro, near Porto Nuevo. FMNH 84091. Sem dados.

- Peru, Loreto, Quebrada Nahuapa, 4º40’00”S 74º00’00” W. FMNH 121100. Sem 

dados.

- Peru, Loreto, Iquitos, Rio Nanay. PU09-30. Fêmea jovem. 351mm DW.

Rondônia

- Rondônia, Jaciparaná, Rio Madeira, Foz do igarapé Karipuna, 9°17'4.29"S 

64°23'56.67"W. UFRO-I 000515. Macho jovem. 310mm DW.

- Rondônia, Rio Madeira, 9º 17’ 4.29” S, 64º 23’ 56.67” W. E3 188773. Macho. Sem 

dados.

- Rondônia, Itapoã do Oeste, Rio Madeira, Rio Jamari, Represa Samuel, 9°4'33.96" 

S 63°18'17.64" W. MZUSP 104031. Macho adulto. 498mm DW; MZUSP 104032. Fêmea 

adulta. 447mm DW; MZUSP 104046. Macho jovem. 290mm DW; MZUSP 104060. Macho 

jovem. 316mm DW; MZUSP 104041. Fêmea sub  adulta. 356mm DW; MZUSP 104036. 

Fêmea adulta. 478mm DW; MZUSP 104058. Fêmea adulta. 429mm DW; MZUSP 104062. 

Macho jovem. 306mm DW; MZUSP 104067. Macho jovem. 276mm DW; MZUSP 104066. 

Sem dados; MZUSP 104076. Fêmea adulta. 380mm DW; MZUSP 104069. Macho adulto. 

277mm DW; MZUSP 104072. Fêmea adulta. 414mm DW; MZUSP 104059. Macho sub 

adulto. 365mm DW; MZUSP 104040. Macho sub adulto. 356mm DW; MZUSP 104065. 

Macho jovem. 300mm DW; MZUSP 104034. Fêmea adulta. 541mm DW; MZUSP 104073. 

Fêmea adulta. 500mm DW; MZUSP 104035. Fêmea adulta. 500mm DW; MZUSP 104074. 
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Fêmea adulta. 648mm DW; MZUSP 104042. Fêmea jovem. 295mm DW; MZUSP 104044. 

Macho jovem. 298mm DW; MZUSP 104039. Macho adulto. 349mm DW; MZUSP 104068, 

Macho jovem. 219mm DW; MZUSP 104033. Macho adulto. 359mm DW.

Roraima

- Roraima, Boa Vista, Rio Branco, Rio Urariquera, 3°22'51.9594"N 60°35'44.1594"W. 

MZUSP 104654. Sem dados; MZUSP 104657, Fêmea adulta. 581mm DW; MZUSP 

104662, Fêmea adulta, 545mm DW; MZUSP 104663. Fêmea adulta. 615mm DW; 

MZUSP 104664. Macho adulto. 450mm DW.

- Roraima, Boa Vista, Uacari, Rio Branco, Rio Juruá, Boca do Anaxiqui. INPA sem 

número. Macho jovem. 465mm DW; INPA sem número. Macho adulto. 525mm DW; INPA 

sem número. Macho adulto. 531mm DW.

- Roraima, Rio Branco, Comunidade Sacaí, 1º23'46"S 61º50'40"W. INPA 7911. 

Macho adulto. 524mm DW.

Tocantins

- Tocantins, Caseara, Rio Araguaia, La: -009º37’20” Lo: -050º08’31”. Fêmea jovem. 

107mm DW.

- Tocantins, Rio Tocantins. Sem dados. UNT 2174. Macho sub adulto. 341mm DW; 

UNT 2172. Fêmea adulta. 428mm DW; UNT 2173. Macho sub  adulto. 405mm DW; UNT 

2185. Macho jovem. 273mm DW; UNT 2184. Fêmea jovem. 226mm DW; UNT 2178. 

Macho jovem. 252mm DW; UNT2179. Macho sub  adulto. 362mm DW; UNT 2175. Macho 

sub  adulto. 350mm DW; UNT 2186. Macho jovem. 276mm DW; UNT sem número. Macho 

adulto. 404mm DW. 
30



- Tocantins, Obidos, Tefe. MCZ 294s. Fêmea jovem. 158mm DW.

3.5. Lista de Instituições

UFRO - Coleção Ictiológica da Universidade Federal de Rondônia - Porto Velho, RO 

- Brasil.

FMNH - Field Museum of Natural History - Chicago, IL - E.U.A. 

INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - Manaus, AM - Brasil.

MCZ - Museum of Comparative Zoology of Harvard University  - Cambrigde, MA - 

E.U.A. 

MPEG - Museu Paraense Emílio Goeldi - Belém, PA - Brasil. 

MZUSP - Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo - São Paulo, SP - Brasil. 

UFT/UNT - Universidade Federal do Tocantins - Porto Nacional, TO - Brasil. 

3.6. Lista de abreviações anatômicas

3.6a. Osteológicas

AB- arcos branquiais
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AX- cartilagem axial

BCO- barra coracóide

BC- beta cartilagem

BP- basipterígeo

PIB- barra puboisquiádica

BS1- primeiro segmento basal

BS2- segundo segmento basal

AAC- cartilagem angular anterior

LAC- cartilagem angular lateral

PAC- cartilagem angular posterior

LC- cartilagem ligamentar

MC- cartilagem de Meckel

PSC - cartilagem periespiracular

MDC- crista medial

DM - marginal dorsal

FPF- fontanela fronto-parietal

OF- forames obturadores

PCF- fontanela pré-cerebral
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HYO- arco hiomandibular

MES- mesopterígio

MET- metapterígio

MSC- mesocôndilo

MTC- metacôndilo

VM- marginal ventral

PRC- procôndilo

EBP - processo da barra episidial

IP- processo ilíaco

ISP- processo isquial

OTP- processo odontóide

POP- processo pós-orbital

PPP- processo pré-pélvico

LPP- processo pré pélvico lateral

PQ- palatoquadrado

PRO- propterígio

SOP- processo supraorbital

ESP- processo escapular
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PTP- projeção triangular posterior

VLP- processo ventro-lateral

AT- acessória terminal

DT2- terminal dorsal 2

VT- terminal ventral

3.6b. Dentículos dérmicos

Bp - Placa basal

Br - Crista basal

Cr - Crista coronal

Co- Corona

Cd - Dicotomia coronal

Cp - Placa coronal

3.6c. Canais da linha lateral ventral

ACH- componente angular do hiomandibular
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JCH- componente jugular do hiomandibular

CON- componente orbito-nasal do supra-orbital

SOL- componente sub-orbital do infra-orbital

SPC- componente subpleural do hiomandibular

SRC- componente subrostral do supra-orbital

HYC- canal hiomandibular

IOC- canal infra-orbital

JUG- canal jugular

NAS- canal nasal

PNC- componente pré-nasal do canal nasal

SOC- canal supra-orbital

AST- túbulos subpleurais anteriores

PST- túbulos subpleurais posteriores

IOL- volta infra-orbital

AJL- volta jugular anterior

PJL- volta jugular posterior

INL- volta naso-interior

PNL- volta prenasal
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SPL- volta subpleural

3.7. Análise Biogeográfica

3.7a. Levantamento sistemático

Por meio da análise taxonômica do grupo proposto para este projeto, foram 

levantados 5 espécies, sendo 4 destas novas, todas previamente associadas ao 

complexo Potamotrygon scobina. Essas espécies então caracterizadas e definidas, assim 

como suas localidades, tiveram seu relacionamento estudado sob o ponto de vista 

cladístico.

Os taxons foram analisados sobre o ponto de vista da cladística, mais 

especificamente análise de três itens, “three-item statements” (Nelson & Platnick,1991), 

método este que é baseado na comparação entre três entidades de modo sucessivo, 

sobrepondo-as em seqüência. A análise de três itens se baseia na informação contida no 

relacionamento entre três entidades, sendo este o menor arranjo comparativo informativo. 

Em especial neste caso, o relacionamento entre os estados dos caracteres. Repetições 

de informações (Paralogia, MASTs) são removidas da análise caso não sejam 

informativas, assim como relacionamentos não informativos (ou repetidos), por meio de 

análise de “sub-trees” e do “transparent method” (Nelson & Ladiges, 1996; Ebach et al. 

2005). Obtém-se no final uma hipótese de relacionamento baseada nas informações 

obtidas pela relação entre as entidades envolvidas nos “three-item statements”. O método 

é interessante no caso em questão devido ao seu propósito exclusivamente 
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biogeográfico, não se pretendendo inferir sobre a evolução do grupo em questão, e por 

seu emprego não necessitar de um grupo externo para propor um relacionamento entre 

os grupos usados, favorecendo análises onde a história evolutiva do grupo é pouco 

conhecida, como é o caso. Em decorrência desta ausência não há necessidade de 

polarização dos caracteres. Porém, sem o uso de grupo externo, não se tem uma árvore 

enraizada polarizada, não permitindo inferir sobre qual grupo seria mais basal ou 

derivado. Por esse método, o que se obtém é qual grupo é mais próximo de outro sob a 

luz dos dados utilizados. Em vista que não há atualmente uma hipótese abrangente da 

evolução para os representantes dessa família, assim como o relacionamento entre eles, 

inclusive com algumas divergências quanto ao possível grupo irmão desta (Carvalho et al. 

2004; Carvalho & Lovejoy, 2011; Lovejoy et al. 1998), esta análise foi empregada de modo 

a não se perder informações que a variação entre os caracteres possa fornecer. É 

importante afirmar que no estudo em questão, a hipótese de relacionamento obtida (o 

cladograma obtido), refere-se somente a estas cinco espécies abordadas. Esta 

comparação fora baseada na informação que os caracteres usados forneceram, pela 

homologia (relacionamento) entre os homólogos (partes do organismo) proposta. A 

hipótese obtida é referente ao observado dentre estas espécies, tanto para o 

relacionamento entre elas quanto para o relacionamento entre as áreas. Esta hipótese 

deverá ser testada posteriormente com a adição de novos grupos e novos caracteres, de 

modo a buscar uma filogenia consistente para toda a família Potamotrygonidae. Deste 

modo, a metodologia empregada satisfaz o objeto da análise pretendida por este trabalho, 

que seria apresentar uma hipótese de relacionamento somente entre as espécies 

estudadas, para fornecer embasamento para uma análise biogeografica das mesmas. 

Para a geração dessas arvores, foi usado o programa Lisbeth versão 1.3 (Zaragüeta-

Bagils, 2012). A hipótese de relacionamento obtida fornecera a base para o 

relacionamento de áreas.
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3.7b. Relacionamento de áreas

Uma vez em posse da hipótese de relacionamento entre as espécies, foi-se aplicado 

o método de geração de areagramas (Nelson & Platnick, 1981; Parenti & Ebach, 2009). 

Esse método consiste em substituir os terminais do cladograma obtido para os grupos de 

seres vivos pela área de ocorrência deles. Desse modo, como proposto por Nelson e 

Platnick (1981), a evolução dos grupos reflete o relacionamento entre as áreas, 

permitindo a inferir-se sobre a evolução das mesmas. Em seguida, buscou-se evidências 

geológicas para suportar as separações entre os grupos de áreas e as áreas em questão. 

O processo foi repetido para diferentes épocas geológicas, decorrente de evidências 

sobre a evolução da região amazônica, posteriormente se comparando com a distribuição 

da família Potamotrygonidae, segundo Carvalho et al. (2003).

Um cladograma geral de área é obtido quando se a evidencia a história evolutiva de 

diferentes grupos de seres vivos, e consequentemente, suas hipóteses de relacionamento 

de áreas (areagramas), de forma mutua (Williams & Ebach, 2009; Parenti & Ebach, 2009).  

A análise biogeográfica por caracteres será discutida em uma sessão posterior desse 

trabalho, porém é baseada nos princípios de correlação cladística de Hennig (1966) e das 

análises de relacionamento de área de Nelson e Platnick (1981).
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4. Resultados

4.1. Potamotrygon scobina Garman, 1913

Família Potamotrygonidae Garman, 1913

Gênero Potamotrygon Garman, 1913

Potamotrygon scobina Garman, 1913

(Figuras 2 - 14, Tabelas 1 - 4)

Potamotrygon scobina Garman, 1913, p. 418 (descrição original, Cametá, Rio Tocantins, 

Brasil, não ilustrado); Castex, 1964, p. 27 (caracterização); Castex & Maciel, 1965, p. 

15 (citação); Rosa, 1985, p. 324 - 335, figs. 22D, 79 - 81 (revisão taxonômica, 

redescrição); Compagno & Cook, 1995, p. 72, 74, 80 (listado); Ross & Schäfer, 2000, 

p. 46, 48, 120, fig. S66080-3 (listado); Marques, 2000, p. 46 (estudo molecular de 

parasitas); Carvalho et al. 2003, p. 25 (listado); Almeida, 2003, pp. 1 -118, anexo 4 - 

6 (aspectos sistemáticos); Bragança et al. 2004, p. 49 - 59 (alimentação); Charvet-

Almeida et al. 2005, p. 165-171 (aspectos reprodutivos); Compagno, 2005, p. 

541(listado); Deynat, 2006, p. 491 (citação); Magalhães et al. 2006, p. 575 - 583 

(bioquímica  do veneno); Rapp Py-Daniel et al. 2007, p. 95, 107, 122, Fig. 5 (listado); 

Toffoli et al. 2008, p. 324 (estudo molecular da família Potamotrygonidae); Montag et 

al. 2009, p. 247, 252 (listado); Almeida et al. 2009, p. 1- 11 (distribuição); Duncan et 

al. , 2010, p. 21, 22, 25 (anatomia das branquias)

Paratrygon scobina: Fowler, 1948, p. 10
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[non] Potamotrygon scobina: Ferreira et al. 2007, p. 121 (listado, identificação errônea), 

Ross & Schäfer, 2000, p. 120, 121, fig. S66091-4, S66092-2 (listado, identificação 

errônea);

Holótipo: MCZ 602s, por indicação original, macho jovem, col. Thayer Expedition

Localidade tipo: Cametá, Rio Tocantins, Brasil

4.1.1. Diagnose de Potamotrygon scobina Garman, 1913

Espécie de raia de água doce distribuída por grande parte da Bacia Amazônica, 

distinta dos demais representantes do gênero por um conjunto de características 

apresentadas a seguir: coloração dorsal variando entre o marrom, marrom escuro ou 

cinza escuro, portando manchas oceladas claras, entre o bege e o amarelo, apresentando 

um pequeno anel escuro circundando-as. Manchas oceladas menores na região central 

do disco, e podem ou não ser numerosas, se agrupando em rosetas ou ao redor de um 

ocelo central (P. motoro e P. boesemani apresentam ocelos maiores e com tons 

avermelhados; P. signata, além de colorações claras vivas (vermelho, laranja, amarelo), 

apresenta ocelos menores e organizados em arranjos ovalados; P. falkneri, P. tatianae e 

P. magdalenae não apresentam ocelos; P. leopoldi e P. henlei apresentam fundo negro e 

manchas pigmentares não ocelares; P. schroederi e P. tigrina apresentam padrão de 

coloração negro e amarelo, formando rosetas; P. orbignyi e P. humerosa apresentam 

característico padrão hexagonal e arredondado, em tons acinzentados). O ventre claro, 

podendo apresentar manchas escuras nas margens laterais posteriores do disco. A cauda 

apresenta também fundo escuro, com pequenas manchas claras, não ocelares. Em vista 

lateral, a cauda apresenta agrupamentos intervalados de pequenas manchas claras. 
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Cauda ventralmente escura, podendo ou não conter regiões claras. Crânio pequeno e 

pouco destacado do disco. Boca pequena, sem sulcos labiais. Dentes pequenos e 

simples, monocuspidados, apresentando cúspides arredondadas em fêmeas, exemplares 

jovens e na região lateral de ambas as maxilas e cúspides pontiagudas, monocuspidadas, 

em posição central às maxilas, em machos adultos. Os dentes variam em número entre 

48 e 50 na maxila inferior e constante 44 na maxila superior, em exemplares adultos. 

Dentículos dérmicos pequenos e comparativamente pouco numerosos, mais 

concentrados nas regiões centrais do disco. Rostro apresentando dentículos simples, com 

uma única cúspide central, de base arredondada e levemente voltado para a região 

posterior. No crânio os dentículos são estrelados e baixos, de base alargada sem um 

formato definido. Uma carena central mais desenvolvida, voltada posteriormente. Duas 

superficies carenais anteriores, em dois níveis, convergindo para a carena central. 

Posteriormente, encontram-se duas superfícies carenais laterais e opostas. As superfícies 

carenais podem ou não apresentar dicotomias terminais. Na cauda, observa-se um 

padrão congruente com o do crânio, porém pouco mais numeroso e menores, geralmente 

com as superfícies carenais menores e mais simples. Cauda apresentando uma única 

fileira irregular de espinhos, geralmente apresentando duas na base, de dentículos 

grandes e de base circular bem desenvolvida, voltados posteriormente. A cauda é fina e 

comprida, apresentando um bastão cartilaginoso terminal fino e muito alongado (em 

média 121,5% DW entre a cloaca e a ponta da cauda, enquanto as demais espécies 

pertencentes a este complexo, Potamotrygon sp. D, Potamotrygon sp. A, P. sp. B, e P. sp. 

C não ultrapassam 100,6% DW). 
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4.1.2. Descrição de Potamotrygon scobina Garman, 1913

Dados referentes às medidas morfométricas de P. scobina são apresentados na 

tabela 3, enquanto os referentes às contagens merísticas são apresentados na tabela 4. 

Os valores referentes ao holótipo desta espécie (MCZ 602s) são apresentados em 

separado, nas tabelas 1 e 2.

4.1.2a. Morfologia externa

Disco ovalado, pouco mais comprido que longo (comprimento entre 98.8 e 112.4% 

DW, sendo 103.8 a média). Margem anterior do disco convexa, tendo sua porção central 

pouco mais proeminente, subtriangular em alguns exemplares, apresentando uma 

pequena protuberância rostral arredondada em posição central. Margens posteriores 

também convexas, convergindo para a base da cauda e a superfície dorsal das 

nadadeiras pélvicas (Figura 6). Disco progressivamente achatado, do centro às margens, 

e comparativamente delgado, especialmente em suas margens laterais. Crânio pouco 

destacado do disco em âmbito dorsal, tendo comprimento entre 1/3 e 2/5 do comprimento 

total do disco. Olhos ovais, pequenos (comprimento do olho: 1.1 - 5.8% DW, média 3.0% 

DW), pouco destacados do disco, menores que os espiráculos (comprimento dos 

espiráculos: 5.5 - 9.4% DW, média 7.7% DW), olhos aproximadamente 1/2 do 

comprimento dos espiráculos. Espiráculos também ovais, pequenos comparativamente, e 

localizados posteriormente aos olhos, pouco mais externo e em orientação obliqua. 

Distância interorbital pouco menor que a distância interespiracular (12.9 - 17.5% DW 

contra 15.9 - 21.5% DW, respectivamente). Dobra nasal se extendendo até a margem da 

maxila superior. Boca pequena (7.1 - 12.2 % DW, média de 8.6% DW), levemente 

ondulada e/ou arqueada (Figura 8). Cinco papilas orais presentes, na maxila inferior, 
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organizadas em 2 filas, a anterior formada por 3 papilas, que se alternam com as 2 outras, 

que compõem a outra fileira, posterior. Na maxila superior há a presença de outras 3 

papilas, em uma fileira única. Margem tegumentar da maxila inferior ondulada, 

apresentando uma reentrância central. Largura da boca pouco maior que a distância 

internasal (7.1 - 12.2% DW  contra 7.3 - 9.2% DW, respectivamente). Sulcos labiais 

ausentes. Cesto branquial mais largo que comprido, apresentando distância entre os 

primeiros pares de fendas branquiais variando entre 23.1 e 29.0% DW, distância entre os 

últimos pares branquiais entre 15.9 e 21.2% DW, e comprimento do cesto branquial entre 

12.0 e 19.7% DW. 

Dentes pequenos e simples, arredondados e apresentando somente um plano de 

corte (Figura 10). Em exemplares jovens e fêmeas adultas, dentes são simples e com a 

cúspide arredondada em ambas as maxilas. Já em machos adultos, os dentes da região 

central das maxilas apresentam uma cúspide simples pontiaguda, enquanto os dentes 

laterais apresentam cúspides arredondadas. Dentes na maxila superior em número de 44, 

enquanto na maxila inferior variando entre 48 e 50. Maxila inferior consideravelmente 

maior que a superior, apresentando muitas fileiras de dentes. Em ambas, dentes 

organizados em mosaico. 

Nadadeiras pélvicas grandes (largura total 23.7 - 60.3% DW, média de 52.8% DW), 

subtriangulares, apresentando margem posterior ondulada e pregueada. Nadadeiras 

pélvicas pouco expostas, sendo quase completamente cobertas pela margem posterior do 

disco, destacando-se, em alguns exemplares, somente uma parcela diminuta da margem 

pregueada. Margens anteriores da nadadeira pélvica variando entre 20.5 - 27.8% DW  em 

comprimento (Figura 7). Clásperes robustos (Figuras 7 e 13), achatados 

dorsoventralmente e alongados. Porção distal posterior mais estreita que o corpo do 

clásper, decorrente de um afilamento terminal. Clásperes ligeiramente torcidos em seu 

eixo, decorrente do posicionamento das cartilagens internas. Superfície ventral do clásper 
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lisa. Dorsalmente, sulco do clásper se alongando de forma curvada, inicialmente se 

projetando externamente e se curvando internamente, originando-se à altura da margem 

posterior do disco (apópilo) e terminando em posição distal terminal (hipópilo). Abertura 

dorsal do pseudosifão (DPS) obliqua, em posição mediana ao sulco do clásper, orientada 

externamente. Abertura do pseudosifão ventral (VPS) bem desenvolvida, elíptica,  

orientada obliquamente e para a face interna, em posição terminal dorsal do clásper. 

Margem externa do clásper variando entre 3.9 e 14.2% DW, e margem interna variando 

entre 7.9 e 21.5% DW, considerando-se exemplares jovens e adultos. 

Cauda consideravelmente muito longa e de base comparativamente fina (10.1 - 20.2 

% DW, média 13.4% DW) (Figuras 6 e 7). Se afina de forma leve até a base do espinho 

serrilhado, ponto do qual passa a se afinar com maior intensidade e, dando continuidade 

a cauda, apresenta em posição distal um bastão cartilaginoso muito fino e longo, 

representando em muitos exemplares mais da metade do comprimento total da cauda. 

Comprimento da cauda, da cloaca até a ponta terminal, variando entre 76.3 e 145.2 % 

DW, tendo em média 121.5% DW. Dentículos pouco abundantes e pequenos. Filas  

laterais pequenas únicas, a partir da base do espinho serrilhado. Uma fileira única dorsal 

regular de espinhos bem desenvolvidos, voltados posteriormente e com base larga 

arredondada, podendo apresentar sua base em duas fileiras irregulares. Espinho 

serrilhado longo, variando entre 13.8 e 25.8% DW, e largura entre 1.1 e 2.3% DW.

4.1.2b. Padrões de Coloração

Coloração dorsal do disco apresentando considerável variação quanto ao padrão de 

pigmentação (Figura 8). Coloração de fundo variando entre o marrom escuro e 

esverdeado. Exemplares fixados podem apresentar fundo em cinza escuro. Sobre este 

fundo dispõe-se uma pigmentação ocelada, com ocelos de cor clara, variando entre bege 
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e amarelo claro. Estes ocelos apresentam um anel escuro circundando-os, porém sem 

borda externa definida. Ocelos tendem a ser maiores em regiões entre o centro e a 

margem do disco. Ocelos em geral do tamanho ou pouco menores que o comprimento do 

olho. Pode-se observar quatro padrões recorrentes dentro da variação observada para 

essa espécie, apresentados a seguir: I- Fundo escuro, com manchas ocelares concisas e 

relativamente grandes. Ocelos estes únicos, sem outras pintas claras distribuidas ao seu 

redor. Pode apresentar variação em número de ocelos, mas nunca em arranjo orbital. 

Esse padrão é o mais característico para essa espécie; II - Variação do padrão citado 

anteriormente, também apresentando manchas oceladas grandes e distintas, sem 

organização orbital. Presença de pequenas manchas claras, sem forma definida e sem 

anel negro, menores que os ocelos, na parte central posterior do disco, também podendo 

apresentar variação em quantidade; III- Variação do padrão “I”, porém ocelos muito 

diminutos e espaçados, pouco numerosos. Coloração dorsal escura com pequenos ocelos 

diminutos esparçamente dispostos; IV  - Fundo escuro apresentando numerosa 

pigmentação clara, composta pelos ocelos caracteristicos e por numerosas manchas 

claras sem formato definido. Estas manchas são menores que os ocelos e não 

apresentam o anel escuro circundando-as. Em alguns exemplares, os ocelos são 

somente perceptiveis nas margens do disco, enquanto a parte central é densamente 

ocupada por manchas claras não ocelares. Esse padrão de pigmentação também se 

caracteriza pelo agrupamento das manchas claras diminutas em forma orbital, ao redor de 

ocelos maiores, formando aglomerados ovalados, ou grossamente reticulares. 

A coloração ventral (Figura 6) é predominantemente clara, entre branco e bege, 

podendo ou não haver uma pequena mancha pigmentar escura circular, na região central. 

Em exemplares jovens, esse padrão claro é dominante. A medida que se dá o 

desenvolvimento do indivíduo, o ventre passa a ser pigmentado de forma marginal por 

manchas escuras, como se formando uma borda escura em aspecto ventral. Em 
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exemplares adultos, esta forma de pigmentação é sempre presente. Caracteriza-se pela 

presença de manchas escuras na porção latero posterior do disco, de modo obliquo 

externo, nunca chegando a um alinhamento anterior paralelo, de modo a atingir, 

geralmente, até a altura das fendas branquiais, ou da cintura peitoral. 

Cauda, em âmbito dorsal, com fundo escuro como no disco, recoberto por uma 

pequena e numerosa pigmentação clara, em manchas sem formato definido. 

Lateralmente, cauda com fundo escuro, e a pigmentação clara em agrupamentos 

irregulares de diminutas manchas claras, dispostos de forma intercalar com espaços 

somente de coloração de fundo. Ventre da cauda predominantemente escuro, recoberto 

quase em sua totalidade por manchas escuras, condizentes com as observadas no ventre 

do disco. Pode haver pequenas áreas sem a citada pigmentação, formando pequenos 

grupos de pigmentação clara. Cauda mais escura posteriormente, apresentando áreas 

claras em sua porção anterior. A intensidade da pigmentação escura é também 

relacionada com a idade do exemplar, quanto maior este, mais escura a pigmentação 

observada.

As nadadeiras pélvicas seguem, de forma geral, os padrões observados tanto no 

dorso quanto no ventre do indivíduo. Quanto ao aspecto dorsal, observa-se nas 

nadadeiras pélvicas a mesma pigmentação observada nas margens dorsais do disco, 

apresentando porém uma pequena margem clara, como se formando uma borda, próxima 

à margem posterior da nadadeira pélvica. Ventralmente, observa-se o oposto. Grande 

parte da área destas nadadeiras são preenchidas somente pelo fundo claro, enquanto em 

posição marginal posterior observa-se uma faixa escura relativamente larga, formada da 

tonalidade escura encontrada nas manchas do disco. A intensidade dessa cor e sua 

largura são relacionadas com a maturidade do exemplar, sendo que exemplares maiores  

e maduros apresentam uma faixa maior e mais intensa que exemplares menores e 

juvenis. Quando presentes, os clásperes apresentam a mesma coloração de fundo que o 
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disco, e podem ou não apresentar diminutas manchas claras, sem formato definido. 

Clásperes sem ocelos.

Exemplares jovens tendem a apresentar os padrões de coloração observados nos 

adultos, com pequenas inconsistências quanto ao tamanho, número e distribuição das 

manchas ocelares. O ventre de exemplares jovens são quase em sua totalidade absoluta 

de coloração clara, sem manchas escuras. Exemplares neonatos apresentam padrões de 

coloração não concisos, muitas vezes formados por ocelos grandes marginais em 

combinação com pigmentação reticular central, em um gradiente entre estes dois 

padrões. Neonatos de Potamotrygon scobina podem ser usualmente confundidos quanto 

a coloração com neonatos de outras espécies, principalmente P. motoro e P. orbignyi. 

Para detalhes a coloração deste ultimo, ver Silva (2010).

4.1.2c. Dentículos dérmicos (Figura 11)

Dentículos dérmicos pequenos e pouco numerosos comparativamente, presentes 

nas regiões rostral central, cranial central, e posterior central do disco, além do dorso e 

das laterais da cauda. Regiões marginais do disco lisas, ausente de dentículos ou 

apresentando poucos dentículos diminutos e esparsos. Diferentes morfologias de 

dentículos para as citadas regiões. Região rostral: Dentículos simples, apresentando uma 

única corona (Co) central pontiaguda, voltada posteriormente. Placa basal (Bp) 

arredondada, pouco destacada da superfície do disco. Dimensão dos dentículos 

constante entre eles, tendo os maiores dentículos não excedendo duas vezes o tamanho 

dos menores. Essa região é localizada entre a ponta do rostro e os olhos, em arranjo semi 

circular. Região cranial e posterior central: Dentículos estrelados, apresentando uma placa 

coronal (Cp) mais desenvolvida, voltada posteriormente. Extremidade anterior da placa 

coronal ligeiramente mais dilatada em uma superfície reta, obliquamente inclinada. Duas 
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cristas coronais (Cr) anteriores, convergindo para a extremidade anterior da placa coronal 

(Cp). Cristas coronais (Cr) anteriores em dois níveis, apresentando um interrompimento 

em desnível da crista, onde cada segmento apresenta uma elevação de cume 

arredondado. Em aspecto posterior ao dentículo, observam-se também duas cristas 

coronais (Cr) opostas e retilíneas, convergindo lateralmente à extremidade posterior da 

placa coronal (Cp). Estas cristas coronais apresentam em sua extremidade lateral 

também uma elevação de cume arredondado. Pode ou não haver dicotomias coronais 

(Cd) terminais irregulares nas extremidades terminais de cada crista coronal. Região 

caudal: dentículos seguindo o mesmo padrão de organização da região cranial e central 

posterior (placa coronal desenvolvida e voltada posteriormente, com duas cristas coronais 

anteriores e duas cristas coronais laterais posteriores), apresentando uma placa basal 

pouco mais destacada do disco, seguindo as orientações das cristas coronais presentes, 

variando somente quanto a sua constituição: enquanto os dentículos da região cranial são 

mais robustos e apresentam maior número de dicotomias coronais, os da região caudal 

apresentam placa basal pouco mais destacada e dentículos mais delgados e simples.

Uma única fileira regular dorsal de espinhos, podendo apresentar 1 a 2 fileiras 

irregulares na base da cauda, formando a base da fileira. Dentículos robustos, de cúspide 

única,  voltada posteriormente. Base arredondada, semi ovalada, e bem desenvolviva. 

Fileiras laterais de espinhos podem ocorrer posteriores à origem do espinho serrilhado, 

formada por diminutos dentículos unicuspidados diminutos e frágeis. 

4.1.2d. Anatomia interna (Figura 9)

Neurocrânio mais comprido que largo, apresentando sua extremidade anterior mais 

larga e destacada que a posterior. Fontanela pré cerebral (PCF) subcircular, 

apresentando a margem anterior ligeiramente mais achatada que as margens laterais, e 
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apresentando sua margem posterior em posição posterior às margens posteriors dos 

processos da barra epifisial (EBP). Processos estes sub  triangulares, apresentando o 

vértice externo arredondado e se projetando até a altura da articulação entre as 

cartilagens angulares e a cartilagem de Meckel. Fontanela frontoparietal (FPF) se afina no 

sentido anteroposterior, a partir da margem posterior dos processos da barra epifisial, 

apresentando uma ligeira constrição em sua porção mediana e sua extremidade posterior 

arredondada, à altura das margens posteriores dos processos pós orbitais.  Processo 

supra-orbital (SOP) pouco destacado, sub triangular, projetado lateralmente. Processo 

pós orbital (POP) largo, se projetando latero anteriormente, até a altura da cartilagem 

angular posterior. Cartilagem pré-espiracular (PSC) formando uma parece concava, 

curvada no sentido lateral e posterior. Arco hiomandibular (HYO) projetado no mesmo 

sentido que o processo pós orbital, apresentando uma leve constrição lateral próxima a 

sua extremidade posterior, e sua sua extremidade anterior curvada interiormente, 

apresentando uma concavidade em sua face interna, e se articulando com as cartilagens 

angulares. Três cartilagens angulares presentes. Cartilagem angular anterior (AAC) 

curvada, apresentando uma concavidade em sua face anterior, sendo entre 5 e 6 vezes 

menor que o arco hiomandibular. Cartilagem angular posterior (PAC) ovalada, de 

aproximadamente o mesmo comprimento que a cartilagem angular anterior, porém mais 

delgada. Cartilagem angular lateral (LAC) localizada lateralmente à cartilagem angular 

posterior, entre esta e o arco hiomandibular, ovalada e diminuta, cerca de 1/3 do 

comprimento da cartilagem angular posterior. Cartilagem de Meckel (MC) robusta, 

apresentando sua margem interna sub retangular e bem marcada. Extremidade externa 

arredondada. Concavidade bem marcada na face anterior da cartilagem de Meckel, em 

posição central, e lateral à região de articulação com o palatoquadrado, também concava, 

portando em posição lateral externa um processo ventrolateral (VLP) voltado 

anteriormente e bem desenvolvido, apresentando uma ligeira curvatura interna em sua 
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extremidade. A  face posterior da cartilagem de Meckel apresenta um processo destacado 

apresentando seu ápice subtriangular, adjacente a uma superfície levemente côncava, 

voltada externamente em posição lateral. Palato quadrado (PQ) menor e mais delgado 

que a cartilagem de Meckel, levemente curvado em sua extremidade externa e 

apresentando uma concavidade posterior em posição complementar à encontrada na 

cartilagem de Meckel. Extremidade externa arredondada e levemente menor que a 

extremidade interna. Região articular com a cartilagem de Meckel proeminente e 

arredondada. Projeção triangular posterior (PTP) diminuta. Cartilagem ligamentar (CL) 

presente e pequena, entre os antímeros. 

Sinarcual anterior articulando com o condrocrânio pelo processo odontóide central 

(OTP). Crista medial (MDC) do sinarcual se estendendo sobre quase toda a extensão 

dorsal desta cartilagem, não encontrando a extremidade anterior. Superfícies angulares 

do processo escapular (ASP) destacadas lateralmente, sendo a porção anterior 

levemente retangular e maior que a posterior, sendo esta última arredondada e projetada 

lateroposteriormente. 

Cintura peitoral articulando com a sinarcual por meio dos processos articulares da 

escápula, sendo o anterior mais delgado e retilíneo, projetado obliquamente, e o posterior 

mais robusto, com uma extremidade arredondada destacada e levemente aguda, 

projetando-se obliquamente, apresentando uma concavidade articular anterior à estrutura 

como um todo, articulando-se com as projeções do sinarcual. O processo escapular 

apresenta em vista dorsal uma barra central levemente bicôncava, e porções laterais 

consideravelmente expandidas. Procôndilo (PRC) destacado anteriormente, 

apresentando extremidade arredondada e uma face concava mais posterior, formando o 

“centro” da região lateral do processo escapular. Mesocôndilo (MSC) e metacôndilo (MTC) 

projetados posteriormente, sendo o primeiro mais anterior, lateral e arredondado, 

enquanto o ultimo é menor e mais agudo, também arredondado. Propterígio (PRO) 
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robusto, se articulando com o procôndilo por uma reentrância anterior (articulando com a 

projeção do procôndilo) e com sua extremidade posterior arredondada na concavidade 

central também do procôndilo. Mesopterígio (MES) articulando completamente por uma 

concavidade com o mesocôndilo, apresentando sua porção anterior mais desenvolvida e 

destacada anteriormente. Metapterígio (MET) articulando com o metacôndilo por uma 

região articular côncava maior que a articulação arredondada deste ultimo, e se 

projetando posteriormente em uma estrutura robusta e levemente curvada.

Cintura pélvica portando um processo pré pélvico (PPP) alongado, central às duas 

regiões côncavas localizadas na face anterior da barra puboisquiádica (PIB). 

Extremidades laterais largas e bem destacadas. Processos laterais pré pélvicos (LPP) 

anteriores destacados, subtriangulares, compondo a extremidade anterior da barra 

puboisquiádica. Processo ilíaco (IP) projetado lateralmente e posteriormente, arredondado 

e bem destacado, apresentando uma projeção lateral arredondada que articula com o 

esqueleto do clásper. Processo isquial (ISP) fino e subtriangular, projetado 

posteriormente, à mesma altura da margem posterior do processo ilíaco. Três forâmens 

obturadores (OF) arranjados entre o processo ilíaco e processo isquial, no corpo da barra 

puboisquiádica, sendo o anterior e o medial em posição mais anterior na barra e o 

posterior em posição mais distal. 

Potamotrygon scobina apresenta número total de vértebras variando entre 125 e 

136, com vértebras pré caudais variando entre 24 e 28 e vértebras caudais entre 101 e 

108. Vértebras diplosplondílicas variando entre 97 e 102. Vértebras relacionadas à origem 

do espinho serrilhado variando entre a vértebra número 78 e 85. Nadadeira peitoral com 

raios totais variando entre 86 e 93, sendo 40 a 45 a variação de raios no propterígio, 12 a 

14 no mesopterígio e 31 a 35 no metapterígio. Nadadeira pélvica com raios variando entre 

21 e 24. Raios somados de ambas as nadadeiras variam entre 107 e 116. 
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Clásperes (figura 13) compostos pelas seguintes cartilagens: segmento basal 1 

(BS1), segmento basal 2 (BS2), beta-cartilagem (BC), cartilagem axial (AX), dorsal 

marginal (DM), ventral marginal (VM), terminal dorsal 2 (DT2), acessória terminal (AT) e 

terminal ventral (VT). O basipterigio articula com o segmento basal 1, apresentando a 

extremidade que compõe essa articulação um pouco mais larga que a extremidade 

posterior, que articula com o segmento basal 2. Articulando também com a lateral 

posterior do segmento basal 1 raios da nadadeira pélvica e a beta-cartilagem. O 

segmento basal 2 cilíndrico, de aproximadamente o mesmo comprimento que o segmento 

basal 1, e apresentando uma leve concavidade externa, central à estrutura. 

Posteriormente, observa-se uma cartilagem axial igualmente cilíndrica, porém curvada 

externamente, em “S”, deslocando o eixo do clásper. Temos, adjacente à cartilagem axial, 

uma cartilagem ventral marginal sublosangular, se projetando lateralmente e logo se 

dobrando em um angulo de 90 graus formando uma pequena parede, e acompanhando a 

cartilagem axial. A beta-cartilagem também cilindrica porém menos robusta que a 

cartilagem axial, apresentando uma curvatura no sentido externo, representando cerca de 

1/2 do comprimento total do clásper. Posterior a esta estrutura, observa-se uma  

cartilagem dorsal marginal ovalada, apresentando uma pequena concavidade em sua 

margem anterior. Essa estrutura é delgada, ligeiramente curvada em sua margem no 

sentido da cartilagem axial, representando aproximadamente 1/3 do comprimento da 

beta-cartilagem. Articulando com a dorsal marginal, cartilagem dorsal terminal 2 ovalada, 

porém menor que a primeira. A dorsal terminal 2 delgada e apresenta uma curvatura no 

sentido interno do clásper, no sentido da cartilagem acessória terminal. Esta última se 

articula terminalmente à cartilagem axial e à ventral marginal. A cartilagem acessória 

terminal é mais robusta que a dorsal terminal 2, dorsal marginal e ventral marginal, e se 

curva no sentido da cartilagem ventral terminal. A ventral terminal bem desenvolvida, 

representando por volta de 1/3 do comprimento total do clásper, apresentando uma 
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margem ventral mais dilatada em sua porção posterior. Grande parte da estrutura é 

curvada para a face dorsal do clásper, curvada e recobrindo a cartilagem acessória quase 

completamente. 

4.1.2e. Canais da linha lateral ventral (Figura 12)

Canal hiomandibular (HYC) originando-se anterior à abertura nasal, projetando-se 

anteriormente de modo oblíquo, em sentido externo do disco. Curva-se então no sentido 

externo, correndo em suave curva em sentido posterior do disco. Em sua porção anterior, 

partem do canal hiomandibular diversos túbulos subpleurais anteriores (AST) curtos e 

retilíneos, até aproximadamente a altura das dobras nasais. O canal hiomandibular segue 

então, apresentando poucas oscilações, no sentido posterior, formando o componente 

subpleural do hiomandibular. Próximo à margem anterior da nadadeira pélvica, o canal 

hiomandibular se curva internamente de forma abrupta, em ângulo por volta de 120 graus, 

compondo uma volta subpleural (SPL) bem marcada. Não foram observados túbulos 

subpleurais superiores. O canal hiomandibular se projeta então para o interior do disco e 

se curva externamente, em angulo aproximado de 90 graus. O componente jugular do 

hiomandibular (JCH) corre obliquamente, sentido externo, contornando de forma grosseira  

a margem externa do cesto branquial. Observa-se então uma pequena ondulação e então 

uma curvatura interna, também de aproximadamente 90 graus, dando continuidade ao 

componente angular do hiomandibular (ACH), curto e retilíneo. Este segmento se curva 

de forma abrupta externamente, em 90 graus, apresentando um canal jugular (JUG) 

formando uma grande ondulação, convergindo para o ponto de confluência de canais. A 

partir deste ponto, projeta-se externamente e posteriormente, em uma volta jugular 

posterior (PJL) curta, a porção posterior do canal infraorbital (IOC), apresentando uma 

ondulação grande e culminando em uma volta infraorbital (IOL) acentuada, por volta de 
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120 graus, no sentido externo, realinhando o canal infraorbital para o sentido anterior. 

Observa-se então uma pequena ondulação e então um segmento se curvando de forma 

suave em direção ao rostro. Próximo ao canal hiomandibular, o canal infraorbital se curva 

acentuadamente, em uma volta suborbital (SOL) superior a 130 graus, sentido interior do 

disco, se projetando posteriormente. O componente suborbital do infraorbital (SOI) se 

projeta então sem ondulações, porem arqueado externamente e então internamente, até 

a altura do ponto de confluência de canais, se curvando então em 180 graus, e 

projetando-se obliquamente sentido rostro em um segmento intensamente ondulado. A 

partir do ponto de confluência de canais, o canal supraorbital se projeta externamente e 

em seguida anteriormente, a partir da volta jugular anterior (AJL). O componente 

orbitonasal do supraorbital (CON) se projeta sentido rostral, apresentando uma ondulação 

sinuosa inicial e então pequenas ondulações orientadas internamente e depois 

externamente, porém mantendo o carater retilineo do segmento, culminando em uma 

volta pré nasal (PNL) de aproximadamente 180 graus e, logo anterior às narinas, se 

curvando novamente para a margem anterior do disco, na volta nasoinferior (NIL) e 

projetando o componente subrostral do supraorbital de forma linear. Por último, também a 

partir do ponto de confluência dos canais, projeta-se para o interior do disco no sentido 

anterior um canal nasal (NAS) retilíneo, contando somente com uma curvatura terminal 

para o sentido anterior, ao alcançar a abertura nasal. Sob  o rostro, na margem anterior do 

disco, projeta-se então um componente pré-nasal do canal nasal (PNC) retilíneo, 

alcançando quase a borda anterior do disco. 
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4.1.3. Comentários

Garman (1913), em sua descrição original de Potamotrygon scobina, não aponta um 

exemplar como holótipo para essa espécie, porém a descreve baseado em um único 

exemplar macho jovem. O sexo, medidas, localidade e identificação deste exemplar está 

de acordo com o apresentado por Garman em seu trabalho. O holótipo (Figuras 2 a 5) 

encontra-se em condições aceitáveis, apresentando seu corpo praticamente intacto, com 

poucas lacerações, com exceção da remoção de um pequeno quadrado de pele dorsal 

próximo ao crânio (Figuras 2 e 3), um corte na articulação entre a cartilagem de Meckel e 

o palatoquadrado para abertura da boca (Figura 3) e ausência de cauda e espinho 

serrilhado (Figuras 2 e 3). A coloração se encontra extremamente desbotada, como 

esperado para um exemplar conservado por mais de cem anos. De modo geral, o holótipo 

fornece um número satisfatório de informações quanto a espécie nominal a ele atrelada. 

Porém, características como a coloração dorsal, um dos caracteres mais utilizados na 

identificação dessa espécie, foi perdido, com exceção de pequenas regiões marginais do 

disco (Figura 3), que ainda apresentam um pouco da coloração original. Quanto à 

coloração, deve-se de fato seguir o apresentado pelo texto original de Garman. Outro 

caráter fundamental e característico para a identificação da espécie, a cauda longa e fina, 

com um bastão cartilaginoso alongado, não está presente no holótipo. O texto de Garman 

não faz referência alguma a este caráter, provavelmente já ausente quando o mesmo 

compôs a descrição. Rosa (1985) já faz referência a ausência da cauda no holótipo. Por 

se tratar de um exemplar jovem, também não faz referência a estrutura do clásper e nem 

ao tamanho alcançado por um adulto maduro. Garman (1913) não faz referência aos 

dentículos observados no dorso do disco, somente aos espinhos da fileira dorsal da 

causa, no caso apresentando como duas, irregulares, formadas por espinhos em forma 

de gancho e de base larga. Rosa (1985) se refere a estas fileiras como paralelas 
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irregulares, formadas por espinhos baixos em relação ao diâmetro basal. Este mesmo 

autor, porém, fala sobre os dentículos do disco, apresentando-os como pequenos, mais 

desenvolvidos na porção mediana anterior do disco. Quanto às dimensões do disco, 

Garman (1913) somente apresenta o comprimento e largura do exemplar analisado (9.75 

polegadas, 247.6 mm, de comprimento por 9.4 polegadas, 238.7 mm, de largura, 

aproximadamente), enquanto Rosa (1985) apresenta as proporções entre essas 

dimensões, no caso, que o comprimento do disco varia entre 1.03 e 1.1 vezes a largura 

do disco.

Não há ilustrações originais relacionadas ao exemplar e nem à espécie.

Durante o presente estudo, observa-se, baseado em exemplares macho, que este 

atingem a maturidade sexual por volta de 370 - 390 mm de largura de disco (DW), usando 

como indicado o nível de calcificação do clásper, por um simples teste de flexibilidade.

4.1.4. Status taxonômico de Potamotrygon scobina Garman, 1913

Garman (1913) apresenta uma descrição original pouco aprofundada desta espécie,  

sendo o tipo um exemplar macho jovem, de cauda cortada. Deste modo, este autor expõe 

as seguintes características nesta descrição: disco redondo, apresentando uma pequena 

proeminência na ponta do focinho. Boca pequena, com largura sendo um terço da 

distância entre ela e a ponto do focinho, levemente ondulada, portando 5 papilas. Papilas 

organizadas em 2 series, uma anterior portanto uma papila central bífida e mais uma em 

cada lateral da boca. A posterior contendo duas papilas, mais posteriores que as 

primeiras. Dentes pequenos, quase iguais, com cúspides côncavas transversalmente, 

lisas. Olhos pequenos, com as bordas curvadas externamente. Espiráculos pouco 

maiores que os olhos, sendo que a distância entre estes é contida uma vez e meia na 

distância entre os olhos e o focinho. Dorso do disco e da cauda cobertos com dentículos 

56



pequenos e próximos, apresentando bases estreladas, sendo maiores nas regiões do 

crânio, central do dorso e anterior da cauda. Posterior a porção central do abdômen, 

sobre as vértebras, se encontram duas fileiras irregulares de espinhos baixos, em forma 

de gancho e de base larga, se estendendo posteriormente sobre a cauda. Ventre do disco 

liso. Dorso amarronzado com poucas manchas claras espalhadas. Ventre amarronzado 

com pequenas manchas pintas brancas e manchas marrons.

As características expostas por Garman condizem com a morfologia encontrada em 

exemplares provenientes das regiões do baixo rio Tocantins, baixo Amazonas e de 

algumas localidades do rio Madeira. Por outro lado, pela falta de detalhamento 

apresentado pelo autor, tal descrição pode se encaixar também para exemplares 

encontrados na região do médio e alto Tocantins e também em exemplares da região do 

rio Branco.

Posteriormente, Rosa (1985) em um trabalho de revisão da família 

Potamotrygonidae, foi o primeiro a aprofundar a descrição de representantes desta 

espécie. Neste trabalho, Rosa apresenta as seguintes características diagnósticas: disco 

subcircular, com dorso entre marrom claro e marrom escuro em coloração, apresentando 

pequenos pontos entre o branco e amarelo. Dentes apresentando coroas achatadas, mais 

largas que longas. Espinhos dorsais da cauda relativamente baixos quanto ao diametro 

de sua base, em fileiras irregulares paralelas. Assim como os caracteres apresentados 

por Garman, estes também se encontram de acordo com os observados para os 

exemplares desta região, embora também possam ser atribuidos a outras espécies 

pertencentes ao complexo em questão. 

Rosa (1985) menciona que Castex (1967) identificou de forma errônea o tipo de 

Potamotrygon scobina como Potamotrygon motoro, e apresenta uma distinção entre 

ambas, sendo a primeira distinta da segunda por apresentar dentes menores, espinhos 

da fileira dorsal da cauda menos pontiagudos e apresentando mais de uma fileira, além 
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da ausência de ocelos grandes no dorso. No presente trabalho, a distinção entre estas 

espécies é evidenciada pela diferença entre o comprimento da cauda, sendo a de 

Potamotrygon scobina consideravelmente mais longa, pela ausência de coloração 

avermelhada ou alaranjada nos ocelos e por apresentar um disco cuja musculatura é 

comparativamente menos robusta. Por outro lado, Rosa e Garman apresentam 

Potamotrygon scobina como portando manchas claras em seu dorso, como pintas. Tal 

padrão é constante dentre os exemplares, porém a presença de ocelos apresentando um 

halo escuro circundante é comum. Rosa, em seu trabalho, não teve acesso a exemplares 

com a cauda conservada, estrutura esta que é característica desta espécie. O mesmo se 

deve para o dimorfismo sexual quanto aos dentes, já que não teve acesso a exemplares 

machos maduros. Rosa caracteriza bem a coloração dorsal e ventral dessa espécie, 

embora não tenha amostrado toda a variação que este caráter apresenta. 

Rosa apresenta intervalos de medidas e contagens merísticas que se encontram 

dentro do intervalo atribuído à espécie no presente estudo (ver Tabela 21, página 327, em 

Rosa 1985 para maiores detalhes). Pode-se destacar que o comprimento da cauda, como 

apresentado por Rosa (1985), caráter fundamental para a definição desta espécie, não 

apresenta os mesmos valores amostrados no presente estudo. Como Rosa afirma que 

nenhum dos exemplares apresentava a cauda conservada por completo, espera-se, como 

observado, um valor menor que o anotado neste estudo. Quanto às contagens há 

intervalos sobrepostos entre os observados no presente estudo e os apresentados por 

Rosa, mesmo tendo um espaço amostral muito diferent. Porém é importante notar que 

alguns intervalos apresentados neste estudo sobrepõem os de Rosa na margem posterior 

deste intervalo, como por exemplo o número de vértebras caudais (101 - 108 neste 

estudo contra 97 - 101 de Rosa), provavelmente decorrente da diferença do número de 

exemplares estudados, qualidade do material e a falta de integridade da cauda como dito 

por Rosa. 

58



O número de dentes é a única contagem que não se enquadra com o apresentado 

nem com Rosa e nem com Garman. O presente estudo amostra para a espécie 44/48-50, 

enquanto o primeiro anota 30-36/32-40 e o ultimo 34/25. Tal diferença provavelmente é 

dada pela metodologia empregada na contagem e pela qualidade do material. 

Exemplares provenientes do médio e alto rio Tocantins também apresentam valores de 

raios condizentes com os intervalos apresentados por esses dois autores para a 

nadadeira peitoral. A contagem de vértebras também se coloca nas margens dos 

intervalos propostos, cenário esperado para grupos tão proximamente relacionados.

De forma geral, não há duvidas quanto a validade da espécie nominal Potamotrygon 

scobina, tanto pela descrição de Garman (1913), pela revisão de Rosa (1985) e pela 

revisão apresentada neste estudo. Ambos os autores certamente observaram exemplares 

pertencentes à esta espécie. Problemas quanto a taxonomia surgiram principalmente 

quanto a exemplares fora da região tipo, apresentada por Garman (1913) como Cametá, 

e por Rosa (1985) como médio e baixo Amazônas, de Manaus a Belém. De fato, 

identificações errôneas são provenientes de exemplares de outras regiões e, como 

apresentado por esse estudo, correspondem a espécies novas a serem descritas.

4.1.5. Distribuição geográfica (Figura 14)

Potamotrygon scobina é, dentre as espécies proximamente relacionadas a ela 

(apresentadas neste trabalho), a que apresenta a maior área de distribuição. 

Predominante na região leste amazônica, principalmente na bacia do rio Tocantins, esta 

espécie ocorre também em outras bacias importantes, como a do rio Madeira e o 

Amazônas, no rio Solimões, com registros para a região do Peru e oeste amazônico 

(Carvalho et al. 2003). 
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4.1.6. Material analisado

(53) - Município de Jaciparaná, Foz do igarapé, Karipuna, sob as coordenadas 9º 

17’ 4.29” S, 64º 23’ 56.67” W. Coletor: Cella-Ribeiro, A. (UFRO-I 000515);

- Rio Madeira, Rondônia, sob  as coordenadas sob  as coordenadas 9º 17’ 4.29” S, 

64º 23’ 56.67” W. (E3 188773);

- Rio Uatumã (Balbina), Pres. Fiqueiredo, Amazonas. (INPA 1774);

- Rio Aripuanã, Amazonas. (Ari 66);

- Rio Aripuanã, Amazonas. (INPA 29507);

- Rio Solimões, careiro perto de balsa, Amazônas (INPA 15113);

- Rio Solimões, Janauacá, Amazônas, sob as coordenadas 3º 17’ 41.57” S, 60º 20’ 

31.34” W (INPA 9096, INPA 9104, INPA 10395);

- Ilha de Colares, Pará ( “MPEG” 910, “MPEG” 903, “MPEG” 888 (79), “MPEG” RAIA 

38,  “MPEG” RAIA 63, “MPEG” RAIA 05, “MPEG” RAIA 19, “MPEG” RAIA 39, “MPEG” 

029, “MPEG” 392, “MPEG” 390, “MPEG” 385, “MPEG” 494, “MPEG” 496, “MPEG” 282, 

“MPEG” 583, “MPEG” 053, “MPEG” 729, “MPEG” RAIA PRETA 03 843, “MPEG” 726, 

“MPEG” 744, “MPEG” 727, “MPEG” 742, “MPEG” 747, “MPEG” RAIA PINTADA 2F 2/2 

04 832, “MPEG” 837 12, “MPEG” 746, “MPEG” 738, “MPEG” 741, “MPEG” 740, “MPEG” 

748, “MPEG” 786);

- Baía do Marajó, Ilha de Colares, Rio Tocantins, Pará, sob   as coordenadas 0º 55’ 

34.68” S, 48º 17’ 25.4394” W. Coletores: F. P. L. Marques, M. Cardoso Jr e V. M. Bueno. 

(MZUSP 104247, MZUSP 104245, MZUSP 104244, MZUSP 104256, MZUSP 104261, 

MZUSP 104243, MZUSP 104258, MZUSP 104259, MZUSP 104266, MZUSP 104262, 

MZUSP 104257, MZUSP 104268, MZUSP 104246).

- Cametá, Tocantins River, Brazil - Thayer Expedition (MCZ 602S).
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4.2. Potamotrygon sp. A.

(Figuras 15 - 23, Tabelas 5 e 6)

4.2.1. Diagnose de Potamotrygon sp. A

Potamotrygon sp. A, proveniente do rio Branco, é distinta das outras espécies por  

apresentar disco subcircular com musculatura notoriamente robusta, portando coloração 

dorsal escura, entre o cinza escuro e o marrom escuro. Sobre  esse fundo, há uma 

pigmentação clara, formada por diminutos ocelos variando do branco ao amarelado, 

esparsamente espalhados, circundados por pequenas manchas irregulares. Ocelos 

apresentam um diminuto halo escuro circundando-os (Potamotrygon motoro e 

Potamotrygon boesemani apresentam halos avermelhados ou alaranjados; Potamotrygon 

signata não apresenta ocelos centrais com ocelos menores circundando-os; 

Potamotrygon orbignyi, Potamotrygon tatianae, Potamotrygon humerosa e Potamotrygon 

magdalenae apresentam padrões reticulados sem ocelos; Potamotrygon falkneri 

apresenta padrão de coloração reticulado com ou sem ocelos, porém consideravelmente 

mais abundante, além de dentículos dérmicos com padrão diferente (Silva & Carvalho, 

2011); Potamotrygon scobina apresenta ocelos maiores e mais numerosos; P. leopoldi e 

P. henlei apresentam fundo negro e manchas pigmentares não ocelares; P. schroederi e 

P. tigrina apresentam padrão de coloração negro e amarelo, formando convulações). Não 

há presença de ocelos na região caudal, e sim de pequenas manchas claras. 

Ventralmente, a cauda possui a mesma pigmentação negra do ventre do disco, podendo 

apresentar a sua porção anterior com coloração clara. Não há pigmentação lateral a 

cauda (Potamotrygon scobina, P. sp. C, P. sp. D e P sp. B apresentam aglomerados de 

pigmentação clara nestas laterais). As nadadeiras pélvicas apresentam dorsalmente o 

mesmo padrão do dorso do disco, enquanto ventralmente mantém o padrão claro de 
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fundo, e somente as bordas posteriores apresentam uma faixa pigmentar escura. 

Dentículos dérmicos da região cranial menores e mais simples, apresentando uma única 

corona central e uma dicotomia posterior a esta, formando duas carenas simples. 

Dentículos medianos e dorsais a cauda em grande concentração e estrutura, 

apresentando uma única carena pontiaguda, congruente com os dentículos observados 

no rostro. Uma fileira irregular de espinhos na cauda, curvados antero-posteriormente, 

com uma única face carenal, apresentando uma base relativamente bem desenvolvida e 

arredondada. Dentículos dérmicos laterais abundantes, em toda a extensão da cauda. 

Cauda apresentando base robusta e larga (média de 19% DW; P. scobina, P. sp. B, P. sp. 

C e P. sp. D, tendo, no máximo, 15.4% em média de seu DW). Bastão cartilaginoso 

caudal diminuto (78.1% DW, distância entre a cloaca e a ponta da cauda, em média; as 

demais espécies apresentam médias superiores a 86.1% DW). Dentes simples, variando 

entre 50-56 em número na maxila superior e entre 54-60 na maxila inferior. Musculatura 

da mandíbula proeminente dorsalmente, laterais aos olhos e anteriores aos espiráculos. 

Comprimento do espinho serrilhado proporcionalmente menor ao disco que nos demais 

representantes desse complexo (18% DW para Potamotrygon sp. A; superior a 21% nos 

demais).

4.2.2. Descrição de Potamotrygon sp. A.

Proporções de medidas e contagens são apresentadas, respectivamente, nas 

tabelas 5 e 6.  Todos os exemplares pertencentes a esse grupo foram medidos, 

fotografados e radiografados, para a obtenção de dados morfológicos externos e internos. 
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4.2.2a. Morfologia externa.

Disco levemente ovalado (Figura 15), mais longo que largo, com comprimento do 

disco (DL) variando entre 103,7 e 107,3% do DW. Margem anterior do disco circular, sem 

a ponta destacada. Disco robusto, tanto nas margens quanto na porção central. Crânio 

grande e bem destacado, com distância interorbital variando entre 14.1 a 17.6% DW  e 

distância interespiracular entre 16.5 e 19.7% DW, cobrindo aproximadamente três quartos 

da metade anterior do disco, com musculatura maxilar muito volumosa e destacando-se 

dorsalmente, anterior aos olhos. Olhos pequenos, consideravelmente menores que os 

espiráculos, sendo estes últimos 2,3 vezes o comprimento do primeiro. Boca ligeiramente 

ondulada e arqueada anteroposteriormente, do mesmo tamanho que a distância 

internasal (8,0 - 9,3% DW), com cinco papilas orais presentes no assoalho inferior da 

boca: três em uma fileira anterior e duas numa fileira posterior, alternando-se. 

Protuberância oral central presente no assoalho superior da boca. Não há sulcos labiais 

distinguiveis. Cesto branquial mais largo que comprido, apresentando distância entre as 

primeiras aberturas branquiais variando entre 26.9 - 30.2% DW e distância entre as 

quintas aberturas branquiais variando entre 18.4 - 22.1% DW. 

Dentes relativamente pequenos e apresentando a mesma morfologia nas duas 

arcadas (Figura 19). Dentes simples, com uma única superfície cortante.  Em fêmeas 

adultas e indivíduos jovens, os dentes são arredondados, enquanto em machos adultos, 

há a formação de uma cúspide pontiaguda nos dentes centrais da maxila superior. Os 

dentes variam entre 50 e 56 fileiras na maxila superior e entre 54 e 60 fileiras na maxila 

inferior.

Nadadeiras pélvicas grandes (comprimento total das nadadeiras variando entre 52.0 

a 54.2 % DW), sempre se destacando posteriormente ao disco, mesmo que de forma 
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modesta (Figura 17). Nadadeiras estas subtriangulares, com cantos arredondados e 

margem posterior praticamente reta, apresentando poucas ondulações. Comprimento das 

margens anteriores da nadadeira pélvica variando entre 17.9 - 25.5% DW.  Clásperes 

grandes e robustos (medido em um único macho adulto, 14.4% DW na margem interna e 

6.2% DW  na externa), apresentando as porções anteriores levemente curvadas. Os 

clásperes são torcidos em seu eixo (Figuras 17 e 22). Superfície ventral do clásper lisa, 

apresentando a abertura ventral do pseudosifão ovalada (VPS) e em posição lateral 

externa. A base do clásper é mais larga e robusta, enquanto a extremidade posterior é 

ligeiramente arredondada. O sulco do clásper é grande, apresentando um apópilo à altura 

das margens posteriores na nadadeira pélvica. O sulco se projeta posteriormente em 

caráter curvado, primeiro se dirigindo externamente e depois internamente, onde se tem 

um hipópilo grande e ovalado, em posição subterminal, logo anterior à aba do clásper. A 

abertura dorsal do pseudosifão (DPS) é ovalada e em posição mediana ao sulco do 

clásper, oblíqua e interna. 

Cauda robusta, com base larga (variando entre 17.6 e 20.8% DW), que vai se 

afinando levemente até base do espinho serrilhado, onde passa a se afinar com maior 

intensidade (Figura 17). Bastão cartilaginoso curto e robusto. Origem do espinho 

serrilhado em posição intermediária da cauda, não muito distante da base desta. Espinho 

serrilhado com comprimento entre 13.9 e 21.6% DW. Cauda fortemente denticulada, 

principalmente em suas faces laterais. Orla membranosa presente dorsalmente e 

ventralmente a cauda, na porção distal desta. 
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4.2.2b. - Padrões de coloração (Figura 16)

Em exemplares preservados, a coloração dorsal do disco apresenta fundo escuro, 

variando entre o cinza escuro e o marrom escuro. Sob esse fundo, há a presença de 

pequenas manchas em forma de ocelos, variando entre o branco e amarelado. Esses 

ocelos apresentam um pequeno halo externo, de coloração negra. Ocelos variam em 

tamanho entre um pequeno ponto central até ocelos com comprimento de 2/3 do 

comprimento do olho. Manchas ocelares acompanhadas de pequenas manchas claras 

significantemente menores, sem formato definido, ocorrendo ao redor de cada ocelo 

central. Esse padrão ocelado é maior nas margens do disco ao se comparar com o centro 

deste,  podendo ocorrer neste centro somente a cobertura das manchas menores sem 

formato definido. O ventre do disco, por sua vez, apresenta coloração predominantemente 

clara, variando entre o bege e o branco. As margens posteriores do disco são cobertas 

por uma progressiva pigmentação negra, sendo esta relacionada com a idade do 

exemplar: indivíduos juvenis não apresentam tal padrão pigmentar. A porção lateral 

anterior do disco, mesmo em exemplares adultos, também não apresenta pigmentação 

escura. Não há ocelos. As nadadeiras pélvicas, dorsalmente, seguem o mesmo padrão 

pigmentar do dorso do disco, apresentando em sua borda posterior uma pequena linha de 

pigmentação clara, como um delimitador. Ventralmente, a coloração é predominantemente 

clara, somente com as bordas posteriores da nadadeira pélvica apresentando 

pigmentação escura, formando uma faixa. Em exemplares machos, o clásper apresenta 

também pigmentação escura. 

A cauda apresenta dorsalmente fundo escuro condizente com o fundo dorsal do 

disco, entretanto não há presença de padrões ocelados de pigmentação clara. Ocorrem 

pequenos e numerosos pontos disformes claros, sem padrões definidos, sobre toda a 
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superfície dorsal da cauda. Ventralmente, a cauda apresenta pigmentação negra sobre o 

fundo claro. Em exemplares adultos, a cauda pode estar ventralmente totalmente 

recoberta pela pigmentação escura, apresentando ou não pequenas manchas brancas 

(condizentes com a pigmentação clara ventral do disco), enquanto em exemplares jovens 

o ventre da cauda acompanha a pigmentação clara do ventre do disco. Não há também 

ocelos. Em alguns exemplares adultos, a pigmentação negra pode apresentar pequenas 

manchas claras numerosas, acompanhando a pigmentação lateral e dorsal da cauda. 

Lateralmente, a cauda não apresenta padrões ocelados ou sequer algum padrão 

organizado de pigmentação, somente um padrão condizente com o observado no dorso 

desta: fundo escuro com pequenas e numerosas manchas claras disformes.

4.2.2c. - Dentículos dérmicos (Figura 20)

Dentículos dérmicos existentes somente na superfície dorsal do disco e dorsal e 

lateral da cauda. No disco, concentrados na região rostral-central, central e posterior-

central (compreendendo o crânio e o dorso), além da região caudal. Bordas do disco sem 

esquamação desenvolvida. Há heteromorfia entre estas regiões. Região rostral: 

dentículos simples, apresentando somente uma única corona (Co) pontiaguda central. 

Placa basal (Bp) pouco destacada, apresentando padrão quadrangular, dos quais partem 

leves cristas basais (Br), culminando na base da corona. Numerosos e relativamente bem 

desenvolvidos. Região central e posterior central: dentículos relativamente pequenos e 

pouco desenvolvidos (se comparados às outras espécies aqui apresentadas), compostos 

por uma placa coronal (Cp), voltada anteroposteriormente.  Em sua porção anterior, há a 

presença de uma dicotomia, formando duas cristas coronais (Cr), também voltadas 

66



anteroposteriormente. Essas cristas coronais podem ou não apresentar um 

interrompimento em sua continuidade, formando uma espécie de degrau. Quando isso 

acontece, a borda do degrau apresenta um pequeno arredondamento e expansão lateral. 

Região caudal:  Em sua porção caudal, os representantes de Potamotrygon sp. A 

apresentam, tanto em suas regiões dorsais e laterais, dentículos simples, de notável 

semelhança com os observados na região rostral. São dentículos com uma placa coronal 

central pontiaguda, com uma placa basal reduzida, porém, em formato circular, 

apresentando cristas basais (Br) diminutas culminando na cúspide central. 

4.2.2d. Anatomia interna (Figura 18)

Neurocrânio alongado anteroposteriormente, apresentando sua porção anterior 

consideravelmente mais larga que sua extremidade posterior. Fontanela précerebral 

(PCF) grande e sub circular, delimitada posteriormente por um processo da barra epifisial 

(EBP). Posterior a este processo, a fontanela frontoparietal (FPF) se estreita 

progressivamente até sua margem posterior, localizada a altura da extremidade posterior 

do processo pós orbital. O processo pós-orbital (POP) é longo e largo, se projetando 

latero-anteriormente, em diagonal, até a altura da origem das cartilagens angulares. 

Cartilagem pré espiracular (PSC) é ligeiramente curvada posteriormente em sua 

extremidade externa. Arco hiomandibular (HYO) grande e pouco robusto, projetado 

lateralmente. Três cartilagens angulares presentes. Cartilagem angular anterior (AAC) 

levemente côncava, com aproximadamente 1/3 do comprimento do arco hiomandibular, 

projetando-se lateralmente. Cartilagem angular posterior (PAC) menor, não côncava, 2/3 

do comprimento da cartilagem angular anterior. Cartilagem angular lateral (LAC) presente, 
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semi circular, entre a cartilagem angular posterior e o arco hiomandibular. Cartilagem de 

Meckel (MC) robusta, apresentando sua extremidade interna (central) com ângulos 

retangulares, enquanto sua margem posterior porta um processo ventrolateral (VTP) 

proeminente e ovalado, não em contato com as cartilagens angulares, além de um 

processo lateral anterior (ALP) robusto. Palatoquadrado (PQ) também robusto, 

apresentando pequena concavidade posterior, delimitada lateralmente por uma projeção 

posterior triangular diminuta. Entre ambos os palatoquadrados, há uma pequena 

cartilagem ligamentar (LC), não fundida aos antímeros. 

Sinarcual anterior se articula com o neurocrânio por um processo central, o processo 

odontoide (OTP). Crista medial (MC) do sinarcual se estende por toda a estrutura, até sua 

margem anterior. As superfícies articulares do processo escapular (ASP) projetam-se 

lateralmente, com uma concavidade acentuada entre ambas (em uma mesma lateral). A 

superfície anterior deste processo é mais proemiente que a posterior, e esta última é, por 

sua vez, mais delgada e com sua extremidade aguda, de forma arredondada.

A cintura peitoral se articula com o sinarcual por meio dos processos escapulares, 

sendo o posterior mais proeminente, e o posterior uma pequena extremidade pontiaguda 

delimitando sua concavidade adjacente, superfície que efetivamente participa da 

articulação. O processo escapular apresenta sua barra mediana consideravelmente 

delgada, e porções laterais apresentando uma grande concavidade central, 

proporcionando um aspecto de “X” alongado. Articulados a este processo observa-se o 

propterígeo (PRO), bem alongado e robusto, mais anteriormente, enquanto tem-se um 

diminuto mesopterígeo (MES) central e finalmente um metapterígeo (MET) alongado, 

projetando-se posteriormente. 

Finalmente, a cintura pélvica apresenta processo pré-pélvico (PPP) alongado, se 

projetando anteriormente até aproximadamente o 1/3 inicial do metapterigeo. A barra 
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puboisquiádica (PIB) é comparativamente fina, uma vez que se observa suas 

extremidades consideravelmente desenvolvidas e expandidas, percebendo-se 

anteriormente os processos laterais prépelvicos (LPP), de caráter triangular. Posterior a 

essa expansão, mais lateralmente, há um processo ilíaco (IP) também robusto,  

apresentando duas expansões arredondadas terminais. Mais interiormente, está 

localizado o processo isquial (ISP), delgado e projetando-se posteriomente. Entre o 

processo isquial e o processo lateral pré pélvico, se localizam 3 forâmens obturadores 

(OF) bem desenvolvidos.

Exemplares de Potamotrygon sp. A apresentam um total de vértebras variando entre 

123-128 em número. Vértebras pré caudais variando entre 23-25, e vértebras caudais 

99-104. Da totalidade de vértebras, as que são diplospondílicas variam entre 114-118. 

Raios da nadadeira peitoral variam entre 86-91 no total. Raios do propterígio 40-41, do 

mesopterígio 12-16 e do metapterígio 33-34. Raios da nadadeira pélvica (basipterígio) 

16-26. Total de raios em ambas as nadadeiras 107-116. O espinho serrilhado da cauda 

tem sua origem na altura das vértebras número 98-100.

Clásperes (Figura 22) compostos pelas seguintes cartilagens: segmento basal 1 

(BS1), segmento basal 2 (BS2), beta cartilagem (BC), cartilagem axial (AX), dorsal 

marginal (DM), ventral marginal (VM), terminal dorsal 2 (DT2), acessória terminal (AT) e 

terminal ventral (VT). O segmento basal 1 se articula com o basipterígio em uma 

superfície oblíqua e mais larga que a extremidade posterior desta cartilagem, que por sua 

vez articula com o segmento basal 2. Raios da nadadeira pélvica se articulam com a 

lateral externa do segmento basal 1. O Segmento basal 2 é sub cilíndrico, apresentando 

uma depressão na parede ventral, tendo comprimento aproximadamente igual ao do 

segmento basal 1, porém mais fino que este. Posteriormente a esta estrutura, temos uma 

cartilagem axial longa, de comprimento aproximado a 3/4 do comprimento total do clásper, 
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cilíndrica, e curvada em “S”em sua porção mais posterior, deslocando o eixo do clásper. A 

margem anterior da cartilagem axial também apresenta uma concavidade em sua face 

ventral. Lateral à cartilagem axial temos uma cartilagem ventral marginal sub  losangular, 

curvada sentido ventral, se projetando inicialmente externa e depois se curvando em um 

angulo de aproximadamente 90 graus para o sentido ventral. Beta cartilagem delgada e 

cilíndrica se articula com a parede lateral do segmento basal 1, em uma zona de 

articulação formada posteriormente. A beta cartilagem, cujo comprimento é em torno de 

1/3 do comprimento total do clásper, é levemente curvada ventralmente e oscila  pouco 

lateralmente. Posterior à beta cartilagem observa-se uma cartilagem marginal dorsal bem 

desenvolvida e ovalada, tendo comprimento por volta de 2/5 do comprimento total do 

clásper, apresentando sua margem interna levemente curvada para o interior do eixo do 

clásper, enquanto sua margem externa se projeta perpendicular ao eixo e posteriormente 

se curva para o ventre. Em posição posterior a dorsal marginal, temos uma cartilagem 

dorsal terminal 2, ovalada e apresentando uma pequena curvatura externa, para o interior 

do eixo do clásper, projetando-se dorsalmente, porém menor que seu elemento 

adjacente. Posterior à cartilagem axial, temos a cartilagem acessória terminal, também 

sub  ovalada, apresentando sua margem anterior estreita e posteriormente convoluto, se 

curvando lateralmente no sentido à cartilagem ventral terminal. Por fim, a cartilagem 

ventral terminal é bem desenvolvida, apresentando quase 1/2 do comprimento total do 

clásper, sendo o elemento mais robusto e notável na margem posterior do clásper. Esta 

cartilagem apresenta sua porção posterior levemente reta e ventral. O restante da 

estrutura é ovalada, se convulando em sentido dorsal, “cobrindo” o eixo do clásper, até se 

localizar sobre partes das cartilagens acessória terminal e ventral marginal.
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4.2.2e. Canais ventrais da linha lateral (Figura 21).

O canal hiomandibular (HYC) se origina logo anterior a abertura nasal, conectando-

se com o componente orbitonasal (ONC) do canal supraorbital (SOC), se extendendo 

anteriormente até a margem ventral do disco, onde se curva para a lateral deste, 

formando o componete subpleural (SPC) do canal hiomandibular. Durante a extensão do 

componente subpleural que acompanha a margem anterior do disco, há a presença de 

tubulos subpleurais (SPT) delgados. Ao final dessa região, o canal hiomandibular se curva 

e então se extende posteriormente, praticamente de forma retilínea, forma essa que é 

abalada levemente por uma pequena oscilação interna que esse canal apresenta, a altura 

das primeiras aberturas branquiais. Próximo a cintura pélvica, o componente supleural se 

curva medianamente, e depois em direção às aberturas branquiais, formando com 

componente jugular (JUC) do canal hiomandibular. Entre a volta subpleural (SPL) e o 

componente jugular, há uma pequena ramificação, projetada para o interior do disco, 

denominado tubulo subpleural posterior (PST). O componente jugular, próximo a primeira 

fenda branquial, se curva medianamente quase em angulo reto, e logo se curva 

novamente, porém no sentido anterior do disco, formando o componente angular do canal 

hiomandibular (AGC). O componente angular se conecta anteriormente aos canais nasal 

(NAC) e supraorbital (SOC), formando o canal infraorbital (IOC). O canal infraorbital se 

projeta posteriormente por meio da volta jugular posterior e depois se curva 

abruptamente, após apresentar uma pequena sinuosidade posterior, na volta infraorbital 

(VIO). O canal infraorbital se projeta então posteriormente, se extendendo até quase 

encontrar o canal hiomandibular em sua porção anterior, se curvando novamente para o 

centro do disco, pela volta suborbital (VSO). O restante do componente suborbital do 
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canal infraorbital apresenta leves sinuosidades, até se encontrar, finalmente com o 

componente pré nasal do canal nasal (PNS).

4.2.3. - Comentários

Esta espécie proveniente do rio Branco apresenta proporções corporais 

significantemente diferentes de Potamotrygon scobina, atingindo tamanhos de disco 

consideravelmente maiores, além deste ser um disco cuja musculatura é notavelmente 

mais robusta, Potamotrygon sp. A é de certa forma facilmente caracterizável, apesar de 

uma coloração dorsal semelhante à encontrada em P. scobina. Aliado ao disco 

proporcionalmente maior, há a presença de dentes menores, uma cauda mais curta e 

muscularmente mais robusta, apresentando uma base notoriamente musculosa, 

cartilagens que constituem as maxilas e o crânio, e da nadadeira peitoral também mais 

robustas e dentículos dérmicos mais simples, características de fácil observação e 

fundamentais para a definição desta espécie.

Potamotrygon sp. A ocorre na região do rio Branco, região esta onde não se foi 

amostrado nenhum exemplar pertencente à espécie Potamotrygon scobina. A área em 

questão compõe o sistema de drenagem da região do escudo das Guianas para a região 

central/oeste amazônica.

Carvalho (com. pess.) menciona o comportamento desta espécie como agressivo e 

pela notória força empregada pela musculatura do disco e principalmente da cauda por 

exemplares recentemente coletados.
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4.2.4. Distribuição geográfica (Figura 23)

Representantes da espécie Potamotrygon sp. A foram coletados em rios 

pertencentes a bacia do rio Branco, no estado de Roraima, próximos à capital Boa Vista, 

mais precisamente no rio Urariquera, sob as coordenadas 3º22’51.9594”N, 

60º35’44.1594”W. (MZUSP 104654, MZUSP 104657, MZUSP 104662, MZUSP 104663,  

MZUSP 104664, AM07-10 BCO13). 

4.2.5. Material examinado

 (6) - Roraima, Boa Vista, Rio Branco, Rio Urariquera, 3°22'51.9594"N 

60°35'44.1594"W. MZUSP 104654. Sem dados; MZUSP 104657, Fêmea adulta. 581mm 

DW; MZUSP 104662, Fêmea adulta, 545mm DW; MZUSP 104663. Fêmea adulta. 615mm 

DW; MZUSP 104664. Macho adulto. 450mm DW. AM07-10 BCO13 (neonatos).
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4.3. Potamotrygon sp. B.

(Figuras 24 - 32, Tabelas 7 e 8)

4.3.1. Diagnose de Potamotrygon sp. B

Potamotrygon sp. B, do alto rio Madeira, apresenta disco subcircular de coloração 

dorsal escura, amarronzada, coberto por um padrão de pigmentação claro, formando 

vermiculações sem a presença de ocelos (Potamotrygon motoro, P. boesemani, P. 

signata, P. scobina, P. leopoldi, P. henlei, P. sp. A e P. sp D apresentam  coloração dorsal 

com ocelos). Potamotrygon sp. B apresenta padrões vermiculiformes pequenos, sendo 

pouco maiores que os olhos, em tons claros, entre o bege e o branco (P. schroederi e P. 

tigrina apresentam reticulados maiores e em tons de amarelo, P. orbignyi e P. humerosa 

apresentam padrão verculiforme contínuo, enquanto em Potamotrygon sp. B  possui 

convulações constituídas de pequenas manchas claras, grossamente poligonais). A 

porção dorsal da cauda apresenta em sua base um padrão de pigmentação 

característico, formado por aglomerados distribuídos regularmente, grossamente 

poligonais, formados por pequenos pontos claros dispostos de forma vermiculada sobre o 

fundo escuro (P. tatianae e P. falkneri apresentam cauda pigmentada de forma contínua 

com o dorso, sem organização hexagonal). Ventralmente, a cauda apresenta 

pigmentação escura, com pequenas manchas circulares de coloração clara, sem um 

padrão definido, mais concentradas na porção basal da cauda . O dorso é ventralmente 

claro, sem pigmentação escura na parte central e anterior do disco, somente em suas 

porções posteriores laterais. As nadadeiras pélvicas apresentam em seu dorso o mesmo 

padrão pigmentar do dorso do disco, e ventralmente é observado um fundo claro, 

somente com as porções posteriores apresentando pigmentação escura. Laterais do 
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disco apresentando poucos dentículos dérmicos (P. sp. C apresenta dentículos 

numerosos na porção lateral do disco). Crânio pequeno e pouco destacado. Porção pré 

oral ligeiramente menor que os demais representantes do gênero para a região (média de 

22.7% DW, enquanto os outros representantes apresentam média de superior à 23.5% 

DW). Olhos pequenos, sendo de 2 a 3 vezes menor que o espiráculo. Dentículos rostrais 

mais simples, apresentando uma única corona central, e base estrelada, enquanto os 

dentículos centrais apresentam um padrão estrelado completo, com diversas cúspides e 

os dentículos da cauda, por sua vez, apresentam uma carena central, curvada para trás, 

com uma dicotomia anterior e duas coronas laterais posteriores. Fileira dorsal caudal de 

espinhos, variando desde 2 a 3 filas irregulares na base da cauda até uma única regular, 

próxima a base do espinho serrilhado. Lateralmente a cauda, também na altura da origem 

do espinho serrilhado, há a presença de fileiras laterais de dentículos mais robustos. 

Cauda apresenta base regular (14.8% DW, contra 19.0% DW  de P. sp. A, 13.4% de P. 

scobina, 14.1% DW para P. sp. D e 14.9% para P. sp. C), se afilando de forma sutil até a 

base do espinho serrilhado. A partir desse ponto, a cauda se afina mais rapidamente, 

terminando em um bastão cartilaginoso relativamente longo e de calibre considerável 

(distância da cloaca até a ponta da cauda: 86.3% DW, em média, enquanto P. scobina e 

P. sp. D apresentam valores superiores a 100.6% DW e P. sp. A e P. sp. C apresentam 

78.1% DW e 86.1% DW, respectivamente). Dentes simples, apresentando somente uma 

superfície de corte. Dentes variando entre 36 e 48 em ambas as maxilas, sendo que estas 

apresentam, na maioria dos exemplares analisados, o mesmo número de dentes em 

ambas as arcadas de um mesmo exemplar.  
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4.3.2. Descrição de Potamotrygon sp. B

Proporções de medidas e contagens serão apresentados, respectivamente nas 

tabelas 7 e 8. Foram medidos e fotografados 35 exemplares pertencentes a essa espécie. 

Dessa totalidade, 10 foram radiografados para a obtenção de dados meríticos. 

4.3.2a. Morfologia externa

Disco subcircular, levemente mais comprido do que largo, com comprimento do 

disco (DL) variando entre 98 e 107.8% do DW  (Figura 24). Rostro circular, apresentando 

pequena protuberância central (ponta do rostro). Margens do disco mais finas que a parte 

central, sendo esta não muito robusta. Crânio mediano e não destacado, ocupando 

aproximadamente 1/3 do comprimento total do disco, apesentando distância interorbital  

variando entre 14.3 e 17.4 % DW, e distância interespiracular entre 15.0 e 19.2 % DW. 

Olhos pequenos, sendo em média 2 a 2,5 vezes menor que o espiráculo. Boca levemente 

curvada  anteroposteriormente ou ondulada, podendo ou não apresentar externamente 

uma porção central das maxilas, do mesmo tamanho que a distância internasal (7.0 a 

10.8 % DW). Não há sulcos labiais. Cesto branquial mais largo que comprido, sendo que 

a distância entre as fendas pertencentes ao primeiro par de fendas varia entre 22.8 e 29.2 

% DW, enquanto a distância entre as fendas pertencentes ao quinto par varia entre 16.6 e 

21.7 % DW (Figura 25).

Dentes pequenos, comparativamente numerosos em cada maxila (Figura 28). 

Heterodontia presente entre machos e fêmeas, sendo que machos adultos apresentam 

dentes com uma única cúspide central pontiaguda, na porção central da maxila. Esse tipo 

de dente pode ocorrer tanto na maxila superior quanto inferior, sendo mais comumente 

observado nessa última. Os dentes laterais das maxilas são simples, apresentando uma 
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única cúspide arredondada. Essa morfologia dentária é encontrada em exemplares 

jovens, em fêmeas adultas e na lateral da maxila de machos adultos. Os dentes variam 

em número de 36 a 48, em ambas as maxilas. Esses números geralmente são iguais nas 

maxilas superior e inferior do mesmo exemplar.

Nadadeiras pélvicas grandes (47.8 a 62.6% DW, para a largura total das 

nadadeiras), em formato subtriangular apresentando a margem posterior arredondada, 

pouco ondulada (Figura 25). Nadadeiras pélvicas geralmente expostas, posteriormente ao 

disco. Margens anteriores da nadadeira pélvica apresentando comprimento de 22.9 a 

29.2 % DW. Clasperes robustos e retilíneos, apresentando a extremidade posterior 

arredondada (Figura 25 e 31). Pseudosifão dorsal (DPS) estreito e localizado dorsolateral 

ao clásper. Pseudosifão ventral (VPS) em posição terminal. Sulco do clásper (CG) grande, 

apresentando margem posterior consideravelmente aberta e se cruvando em direção à 

cauda após o pseudosifão dorsal. Margem externa do clásper variando entre 4.4 e 13.4% 

DW, considerando exemplares jovens e adultos, enquanto a margem interna do clasper 

varia entre 8.7 e 18.4 %, também considerando a variação de maturidade.

Largura da cauda variando entre 12.0 e 19.1 % DW (Figura 25). Se afina levemente 

até a base do espinho serrilhado, ponto a partir do qual se afina com mais intensidade, 

porém não de forma abrupta. Bastão cartilaginoso comprido, não interrompido. Cauda 

com uma denticulação abundante porém frágil, se destacando somente a fileira dorsal de 

espinhos, principalmente sua porção anterior, e as laterais da cauda, que apresentam, a 

partir do espinho serrilhado, uma fila de dentículos consideravelmente mais desenvolvidos 

que os restantes. Bastão cartilaginoso apresentando uma dobra membranosa dorsal e 

ventral. Espinho serrilhado variando em comprimento de 17.4 a 29.2 % DW.
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4.3.2b. Padrões de coloração (Figura 26)

Dorsalmente, os representantes desse taxon apresentam coloração de fundo 

escura, variando em tons de marrom, predominando tonalidades mais escuras. Sobre 

esse fundo escuro, se dispõem diferentes arranjos de pigmentação (apresentados a 

seguir), porém todos os representantes dessa espécie possuem uma característica 

pigmentação na região posterior do disco e anterior da cauda, além das laterais desta. 

Esse padrão consiste de arranjos poligonais, regularmente organizados nas regiões supra 

citadas. Esses arranjos são agrupamentos de diminutos pontos pigmentares claras, 

variando entre branco e amarelado, apresentando em seu centro um maior espaçamento. 

Esses arranjos aparentam pequenos reticulados ou convulações, grosseiramente 

semelhantes a favos de uma colmeia, se encontram dispostos lado a lado, em pares, 

especialmente na região caudal, como se a fileira de espinhos atuasse como um divisor. 

Na região do disco, esse padrão se mantém, podendo ou não ser interrompido pela 

presença de um arranjo central unico, que, quando ocorre, é percebido a cada dois pares 

regulares. O padrão de coloração do restante do disco pode variar conforme os seguintes 

arranjos: 1- Pintas em tonalidades claras, dispostas radialmente ao disco, em formatos 

irregulares, sem halo presente, menores que os olhos. Porção mais interna do disco 

apresentando aglomerados de pintas claras, menores que as radiais, agrupados de forma 

irregular, sem pinta central, em arranjos grosseiros de roseta, com pouco ou quase 

nenhum espaçamento entre eles; 2- Dorso inteiramente coberto pelo padrão característico 

da região caudal. Agrupamentos de diminutas pintas claras, formando padrões reticulados 

ou rosetados, perceptivelmente espaçados entre si, porém de forma minima. Os arranjos 

mais marginais do disco podem conter pintas maiores e mais fortes em tonalidade clara 

em sua região central; 3- Porção mais marginal do disco apresentando pequenos pontos 

irregulares. Mais internamente, organizações vermiculiformes, progressivamente maiores 
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e mais regulares, a medida que avançam para o centro do disco. O centro desses 

arranjos apresentam um espaçamento escuro, proveniente da coloração de fundo do 

disco. Os arranjos regulares que cobrem a parte central posterior do disco e dorsal da 

cauda são formados por pontos claros se organizando de forma vermicular. 4- Pintas 

claras e relativamente grandes, iguais ou maiores que os olhos, dispostas radialmente ao 

disco, apresentando halo escuro circundando-as. Pintas progressivamente menores para 

o centro do disco, da mesma forma que se tornam cada vez mais irregulares. Espaço 

entre as pintas preenchido por diminutas pintas amarronzadas em tom intermediário entre 

o fundo e as pintas maiores. Padrões posterior do dorso e da cauda consideravelmente 

irregulares, apresentando arranjos bem menores que os encontrados nos outros arranjos. 

Esse padrão fora encontrado somente em um exemplar (MZUSP 104068). Dentre os 

exemplares amostrados, predominam os arranjos 1 e 3 (figura 26).

Ventre claro, apresentando uma das margens lateroposteriores recobertas por 

manchas escuras. Em alguns exemplares adultos, tal cobertura negra apresenta pintas 

oceladas mais claras. Esse padrão negro não se estende para a porção anterior do disco, 

atingindo até a altura do primeiro par de fendas branquiais. Em sua porção mais posterior, 

a cobertura se estende por uma faixa larga, até a axila da nadadeira pélvica. O grau de 

desenvolvimento de tal pigmentação varia de exemplar para exemplar, principalmente 

quanto ao seu tamanho, e consequentemente sua idade. 

Dorso da cauda apresentando fundo escuro, seguindo padrão observado no disco. 

A porção mais anterior da cauda apresenta o característico padrão de pigmentação desse 

espécie. Mais posteriormente, o padrão é substituído por pequenos agrupamento de 

pintas claras, sem organização aparente. Lateralmente, a cauda apresenta sobre o fundo 

escuro pequenos agrupamentos de pequenas manchas irregulares claras, espaçados 

entre si. Em âmbito ventral, a cauda apresenta progressivo preenchimento escuro, da 

porção posterior para anterior, crescendo das laterais para o centro. O preenchimento 
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escuro pode ou não apresentar pequenas manchas claras ou pintas oceladas. Como 

observado para o ventre do disco, a intensidade desse processo pigmentar é relacionado 

com a idade dos exemplares. 

As nadadeiras pélvicas apresentam dorsalmente os padrões de pigmentação 

observados nas bordas do disco de seus respectivos exemplares. Esses padrões variam 

entre os padrões 1 e 5 apresentados anteriormente. O dorso dessas nadadeiras é 

completamente coberto por esses padrões laterais. Ventralmente, as nadadeiras 

apresentam fundo claro, e somente uma faixa posterior escura. Clásperes apresentam 

fundo claro e são progressivamente preenchidos por manchas escuras, no sentido 

posterior-anterior.

4.3.2c. Dentículos dérmicos (Figura 29)

Dentículos dérmicos presentes somente na porção dorsal, sendo mais abundantes 

na região rostral, região cranial-central e central-posterior do disco, além da cauda. Cada 

uma dessas regiões apresenta diferentes morfologias de dentículos. Região rostral: 

Dentículos simples, com corona (Co) única e pontiaguda. Placa basal (Bp) estrelada, 

apresentando 5 cristas basais (Br) que se encontram junto à cúspide central, porém em 

arranjo não simétrico, variando de um dentículo a outro. Região cranial-central e posterior-

central: Dentículos em arranjo estrelado, relativamente bem desenvolvidos. Porção central 

formada por uma placa coronal (Cp) voltada antero-posteriormente, apresentando em sua 

extremidade posterior uma pequena cúspide pontiaguda, pouco desenvolvida. Posterior 

ao dentículo se encontram 2 cristas coronais (Cr) menores, em dois níveis, sendo que o 

mais inferior é próximo a extremidade terminal, podendo ou não apresentar uma 

dicotomia coronal (Cd) nesta mesma extremidade. Anterior à placa coronal, há a presença 

de duas cristas coronais (Cr) laterais opostas, em que os ramos dicotômicos se originam 
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proximos à origem da superfície coronal que compoem. Cada crista coronal pode ou não 

apresentar uma diminuta dicotomia coronal (Cd) terminal. Dentículos dessas regiões 

numerosos e apresentam diversos tamanhos e orientações. Região caudal: Dentículos 

variando em em tamanho, porém apresentando uma placa coronal (Cp) destacada, 

curvada antero-posteriormente. Essa cúspide apresenta em sua base anterior duas 

cristas coronais (Cr), que se unem posteriormente. As cristas carenais podem ou não 

apresentar dicotomias coronais (Cd) diminutas. Em posição posterior à placa coronal 

pode ou não haver duas cristas coronais (Cr) simples diminutas opostas, sendo essas 

dicotômicas ou não. Vale ressaltar que as cristas coronais supracitadas são 

consideravelmente menores que a cúspide central.

4.3.2d. Anatomia interna (Figura 27)

Neurocrânio alongado, apresentando sua porção anterior mais larga que sua 

extremidade posterior, sendo a primeira cerca de duas vezes a segunda em largura. 

Fontanela précerebral (PCF) subcircular, apresentando sua margem anterior achatada, e 

delimitada posteriormente por um processo da barra epifisial (EBP), sendo estes 

levemente arredondados. Fontanela frontoparietal (FPF) se estreita progressivamente a 

partir do processo da barra epifisial até sua margem posterior, terminando à altura da 

margem posterior do processo pós orbital. Processo supra orbital (SOP) pouco 

destacado. Processo pós orbital (POP) longo e largo, projetando-se lateroanteriormente, 

até a origem da cartilagem angular posterior. Cartilagem pré espiracular (PSC) é curvada 

posteriormente. Arco hiomandibular (HYO) projetando-se anterolateralmente, 

apresentando sua extremidade anterior curvada anteriormente, entrando em contato com 

as cartilagens angulares. Três cartilagens angulares presentes. Cartilagem angular 

anterior (AAC) côncava, curvada posteriormente, aproximadamente 1/4 do comprimento 
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do arco hiomandibular. Cartilagem angular posterior (PAC) menor que a anterior, não 

côncava e levemente ovalada, sendo aproximadamente 1/2 do comprimento desta. 

Cartilagem angular lateral (LAC) lateral à cartilagem posterior, diminuta e semicircular, 

entre 1/3 e 1/2 do comprimento da cartilagem posterior, localizada entre esta e o arco 

hiomandibular. Cartilagem de Meckel (MC) robusta, apresentando sua porção interna 

(central) bem marcada e subretangular, tendo somente o vértice posterior dessa porção 

arredondado. A extremidade externa é robusta e apresenta, em sua face anterior, uma 

região articular côncava e destacada, portando um processo ventrolateral (VTP) bem 

desenvolvido, apresentando sua extremidade ligeiramente curvada em direção ao palato 

quadrado. Esse processo não se articula com as cartilagens angulares. A porção posterior 

da extremidade externa da cartilagem de Meckel apresenta um processo destacado 

aguda. Palatoquadrado (PQ) bem desenvolvido, arqueado posteriormente em sua porção 

externa. Projeção triangular posterior (PTP) pouco desenvolvida, demarcando a margem 

externa de uma concavidade posterior da estrutura. Cartilagem ligamentar (CL) entre os 

antímeros bem diminuta.

Sinarcual anterior articulando-se com o neurocrânio por meio de um processo 

odontóide (OTP) central. A crista medial (MDC) do sinarcual se estende por quase toda a 

extensão dorsal desta estrutura. Superfícies articulares do processo escapular (ASP) 

destacadas lateralmente, com uma pequena concavidade entre a anterior e posterior de 

um mesmo processo, sendo a anterior mais desenvolvida que a posterior. A superfície 

posterior é mais destacada da superfície da sinarcual anterior, de forma arredondada, 

enquanto a anterior apresenta a margem externa arredondada, porém sua porção anterior 

é levemente aguda.

Cintura peitoral se articulando com a sinarcual por meio dos processos articulares da 

escápula, sendo o posterior mais destacado centralmente. O processo escapular 

apresenta, em vista dorsal, barra mediana estreita, duplo côncava. Porções laterais desta 
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portando uma grande concavidade central, proporcionando um aspecto de “X” em vista 

dorsal. Procôndilo (PRC) destacado anteriormente, com extremidade arredondada e 

estreito. Mesocôndilo (MSC) voltado latero posteriormente, pouco destacado e rombóide. 

Metacôndilo (MTC) mais posterior, pouco desenvolvido porém bem destacado da 

continuidade da cintura escapular. Temos um propterígio (PRO) bem robusto se 

projetando anteriormente e articulando com a extremidade do procôndilo e com a 

continuidade da cintura escapular logo adjacente. O mesopterígio (MES) se articula 

unicamente com o mesocôndilo, em encaixe justo. Essa estrutura se projeta 

anteriormente com caráter rombóide. Por ultimo, o metapterígio (MET) se articula com o 

metacôndilo, e apresenta uma porção de sua articulação se destacando anteriormente, 

enquanto se projeta posterior ao disco.

A cintura pélvica apresenta processo pré pélvico (PPP) alongado, se projetando 

anteriormente. Barra puboisquiádica (PIB) anteriormente duplo côncava, tendo suas 

extremidades consideravelmente expandidas. Processos laterais pré pélvicos (LPP) 

anteriores triangulares, porém pouco agudos. Processos ilíacos (IP) bem desenvolvidos, 

projetados posteriormente, apresentando em sua face interna (central) uma expansão 

arredondada destacada. Mais medial, um processo isquial (ISP) estreito presente, porém 

bem destacado, portando extremidade aguda. Entre a junção do processo ilíaco e do 

processo isquial, e o corpo do processo lateral pré pélvico, observa-se 3 forâmens 

obturadores (OF) bem desenvolvidos.

Representantes de Potamotrygon sp. B apresentam o número total de vértebras 

variando entre 117 e 130. Vértebras pré caudais entre 23 e 28; Vértebras caudais entre 90 

e 103. Do total de vértebras, as que são diplospondílicas variam entre 82 e 98. Raios da 

nadadeira peitoral variando entre 85 e 93. No propterígio observamos de 41 a 44 raios; no 

mesopterígio, 11 a 15 raios; por sua vez no metapterígio, de 29 a 34 raios. Na nadadeira 

pélvica observamos de 17 a 21 raios. O total de raios levando em conta ambas as 
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nadadeiras varia entre 104 e 114. O espinho serrilhado da cauda tem sua origem 

relacionada com a vertebra número 99 a 112, sendo a moda 102.

Esqueleto do clásper composto dos seguintes elementos:  segmento basal 1 (BS1), 

segmento basal 2 (BS2), beta-cartilagem (BC) única, cartilagem axial (AX), dorsal 

marginal (DM), ventral marginal (VM), terminal dorsal 2 (DT2), acessória terminal (AT) e 

terminal ventral (VT) (Figura 31). O clásper se articula com o basipterígio através do 

segmento basal 1, mais largo que o segmento basal 2, porém de aproximadamente o 

mesmo comprimento. O segmento basal 1 apresenta sua margem anterior, que forma a 

supracitada articulação, arredondada, com uma pequena protuberância reta externa, a 

qual se articula um elemento radial constituinte da nadadeira pélvica. Cartilagem axial se 

articula com o segundo elemento, sendo mais robusto que a beta-cartilagem e de aspecto 

cilindro, apresentando sua margem posterior achatada. Ventral marginal menor que as 

demais cartilagens posteriores, se projetando lateralmente e logo realizando um ângulo 

de 90 graus em direção contrária à beta-cartilagem, formando uma borda reta ovalada. 

Beta-cartilagem delgada e cilíndrica, retilínea, se originando na mesma altura do primeiro 

segmento basal, e se articulando posteriormente com uma dorsal marginal bem 

desenvolvida e oval, apresentando a margem externa levemente curvada em aspecto 

ventral, representando aproximadamente 4/5 do comprimento da beta-cartilagem. 

Dorsal marginal se articula com uma dorsal terminal 2 grande e ovalada. Cartilagem 

ventral terminal bem desenvolvida, sendo o maior elemento terminal presente, 

compreendendo por volta de 2/5 do comprimento total do clásper, apresentando uma 

porção distal portando uma protuberância triangular interna, e se projetando dorsalmente, 

cobrindo grande parte da porção posterior do clásper. Cartilagem acessória terminal 

retilínea e longa, representando por volta de 1/4 do comprimento total do clásper, 

apresentando pequena dobra em direção à cartilagem ventral terminal em sua porção 

mais anterior.
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4.3.2e. Canais ventrais da linha lateral (Figura 30)

O canal hiomandibular (HYC) se origina logo anterior à dobra nasal, conectando-se 

ao componente orbitonasal (ONC) do canal supraorbital (SOC), e se extendendo 

anteriormente até a borda do disco quase que linearmente. Dobra-se então no sentido 

externo do disco, correndo paralelo à borda anterior deste, apresentando diversos túbulos 

subpleurais anteriores (SPT), curtos e lineares. O canal hiomandibular continua se 

projetando no sentido externo até que se curva posteriormente, quase em 90 graus, se 

dirigindo então a margem posterior do disco, trajeto formado pelo componente subpleural 

do hiomandibular (HSC). Esse componente segue praticamente retilíneo, apresentando 

uma pequena ondulação para o interior do disco na altura da última fenda branquial. 

Próximo à nadadeira pélvica, o canal hiomandibular se curva então para a esquerda, 

sentido interior do disco, em um ângulo superior a 90 graus, na volta subpleural (SPL). 

Esta volta é de certa forma aguda, não apresentando uma “extremidade” com curvatura 

suave. Não há presença de túbulos subpleurais posteriores (PST). Projetando-se em 

direção das fendas branquiais, o canal hiomandibular, mais precisamente seu 

componente jugular (JCH), se curva para a esquerda, sentido externo do disco, em um 

ângulo de aproximadamente 60 graus, anterior à 5ª fenda braquial. O componente 

angular do hiomandibular (ACH) corre externo às fendas branquiais, apresentando uma 

leve ondulação na altura da primeira fenda. Continuando esse percurso, o canal jugular 

(JUG) se curva novamente para o interior do disco, anterior à primeira fenda branquial, 

em ângulo de aproximadamente 75 graus, onde apresenta logo em seguida uma 

ondulação acentuada para a esquerda e para a direita, chegando na volta jugular 

posterior (PJL). A partir dessa volta, projeta-se para a direita, para o interior do disco, um 

curto e retilíneo canal nasal (NAS). Ainda a partir da volta jugular posterior, projeta-se um 
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pequeno segmento anterior a uma dicotomia. Desta dicotomia projeta-se para o interior do 

disco, anterior às dobras nasais, o componente orbitonasal (CON) do canal supra orbital 

(SOC), altamente ondulado e apresentando, em sua extremidade justamente anterior à 

dobra nasal, uma volta pré nasal (PNL) acentuada, em direção àquela dobra nasal. 

Projetando-se em sentido oposto ao componente orbitonasal, a partir da supracitada 

dicotomia, observa-se o canal infraorbital (IOC) seguindo paralelo ao canal jugular, 

culminando em uma volta acentuada, em dois ângulos retos seguidos, a volta infraorbital 

(IOL). Em direção à margem anterior do disco, temos então o canal infraorbital 

praticamente retilíneo, curvando-se de forma suave para o interior do disco, paralelo ao 

canal hiomandibular, em sua porção mais anterior. Observa-se então uma volta suborbital 

(SOL) acentuada, em ângulo superior a 120 graus, projetando um componente suborbital 

do infraorbital (SOI) longo e levemente curvado para o interior do disco. Este componente 

então se curva de forma acentuada , em praticamente 175 graus, em um segmento 

ondulado e projetando-se para a margem anterior do disco. Próximo a esta, observa-se 

um segmento retilíneo projetando-se sentido à boca: o componente subrostral do 

supraorbital (SRC), culminando na volta nasoinferior (INL) e dando continuidade ao 

componente orbitonasal do supraorbital. Correndo paralelo ao componente subrostral, 

observa-se o componente pré nasal do canal nasal (PNC). 

4.3.3. Comentários

Potamotrygon sp. B é a única espécie dentre as proximamente relacionadas com 

Potamotrygon scobina que não apresenta o característico padrão de pigmentação dorsal 

apresentando ocelos claros com um pequeno halo escuro. Em contrapartida, apresenta 

um característico padrão hexagonal na região posterior dorsal do disco e anterior da 

cauda, composto por diminutas manchas claras. Assim como P. scobina, apresenta uma 
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grande variação quanto aos tamanhos de disco alcançados e uma grande diversidade de 

padrões de pigmentação dorsal clara. Por outro lado, o disco apresenta regularmente 

uma musculatura mais robusta. Apresenta uma cauda cuja base é também mais robusta 

que a observada em P. scobina e em P. sp. D, porém menos robusta que P. sp. A e P. sp. 

C. 

Potamotrygon sp. B ocorre no alto rio Madeira, compartilhando pelo menos sua área 

de ocorrência com Potamotrygon scobina, situação única dentre os espécimes 

amostrados para as 5 espécies estudadas. 

4.3.4. Distribuição geográfica (Figura 32)

Os representantes de Potamotrygon sp B. foram coletados em rios da bacia do Rio 

Madeira, mais precisamente no Rio Jamari e na Represa Samuel. Os exemplares foram 

coletados no estado de Rondônia, junto ao município de Itapuã do Oeste, sob as 

coordenadas de 9º4’33.96” S, 63º18’17.64” W por Dr. Fernando P. L. Marques, Natália M. 

Luchetti, Verônica M. Bueno e Thiago Loboda.

4.3.5. Material Analisado

(26) - Rondônia, Itapoã do Oeste, Rio Madeira, Rio Jamari, Represa Samuel, 

9°4'33.96" S 63°18'17.64" W. MZUSP 104031. Macho adulto. 498mm DW; MZUSP 

104032. Fêmea adulta. 447mm DW; MZUSP 104046. Macho jovem. 290mm DW; MZUSP 

104060. Macho jovem. 316mm DW; MZUSP 104041. Fêmea sub  adulta. 356mm DW; 

MZUSP 104036. Fêmea adulta. 478mm DW; MZUSP 104058. Fêmea adulta. 429mm DW; 

MZUSP 104062. Macho jovem. 306mm DW; MZUSP 104067. Macho jovem. 276mm DW; 

MZUSP 104066. Sem dados; MZUSP 104076. Fêmea adulta. 380mm DW; MZUSP 
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104069. Macho adulto. 277mm DW; MZUSP 104072. Fêmea adulta. 414mm DW; 

MZUSP 104059. Macho sub  adulto. 365mm DW; MZUSP 104040. Macho sub adulto. 

356mm DW; MZUSP 104065. Macho jovem. 300mm DW; MZUSP 104034. Fêmea adulta. 

541mm DW; MZUSP 104073. Fêmea adulta. 500mm DW; MZUSP 104035. Fêmea adulta. 

500mm DW; MZUSP 104074. Fêmea adulta. 648mm DW; MZUSP 104042. Fêmea jovem. 

295mm DW; MZUSP 104044. Macho jovem. 298mm DW; MZUSP 104039. Macho adulto. 

349mm DW; MZUSP 104068, Macho jovem. 219mm DW; MZUSP 104033. Macho adulto. 

359mm DW; MZUSP 104071, sem dados.

4.4. Potamotrygon sp. C.

(Figuras 33 - 41, Tabelas 9 e 10)

4.4.1. Diagnose de Potamotrygon sp. C

Exemplares pertencentes à espécie Potamotrygon sp. C  apresentam disco ovalado, 

mais comprido que largo, apresentando uma pequena proeminência rostral arredondada. 

Dorso escuro, variando entre o marrom e o cinza escuro, altamente pigmentado por 

pequenas manchas claras irregulares, podendo ou não ter ocelos que, não apresentando 

um halo escuro (P. motoro e P. boesemani apresentam ocelos com halo negro e 

avermelhado; P. signata, além de colorações avermelhadas junto aos ocelos, apresenta 

estes menores e organizados em arranjos ovalados; P. tigrina e P. schroederi apresentam 

manchas maiores e amareladas, em convulações “frouxas”; P. falkneri, P. magdalenae e 

P. tatianae não apresentam pintas claras, e sim um padrão convoluto e em rosetas em 

tonalidades amarronzadas e escuras; P. orbignyi e P. humerosa apresentam característico 

padrão hexagonal e arredondado, em tons acinzentados; Potamotrygon sp. B apresenta 
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numerosos padrões convulados e vermiculiformes compostos por manchas claras de 

menor dimensão quando comparados com as encontradas em P. sp. C). Ventre claro, 

pouco pigmentado em suas laterais e nadadeira pélvica. Cauda longa e de base robusta, 

apresentando um bastão cartilaginoso pouco maior que o espinho serrilhado, muito 

denticulada, apresentando de 2 a 3 fileiras fileiras irregulares de espinhos na base da 

cauda, se afilando somente para uma posteriormente (P. scobina apresenta somente uma 

fileira de espinhos na base da cauda, além de apresentar poucos dentículos na região da 

cauda; Potamotrygon sp  A apresenta uma base da cauda mais larga e robusta (19.0% 

DW  em P. sp. A contra 14.9% DW  em P. sp. C), enquanto a cauda é consideravelmente 

mais curta: 78,1% DW, da cloaca até a ponta da cauda, contra 86.1% DW encontrado em 

P. sp. C). Apresenta também musculatura abdutora da mandíbula proeminente, lateral aos 

olhos. Crânio robusto e largo, portando olhos pequenos e espiráculos por volta de 3 vezes 

maiores que estes ultimos. Disco completamente recoberto por dentículos dérmicos, 

apresentando maiores concentrações nas regiões rostral (formando um semi circulo de 

fácil percepção) , cranial e posterior central. Os dentículos dessas regiões são distintos 

entre si. Fileira de espinhos da cauda bem desenvolvida e destacada, portando 

numerosos dentículos bem desenvolvidos, curvados anteroposteriormente, com base 

arredondada e pouco destacada. Não há uma fileira lateral de dentículos mais 

desenvolvidos. Espinho serrilhado originando-se em posição bem posterior a cauda, 

estando localizado certa de 3/4 do comprimento total desta em relação a origem 

(Potamotrygon scobina apresenta um bastão cartilaginoso mais longo, tendo o espinho no 

terço inicial de sua dimensão. As demais espécies apresentam o espinho 

aproximadamente na metade do comprimento total da cauda). Machos adultos 

apresentam entre 52 e 54 dentes na maxila superior e entre 56 e 58 dentes na maxila 

inferior, enquanto fêmeas adultas apresentaram um número constante de 44 dentes em 

89



ambas as maxilas (As demais espécies não atingem número de fileiras de dentes superior 

a 50).

4.4.2. Descrição de Potamotrygon sp. C

As proporções e medidas, além das contagens merísticas, estão apresentadas nas 

tabelas 9 e 10. Essas tabelas foram baseadas em nove exemplares adultos, todos eles 

fotografados e cinco radiografados.

4.4.2a. Morfologia externa

Disco subcircular, mais comprido que largo, com comprimento do disco (DL) 

variando entre 101.9 e 107.3% de DW (Figura 33). Rostro apresentando pequena 

protuberância central, arredondada (ponta do rostro). Disco pouco fino, apresentando 

margens perceptivelmente  mais robustas que observadas em P. scobina, por exemplo. 

Crânio bem desenvolvido e destacado dorsalmente, de carater ovalado, mais comprido 

que largo, ocupando cerca de 1/3 do comprimento total do disco, apresentando distância 

interorbital variando entre 14.4 e 17.8% DW, e distância interespiracular entre 15.4 e 

18.3% DW. Olhos pequenos, aproximadamente 3 vezes menores que os espiráculos 

(2.7% contra 8% em DW). Espiráculos apresentando uma papila central interior única bem 

destacada. Boca levemente convexa, apresentando uma reentrância central única, 

apresentando as margens de ambas as maxilas de forma exposta. Largura da boca 

variando entre 8.5 e 10.2% DW, enquanto a distância internasal varia entre 7.5 e 8.6% 

DW. Não há presença de sulcos labiais (Figura 35). Cinco papilas labiais presentes, na 

maxila inferior, organizadas em duas fileiras: anterior portando 3, uma central e duas 

laterais; posterior apresentando duas, alternadas às papilas anteriores. Cesto branquial 
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mais largo que comprido, sendo as distâncias entre o primeiro par de fendas branquiais 

entre 25.3 e 28.1% DW, enquanto as do quinto par de fendas varia entre 17.4 e 18.9% 

DW.

Dentes pequenos, apresentando diferenças morfológicas entre machos e fêmeas  

adultos (Figura 37). Machos adultos com dentes centrais, em ambas as maxilas, portando 

uma única cúspide pontiaguda, enquanto os dentes laterais são arredondados, também 

com uma única cúspide e plano de corte. Fêmeas apresentam somente o padrão 

arredondado, em toda a maxila, tanto inferior quanto superior. O único exemplar feminino 

analisado apresenta 44 dentes na maxila superior e 44 na maxila inferior. Exemplares 

macho adultos apresentam dentes variando entre 52 e 56 na maxila superior e dentes 

entre 48 e 58 na maxila inferior. 

Nadadeiras pélvicas grandes (Figura 35), variando entre 54.3 a 64.9% DW  de 

largura total, subtriangular, apresentando as margens posteriores levemente onduladas e 

arredondadas. Nadadeiras estas pouco expostas, tendo somente uma pequena porção de 

sua margem posterior exposta sob o disco. Margens anteriores das nadadeiras pélvicas 

variando entre 23.6 e 26.9% DW. Clásperes (Figura 35 e 40), quando presentes, robustos 

e em formato de cone: Base mais larga e robusta que a ponta, sendo esta arredondada. 

Considerando somente exemplares adultos, margens externas do clásper variando entre 

9.6 e 12.0% DW e margens internas entre 17.0 e 19.5% DW. 

Cauda robusta e longa, com largura da base entre 12.9 e 16.0% DW. Se afina 

levemente até o espinho serrilhado, ponto a partir do qual passa a se afinar em maior 

ângulo. Bastão cartilaginoso curto quando comparado com outras espécies do complexo, 

representando aproximadamente 1/4 do comprimento total da cauda. Cauda bem 

dentículada, porém sem fileiras laterais organizadas. Bastão cartilaginoso apresentando 

uma dobra membranosa diminuta. Espinho serrilhado longo, variando entre 16.6 e 19.2% 

DW em comprimento e entre 1.2 e 1.9% DW em largura. 
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4.4.2b. Padrões de coloração (Figura 34)

Espécimes pertencentes a espécie Potamotrygon sp. C apresentam dois 

predominantes padrões de coloração, quanto a pigmentação dorsal, apresentados mais a 

diante. O dorso  apresenta um fundo escuro, variando entre o cinza e o marrom, em tons 

esverdeados ou oliváceos. Sobre esse fundo se apresenta uma pigmentação clara, entre 

o bege e o amarelo, muito numerosa. De forma generalista, ambos os padrões são 

composições de pequenas e numerosas manchas claras, porém com algumas diferenças: 

1- Dorso recoberto por numerosas e diminutas manchas claras, sem formato definido ou 

regular. Estas manchas são menores e mais numerosas nas porções centrais do disco, 

apresentando menor espaçamento entre elas. Progressivamente, essas manchas 

aumentam de forma discreta a medida que se aproximam das margens do disco e, 

consequentemente, o espaçamento entre elas também. Não há um arranjo definido enttre 

as manchas, porém formam, de forma aleatória, agrupamentos semi circulares, circulares 

ou reticulados. Esses padrões são mais perceptiveis nas porções marginais. Próximo às 

margens, encontram-se pequenas pintas ovaladas, menores que o olho, porém maiores 

que as manchas claras da pigmentação. Essas pintas não apresentam um halo 

propriamente dito, e sim um espaçamento circular, como uma forma de isolamento, das já 

citadas manchas claras. Esse padrão é também encontrado na porção dorsal da cauda, 

sob  e lateral à fileira de espinhos; 2- Muito semelhante ao padrão citado anteriormente, 

apresenta diversas manchas claras distribuidas sobre toda a extensão do disco, porém de  

dimensões ainda menores, e apresentando um espaçamento considerável entre elas. 

Não apresentam um formato regular, porém oscilam entre padrões semicirculares. Se 

dispõem em arranjos circulares, orbitando ao redor de ocelos maiores centrais. Esses 

ocelos apresentam tamanho variado, podendo ser menores ou maiores que os olhos. Se 
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distribuem por toda a extensão do dorso, em menor número que as demais manchas. Não  

apresentam halo. Estes ocelos ainda são maiores nas porções lateroposteriores do disco, 

quando comparados ao restante do mesmo. As manchas claras irregulares se distribuem 

também pela porção dorsal da cauda, onde não se encontram ocelos. A concentração de 

ocelos pode variar de um exemplar a outro. Em alguns exemplares, são encontradas 

pequenas manchas em forma de risco, em coloração negra, organizadas em 

agrupamentos em meia lua, circundando o crânio, a sinarcual, a cintura peiroral e a base 

da cauda.

Em aspecto ventral, os exemplares pertencentes a este grupo são em sua totalidade 

regulares. O ventre é composto de um fundo claro, entre o bege e o branco, podendo ou 

não ter uma pequena mancha pigmentar escura central. Exemplares mais velhos 

apresentam uma pigmentação escura lateral posterior, restrita a esta porção, não 

ultrapassando o centro do disco. Quando comparados a outros representantes desse 

complexo de espécies, a pigmentação escura ventral é bem diminuta e fraca em 

intensidade. Essas manchas laterais podem apresentar pequenas pigmentações claras, 

condizentes com a coloração de fundo.

A coloração caudal também apresenta pequenas variações de um exemplar para 

outro. Como já citado anteriormente, a parte central dorsal da cauda acompanha os 

padrões dorsais do disco. Lateralmente, por sua vez, a coloração varia entre os 

exemplares. Podemos observar um padrão de agrupamento irregulares de pequenas 

manchas claras, espaçados entre si por intervalos compostos somente pelo fundo escuro, 

ou um padrão em que esses agrupamentos irregulares também são presentes, porém 

mascarados pela presença contínua de manchas claras irregulares, por toda a extensão 

lateral da cauda, formando, de fato, uma contínua pigmentação. Ventralmente, a cauda 

apresenta o mesmo padrão claro de fundo encontrado para o disco, sendo entremeado 

por uma pigmentação escura, contínua com o fundo encontrado nas laterais. O fundo 
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claro, por sua vez, é predominante. A pigmentação escura, mesmo que de forma tímida, é 

relacionada com a idade e tamanho do exemplar, sendo maior a medida que estes 

ultimos fatores aumentam.

Quanto às nadadeiras pélvicas, é encontrada uma certa regularidade. Os padrões 

dorsais das nadadeiras condizem com o padrão encontrado no dorso do disco, 

apresentando somente uma pequena margem mais clara diminuta, posteriormente. Em 

aspecto ventral, as nadadeiras são predominantemente claras, segundo o fundo 

encontrado no disco, e se observa somente uma diminuta margem escura, também 

posterior. Essa margem escura é condizente com o tamanho e a idade do exemplar. Os 

clásperes, quando presentes, companham os padrões das referentes nadadeiras 

pélvicas. Ventralmente claros, com margens escurecidas e dorsalmente escuros, portando 

pintas irregulares claras extremamente diminutas. Não se observa ocelos nas regiões do 

clásper. 

4.4.2c. Dentículos dérmicos (Figura 38)

Dentículos presentes somente no dorso, do disco e da cauda, e na lateral desta 

última. Quanto ao disco, os dentículos se distribuem por toda sua extensão, entretanto 

são diminutos nas porções marginais laterais, enquanto se apresentam mais 

desenvolvidos na região rostral, cranial, e posterior central. Como observado em outras 

espécies deste complexo, existe diferenças entre os dentículos encontrados nas referidas 

regiões. Região rostral: Dentículos simples, apresentando uma variabilidade considerável 

em dimensões, podendo ter dentículos menores sendo de 3 a 4 vezes menores que os 

maiores, porém sem diferenças quanto ao padrão morfológico. A região rostral apresenta 

uma grande concentração de dentículos distribuídos em semi círculo, anterior à margem 

anterior do crânio. Os dentículos apresentam uma única corona (Co) pontiaguda, e placa 
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basal (Bp) baixa, composta de um número variável de cristas basais (Br) não simétricas 

que convergem para a corona central (o número de cristas basais geralmente varia entre 

5 e 7). A corona, em dentículos mais desenvolvidos, é levemente curvada antero 

posteriormente. Região cranial e posterior central: Dentículos estrelados, apresentando 

uma placa coronal (Cp) central bem desenvolvida, se projetando levemente no eixo 

anteroposterior. Placa coronal formada pela convergência de duas cristas coronais (Cr) 

anteriores, que compõem uma dicotomia terminal anterior. Cada crista coronal apresenta-

se em dois níveis, em uma espécie de degrau, portando com se fosse um vértice. Pode 

haver, terminal a cada um destes ramos, uma dicotomia coronal (Cd) simples, na maioria 

dos casos, podendo se apresentar também em alguns dentículos como uma dicotomia 

coronal dupla. Posterior à placa coronal, existem dicotomias coronais (Cd) opostas, 

portando para cada lado do dentículo, podendo ou não apresentar desnível. Os dentículos 

apresentam uma placa basal (Bp) pouco marcada. Dentículos dessas regiões são 

consideravelmente regulares quanto ao tamanho máximo que podem atingir e quanto a 

heterogeneidade do grau de desenvolvimento presente em cada indivíduo. Região 

caudal: Os dentículos da região caudal são mais simples que os encontrados na região 

dorsal central, porém não se caracterizam por apresentar menores dimensões que 

aqueles. São numerosos e bem desenvolvidos, tanto na porção dorsal quanto lateral. 

Apresentam uma placa basal (Bp) bem desenvolvida, tendo entre 2 e 6 cristas basais (Br) 

que convergem para o centro do dentículo. O dentículo em si apresenta uma única corona 

bem desenvolvida, e duas cristas coronais (Cr) anteriores, que convergem para a 

estrutura central. O ângulo de convergência pode variar. O dentículo se apresenta 

curvado anteroposteriormente. Os espinhos da fileira central são robustos, apresentam 

base desenvolvida, porém diminuta, em aspecto semicircular, e a cúspide central é 

fortemente curvada para a sua face posterior.
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4.4.2d. Anatomia interna (Figura 36)

Neurocrânio mais comprido do que largo, apresentando sua porção anterior 

destacada, mais larga que a porção posterior deste mesmo. Fontanela pré cerebral (PCF) 

ovalada, apresentando sua margem anterior retilínea, e tendo sua margem posterior em 

posição mais distal que as margens posteriores dos processos da barra epifisial (EBP), 

sendo estes triangulares porém com a extremidade arredondada. Fontanela frontoparietal 

(FPF) se estreita progressivamente a partir do processo da barra epifisial, terminando em 

uma margem posterior arredondada, a mesma altura que a margem posterior dos 

processos pós orbitais. Processo supra orbital (SOP) pouco destacado. Processo pós 

orbital (POP) largo e destacado, se projetando anterolateralmente, até a origem da 

cartilagem angular posterior. Cartilagem pré espiracular (PSC) curvada posteriormente. 

Arco hiomandibular (HYO) se projeta no mesmo sentido que o processo pós orbital, 

apresentando sua extremidade anterior curvada no sentido das cartilagens angulares, 

entrando em contato com estas. Três cartilagens angulares presentes. Cartilagem angular 

anterior (AAC) curvada, apresentando uma concavidade central em sua margem anterior, 

cerca de 1/5 a 1/4 do comprimento do hiomandibular. Cartilagem angular posterior (PAC) 

pouco menor e menos robusta que a cartilagem anterior, além de não apresentar 

concavidade alguma. Cartilagem angular lateral (LAC) lateral à cartilagem angular 

posterior, subcircular e diminuta, aproximadamente 1/4 a 1/3 do comprimento da 

cartilagem angular posterior, localizada entre esta e o arco hiomandibular. Cartilagem de 

Meckel (MC) bem desenvolvida, apresentando sua porção interna (central) bem marcada 

e subretangular, apesar dos vértices arredondados. Extremidade externa robusta e maior 

que a interna, apresentando em sua margem anterior uma região articular bem marcada, 

onde ocorre a articulação com o palatoquadrado, demarcada lateralmente por um 

processo ventrolateral (VLP) bem desenvolvido, voltado anteriormente. Em sua margem 
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posterior, essa região da cartilagem de Meckel apresenta um processo destacado, de 

características triangulares, adjacente a uma leve concavidade. Palato quadrado (PQ) 

menor e mais fino que as cartilagens de Meckel, arqueado em sentido central, 

apresentando uma concavidade na margem interna, próximo a sua porção mais posterior, 

cuja extremidade é demarcada por uma projeção triangular posterior (PTP) pouco 

destacada. Cartilagem ligamentar (CL) presente e diminuta entre os antímeros.

Sinarcual anterior se articula com o condrocrânio pelo processo odontóide central 

(OTP). A crista medial (MDC) do sinarcual se estende por praticamente toda a extensão 

dorsal deste. Superfícies angulares do processo escapular (ASP) destacadas 

lateralmente, sendo a anterior mais desenvolvida que a posterior, apresentando uma 

característica mais arredondada, enquanto a posterior apresenta uma extremidade aguda.

Cintura peitoral se articula com o sinarcual por meio dos processos articulares da 

escápula, sendo o posterior mais robusto e desenvolvido, se destacando para a porção 

central do plano corporal. O processo escapular apresenta dorsalmente uma barra 

mediana estreita, levemente côncava em ambas suas margens. Porções laterais bem 

desenvolvidas, apresentando uma grande concavidade central em ambas. Procôndilo 

(PRC) destacado anteriormente, apresentando uma extremidade arredondada. 

Mesocôndilo (MSC) e metacôndilo (MTC) voltados posteriormente, próximos um do outro, 

pouco destacados e rombóides. Propterígio (PRO) robusto, se articulando com 

praticamente toda a margem exposta do procôndilo e da cintura escapular. Mesopterígio 

(MES) pequeno, apresentando uma porção anterior mais desenvolvida, articulando-se 

com o mesocôndilo. Metapterígio (MET) se articula com o metacôndilo em um encaixe 

justo, e se projeta posteriormente em forma de arco.

Cintura pélvica portando um processo pré pélvico (PPP) alongado, projetando-se 

anteriormente. Barra puboisquiádica (PIB) apresentando uma dupla concavidade em sua 

porção interna, tendo assim as extremidades expandidas. Processos laterais pré pélvicos 
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(LPP) anteriores moderadamente destacados, em caráter subtriangular. Processo ilíaco 

(IP) projetado lateroposteriormente, apresentando uma projeção mais lateral reta, e uma 

projeção mais interna arredondada. Mais interno a esta projeção encontra-se um 

processo isquial (ISP) fino, se estendendo posteriormente, com sua extremidade mais 

posterior que a extremidade arredondada do processo ilíaco. Observam-se três foramens 

obturadores (OF) entre os processos ilíaco e isquial, localizados, principalmente o 

forâmen mais anterior, bem laterais à cintura pélvica.

Potamotrygon sp. C apresenta número total de vértebras variando entre 119 e 122, 

sendo dessa totalidade entre 23 e 25 pré caudais, 95 e 99 caudais e 106 a 108 

diplospondílicas. Raios da nadadeira peitoral variando entre 82 e 84, sendo de 39 - 40 no 

propterígio, 12-13 no mesopterígio e 31-32 no metapterígio. Na nadadeira pélvica temos 

entre 20 e 25 raios. Raios totais, contabilizando ambas as nadadeiras, entre 102 e 108. O 

espinho serrilhado tem sua origem relacionada com a vértebra número 97 a 100, sendo 

97 a moda.  

Clásperes (Figura 40) compostos pelos seguintes elementos esqueléticos: segmento 

basal 1 (BS1), segmento basal 2 (BS2), beta-cartilagem (BC) única, cartilagem axial (AX), 

dorsal marginal (DM), ventral marginal (VM), terminal dorsal 2 (DT2), acessória terminal 

(AT) e terminal ventral (VT). Segmento basal 1 articula-se com o basipterígio e 

posteriormente com o segmento basal 2. O primeiro segmento é aproximadamente do 

mesmo tamanho que o segundo, porém apresenta as margens mais arredondadas, sendo 

a anterior maior que a posterior, projetando-se dorsalmente, criando uma área articular 

ovalada maior. essa porção dorsal se articula posteriormente com a beta-cartilagem, esta 

sendo cilíndrica e mais delgada que a cartilagem axial, ligeiramente curvada para o dorso, 

e se afinando progressivamente, até se articular com a cartilagem marginal dorsal. Este 

elemento é ovalado e bem desenvolvido, aproximadamente 1/4 do comprimento total do 

clásper, apresentando a margem externa levemente curvada em direção à cartilagem 
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axial. Posteriormente, o marginal dorsal se articula com um terminal dorsal 2 ovalado e de 

comprimento aproximadamente igual ao do marginal dorsal, porém é menos largo e tem 

sua margem externa em contato com a porção posterior da cartilagem axial. Esta última, 

por sua vez, se articula com o segmento basal 2, em uma extremidade ovalada e larga. A 

cartilagem axila é em quase toda sua extensão robusta e cilíndrica, apresentando uma 

curvatura mais acentuada em sentido dorsal em sua porção posterior, porção que se afina 

no sentido dorso ventral. Esta cartilagem se articula lateralmente com a cartilagem 

marginal ventral, que se curva levemente no sentido ventral mas mantém um caráter 

ovalado no sentido anteroposterior. A porção anterior desse elemento é destacada do 

corpo da cartilagem axial. a cartilagem ventral terminal é bem desenvolvida, sendo o 

elemento posterior de maior tamanho, por volta de 1/3 do comprimento total do clásper. 

Esse elemento apresenta uma pequena área triangular destacada em sua porção terminal 

posterior, e o restante de sua estrutura é ovalada e abraça o clasper no sentido dorsal. 

Interior a esta cartilagem e a cartilagem terminal dorsal 2, encontra-se a cartilagem 

terminal acessória, delgada e retilínea, ligeiramente curvada, em sua porção anterior e 

mediana, em direção à cartilagem terminal ventral.

4.4.2e. Canais ventrais da linha lateral (Figura 39)

O canal hiomandibular (HYC) tem origem anterior à dobra nasal, se projetando 

anteriormente sem grandes oscilações, em um padrão sub-retilíneo. Dobra-se 

abruptamente, marginal e paralelo à borda do disco, sentido externo do disco, também 

sem apresentar grandes oscilações. Poucos túbulos subpleurais anteriores (AST), curtos, 

presentes. O canal hiomandibular se curva então sentido posterior do disco, em um 

angulo quase de 90 graus, em um grande componente subpleural do hiomandibular 

(HSC) sem grandes oscilações. Logo anterior à nadadeira pélvica, o canal hiomandibular 
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se curva para o interior do disco, realizando uma volta subpleural (SPL) em curvatura 

suave de aproximadamente 160 graus. Não há presença de túbulos subpleurais 

posteriores (PST). O componente jugular do canal hiomandibular (JCH), correndo em 

direção às fendas branquiais, apresenta uma leve sinuosidade para o interior do disco e 

então se curva para o exterior desse, em aproximadamente 60 graus, logo posterior ao 5o 

par de fendas branquiais. O componente angular do hiomandibular (ACH) corre sem 

ondulações significativas e da continuidade ao canal jugular (JUG), que se curva, anterior 

ao primeiro par de fendas, para o interior do disco. Aproximadamente mediano a este 

canal, há uma grande ondulação interna e logo se curvando externamente, concluindo 

seu trajeto se curvando interiormente, para chegar o ponto de confluência de canais, em 

uma volta jugular posterior (PJL). A  partir deste ponto, temos o canal infraorbital (IOC) se 

curvando acentuadamente para o exterior do disco, mantendo uma curvatura elevada de 

modo a completar quase 170 graus, e depois se curvando novamente, no sentido do 

exterior do disco, em uma volta infraorbital (IOL) que apresenta uma pequena ondulação 

central, em um angulo superior a 160 graus. O canal infraorbital então corre sentido 

anterior do disco, apresentando em seu percurso inicial, logo após a volta infraorbital, 

pequenas porém relevantes ondulações. O canal então se curva de forma leve para o 

interior do disco, correndo praticamente paralelo ao canal hiomandibular anterior, 

realizando então uma volta acentuada porém não abrupta de aproximandamente 180 

graus, formando a volta suborbital (SOL), projetando-se em direção posterior do disco, o 

componente suborbital do canal infraorbital (SOI). Este componente se curva então, após 

se alongar um pouco, novamente em direção anterior, se projetando em direção ao rosto, 

por meio de diversas ondulações curtas. A partir do ponto de convergência, temos 

também o canal supraorbital (SOC) se projetando em direção ao rostro, apresentando 

uma sinuosidade inicial pequena, que compõe a volta jugular anterior (AJL). O 

componente orbitonasal do supraorbital (CON) não apresenta grandes ondulações, e se 
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curva, terminalmente, em direção às narinas na volta pré nasal (PNL). Também da 

convergência, parte sentido à boca o canal nasal (NAS), em um segmento curto e 

retilíneo. Na região rostral, anterior às dobras nasais, corre um segmento retilíneo em 

direção ao rosto, o componente pré nasal do canal nasal (PNC). Paralelo a este 

componente, mais próximo ao rostro, temos a volta naso-inferior (INL), se voltando para a 

porção externa do disco, e culminando no componente subrostral do canal supraorbital 

(SRC).

4.4.3. Comentários

Representantes da espécie Potamotrygon sp. C  apresentam discos de dimensões 

comparativamente grandes e portanto uma musculatura robusta, próximo ao observado 

em P. sp. A. O disco apresenta dimensões maiores que as apresentadas principalmente 

por P. scobina e P. sp. D. Os padrões de coloração são constantes dentre os exemplares 

amostrados, portando uma pigmentação clara abundante, com pequenos ocelos claros 

dentre a numerosa pigmentação clara constituída de manchas sem formato definido. Esta 

espécie apresenta uma concentração de dentículos também abundante, tanto no disco 

quanto na cauda, destacando-se dentre as espécies relacionadas. A cauda é longa e 

robusta, tendo sua base larga se comparada a P. scobina, P. sp. D e P. sp B. Por outro 

lado, o comprimento da cauda é inferior a estas três espécies, principalmente às duas 

primeiras, principalmente quanto ao bastão cartilaginoso que, embora robusto, é 

comparativamente mais curto. P. sp. C apresenta clásperes longos e robustos, sendo os 

maiores em valores absolutos para o grupo. Embora os representantes de P. sp. A e P. 

sp. C estudados tenham aproximadamente as mesmas dimensões, os primeiros 

apresentam cauda mais curta e mais larga e clásperes proporcionalmente menores.
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Apesar de sua aparência semelhante à P. falkneri e P. tatianae, e de uma área de 

ocorrência próxima (para a bacia amazônica), P. sp. C se diferencia principalmente quanto 

a presença de pequenos ocelos com halo escuro e pelo porte corporal alcançado, sendo 

este maior e o disco mais musculoso que o apresentado para as duas espécies citadas. P. 

sp. C também apresenta três cartilagens angulares, caráter não observado para P. falkneri 

e P. tatianae, exclusivos para as cinco espécies apresentadas neste estudo. 

4.4.4. Distribuição geográfica (Figura 41)

Os representantes de Potamotrygon sp. C  pertencentes ao MZUSP foram coletados 

na localidade de Boca do Titica, rio Jutaí, Bacia Amazônica, no estado do Amazônas, 

Brasil, sob as coordenadas geográficas 2º55’24.8”S, 66º57’07.6”W e 2º50’58.1”S, 

66º55’47.9”W. Os exemplares foram coletados pelo Dr. Fernando P. L. Marques, Cláudia 

Olivares e Priscila Cunha.

Os exemplares depositados no INPA são provenientes das seguintes localidades:

- Roraima, Boa Vista, Uacari, Rio Branco, Rio Juruá, Boca do Anaxiqui. A  localidade 

apresentada pela etiqueta destes exemplares é duvidosa, uma vez que se observa 

alguma inconsistência quanto às referências geográficas apresentadas.

- Roraima, Rio Branco, Comunidade Sacaí, 1º23'46"S 61º50'40"W. 

4.4.5. Material analisado

(9) - Boca do Titica, rio Jutaí, Bacia Amazônica, Amazônas, Brasil, 2º55’24.8”S, 

66º57’07.6”W e 2º50’58.1”S, 66º55’47.9”W. JU12-10. Macho adulto. 532mm DW; 
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JU12-15. Macho adulto. 560mm DW; JU12-19. Macho adulto. 494mm DW; JU12-12. 

Fêmea adulta. 405mm DW; JU12-11. Macho adulto. 584mm DW. 

- Roraima, Boa Vista, Uacari, Rio Branco, Rio Juruá, Boca do Anaxiqui. INPA sem 

número. Macho jovem. 465mm DW; INPA sem número. Macho adulto. 525mm DW; 

INPA sem número. Macho adulto. 531mm DW. (Localização duvidosa)

- Roraima, Rio Branco, Comunidade Sacaí, 1º23'46"S 61º50'40"W. INPA 7911. 

Macho adulto. 524mm DW.

4.5. Potamotrygon sp. D.

(Figuras 42 - 50, Tabelas 11 e 12)

4.5.1. Diagnose de Potamotrygon sp. D

Espécie de raia de água doce encontrada na parte média e alta do rio Tocantins. 

Disco sub  circular, com coloração dorsal de fundo variando entre marrom claro e marrom 

escuro, apresentando manchas ocelares claras, de tonalidades entre amarelo clara, bege 

e branco, circundada por um halo escuro, de dimensões constantes sobre o disco; 

segunda cobertura de manchas ocelares de mesmas características, porém menores, as 

vezes presentes (P. motoro e P. boesemani apresentam ocelos com tons avermelhados; 

P. signata, além de colorações avermelhadas, apresenta ocelos menores e organizados 

em arranjos ovalados; P. falkneri, P. tatianae e P. magdalenae não apresentam ocelos;  P. 

leopoldi e P. henlei apresentam fundo negro e manchas pigmentares não ocelares; P. 

schroederi e P. tigrina apresentam padrão de coloração negro e amarelo, formando 

convulações; P. orbignyi e P. humerosa apresentam característico padrão hexagonal e 
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arredondado, em tons acinzentados; P. sp B apresenta padrão pigmentar convoluto 

característico hexagonal na região posterior dorsal do disco). Ventre claro, podendo 

apresentar manchas escuras nas margens laterais posteriores do disco. Cauda apresenta 

fundo condizente com o disco, com pequenas manchas são claras não ocelares. Em vista 

lateral, a cauda apresenta agrupamentos intervalados de pequenas manchas claras. 

Ventralmente, a cauda é escura, podendo ou não conter regiões claras. Crânio pequeno e 

pouco destacado (P. sp  A e P. sp C apresentam um crânio robusto e largo, com 

musculatura abdutora da mandíbula destacada em vista dorsal). Boca pequena, sem 

sulcos labiais. Dentes pequenos e simples, apresentando uma única cúspide central 

arredondada. Machos maduros apresentam os dentes centrais com cúspides 

pontiagudas. Dentes variando em número entre 32 e 40 na maxila superior e entre 33 e 

40 na maxila inferior. Disco apresentando dentículos dérmicos pouco desenvolvidos, mais 

concentrados na região central, caudal e rostral do disco. Dentículos rostrais simples, 

apresentando uma cúspide central única e base estrelada; Dentículos centrais estrelados, 

com uma dicotomia anterior e uma posterior lateral à cúspide central; Dentículos caudais 

apresentando uma cúspide central e uma dicotomia anterior. Cauda longa, apresentando 

base fina, e uma única fileira de espinhos irregulares, tendo sua base variando entre 1 e 2 

fileiras, convergindo à uma única fileira irregular, apresentando espinhos 

comparativamente menores (em média 100,6% DW entre a cloaca e a ponta da cauda. P. 

sp A, P. sp  B e P. sp  C apresentam comprimento não ultrapassando 86,3% DW, em 

média. P. scobina apresenta cauda consideravelmente mais longa, 121,5% DW.)

4.5.2. Descrição de Potamotrygon sp. D

As proporções e medidas, além das contagens merísticas, serão apresentadas 

devidamente relacionadas nas tabelas 11 e 12, respectivamente.
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4.5.2a. Morfologia externa

Disco ovalado, pouco mais comprido que longo (comprimento variando entre 102.6 e 

109.3% DW, sendo 106.5% DW  a média) (Figura 42). Margem anterior do disco 

arredondada, apresentando protuberância rostral arredondada em sua porção central. 

Margens posteriores também convexas, convergindo para a junção da base da cauda 

com as nadadeiras pélvicas. Disco comparativamente fino. Crânio pequeno, com 

comprimento por volta de 1/3 do comprimento do disco, moderadamente destacado 

(Figura 44). Olhos pequenos (2.9 - 4.4% DW, 3.5% DW média), pouco destacados, por 

volta de 1/2 do comprimento dos espiráculos (comprimento espiráculos: 7.4 - 8.4% DW, 

média 7.9% DW). Espiráculos ovais, pequenos, e localizados em posição obliqua e 

posterior aos olhos. Distância interorbital pouco menor que a distância interespiracular 

(13.8 - 18.6% DW contra 15.5 - 19.0% DW, respectivamente). Boca pequena (8.6 a 10.2% 

DW, média de 9.3% DW), podendo ser curvada ou levemente ondulada. Cinco papilas 

orais presentes no interior da boca, na maxila inferior. Papilas organizadas em 2 fileiras, 

sendo a mais anterior formada por três papilas, uma central e duas laterais, e a segunda, 

mais posterior, composta pelas outras duas papilas, posicionadas alternadas com as 

outras três. Margem tegumentar da maxila inferior apresentando reentrância central. 

Largura da boca maior que a distância internasal (8.6 - 10.2% DW  contra 7.7 - 9.3% DW, 

respectivamente). Sulcos labiais ausentes. Cesto branquial mais largo que comprido, 

apresentando distância entre os primeiros pares de fendas branquiais variando entre 23.2 

e 24.9% DW, distância entre os ultimos pares branquiais entre 16.3 e 18.1% DW, e 

comprimento do cesto branquial entre 14.8 e 16.7% DW. 
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Dentes pequenos e simples, arredondados e apresentando somente um plano de 

corte (Figura 46). Em fêmeas adultas e jovens e em machos jovens, a única cúspide 

presente é arredondada, em ambas as maxilas. Em machos adultos, os dentes centrais 

das maxilas apresentam cúspide única pontiaguda. Dentes na maxila superior em número 

de 32 a 40, enquanto na maxila inferior variando entre 33 e 40, sendo em ambas a moda 

igual a 40. Em ambas, dentes organizados em mosaico. 

Nadadeiras pélvicas subtriangulares, apresentando margem posterior pregueada, 

tendo largura total variando entre 48.0 e 61.1% DW, sendo 55.4% DW a média (Figura 

44). Nadadeiras pélvicas pouco expostas posteriormente, sob  disco. Margens anteriores 

das nadadeiras variando entre 19.6 e 25.7% DW. Clásperes robustos, achatados 

dorsoventralmente, apresentando base dilatada e ligeiramente torcido em seu eixo (Figura 

44 e 49). Superfície ventral do clásper lisa. Sulco do clásper longo, originando-se próximo 

à base da cauda, no apópilo (AP) e correndo posteriormente de forma retilínea, 

apresentando uma única sinuosidade interna à altura da abertura dorsal do pseudo sifão, 

e terminando uma uma hipópila (HP) orientada externamente. Abertura dorsal do pseudo 

sifão (DPS) ovalada e obliqua. Abertura ventral do pseudo sifão (VPS) bem desenvolvida 

e orientada obliquamente para a face interna. Margem externa do clásper variando entre 

2.8 e 11.7% DW  e margem interna variando entre 6.0 e 17.6% DW, considerando-se 

exemplares jovens e adultos.

Cauda longa e bem desenvolvida, apresentando base comparativamente fina (11.9 - 

16.4% DW, média 14.1% DW). Se afina progressivamente, apresentando um bastão 

cartilaginoso longo, representando por volta de 2/5 do comprimento total da cauda.  

Bastão cartilaginoso fino, porém não tão fino e longo como em P. scobina. Comprimento 

da cauda, da cloaca até a ponta terminal, variando entre 71.0 e 115.2 % DW, tendo em 

média 100.6% DW. Dentículos numerosos e pequenos. Pequenas organizações em fila 

laterais únicas, a partir da base do espinho serrilhado. Uma fileira única dorsal irregular de 
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espinhos, voltados posteriormente e com base larga arredondada, apresentando em sua 

base 2 a 3 fileiras irregulares. Espinho serrilhado longo, variando entre 21.5 e 30.5% DW, 

e largura entre 1.5 e 2.2% DW.

4.5.2b. Padrões de coloração (Figura 43)

Coloração dorsal apresentando um padrão conciso. Coloração de fundo variando 

entre o marrom claro e escuro, com tons ligeiramente quentes. Exemplares fixados 

podem apresentar essa coloração em tons desbotados e mais escuros. Pigmentação 

ocelada sobre este fundo, apresentando ocelos regulares de cor clara, entre o bege e o 

amarelo, apresentando um anel escuro circundado-os. Ocelos com dimensões próximas 

às dos olhos ou menores, nunca maiores. Ocelos distribuídos por todo o dorso do disco, 

geralmente não apresentando organizações de nenhum tipo à sua volta. Quando 

presentes, essa pigmentação é constituída de um ocelo central e de pequenas manchas 

claras não oceladas em organização orbital, mais numerosos nas margens do disco, 

porém menores nessa área. Ocelos mais internos são maiores e os ocelos do centro do 

disco tendem a ser mais desbotados. Ocelos encontrados até a base da cauda e nas 

nadadeiras pélvicas. Pode haver alguma variação quanto ao número e ao tamanho dos 

ocelos da porção dorsal do disco (Figura 43).

Coloração ventral predominantemente clara, entre branco e bege. Não fora 

observado mancha escura central. Em exemplares jovens, o padrão claro predomina. 

Exemplares sub adultos e adultos apresentam manchas posterolaterais escuras, 

formando “margens” do disco. Essa pigmentação alcança no máximo até a altura da boca. 

Podem haver pequenas manchas pretas nas regiões internas e posteriores do disco, mas 

nunca formando grandes aglomerados. A  pigmentação escura é progressiva com a idade 

do indivíduo.
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Quanto à cauda, esta apresenta dorsalmente fundo variando entre marrom claro e 

escuro, condizente com a condição encontrada no disco do exemplar em questão. Sobre 

este fundo, observa-se uma pigmentação clara, constituída de pequenas manchas claras 

e sem forma definida, menores que os ocelos observados no disco. Nas faces laterais, é 

observado o fundo escuro com a pigmentação clara, organizada frouxamente em 

pequenos pólos, entremeados por regiões onde a pigmentação é pouco presente ou até 

ausente. Ventralmente, a pigmentação é predominantemente negra, em exemplares 

adultos. O fundo é claro, condizente com o do disco, e este fundo é progressivamente 

preenchido por manchas escuras, de forma progressiva da extremidade terminal para a 

base da cauda, área onde se observa a maior ocorrência de regiões claras.

As nadadeiras pélvicas seguem os padrões observados no dorso e no ventre do 

indivíduo. Em seu dorso, observa-se o fundo escuro recoberto por manchas ocelares, 

como encontradas no dorso do disco. O padrão observado é condizente com o observado 

no dorso do indivíduo em questão. A margem posterior dorsal dessas nadadeiras é clara, 

formando uma margem clara. Ventralmente, o oposto é observado. A nadadeira é 

predominantemente clara, constituída da coloração ventral de fundo, e somente as 

margens terminais apresentam uma banda escura, mais larga que a observada no dorso. 

Clásperes, quando presentes, tem como pigmentação predominante as cores dorsais de 

fundo, apresentando pequenas manchas claras, não ocelos. Ventralmente, os clásperes 

apresentam coloração escura, condizente com as manchas observadas em face dorsal 

para o disco. 

Exemplares jovens tendem a apresentar os padrões de coloração observados nos 

adultos, com pequenas inconsistências quanto ao tamanho, número e distribuição das 

manchas ocelares. O ventre de exemplares jovens são quase em sua totalidade absoluta 

de coloração clara, sem manchas escuras. Exemplares neonatos apresentam padrões de 
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coloração não concisos, muitas vezes formados por ocelos grandes marginais em 

combinação com pigmentação central não semelhante.

4.5.2c. Dentículos dérmicos (Figura 47)

Dentículos dérmicos pequenos, presentes em praticamente toda a superfície dorsal 

do disco, porém predominantemente nas regiões rostral central, cranial central e posterior 

central do disco, além do dorso e lateral da cauda. As regiões marginais do disco 

apresentam poucos dentículos esparsos e menores, ao se comparar com os presentes 

nas regiões supracitadas. Estas regiões, por sua vez, apresentam diferentes morfologias 

de dentículos. Região rostral: Dentículos simples, formados por uma corona (Co) central 

bem destacada e pontiaguda. Não há cristas coronais (Cr), porém em dentículos maiores, 

é possível observar pequenas protuberâncias posteriores, diminutas, em disposição 

oblíqua. Placa basal (Bp) baixa e pouco destacada, composta por diversas cristas basais 

(Br) pouco destacadas e robustas que convergem em direção ao corpo do denticulo, em 

disposição radial. O número dessas cristas é variável, usualmente entre 5 e 10. Região 

cranial e posterior central: Dentículos estrelados, apresentando uma placa coronal (Cp) 

voltada posteriormente, pouco pontiaguda. Grande dicotomia anterior presente, formada 

por duas cristas coronais (Cr) convergentes na superfície anterior da corona central. Estas 

cristas coronais podem ou não apresentar irregularidades em sua superfície, formando 

pequenas projeções. Usualmente, observa-se ao menos uma dessas projeções. Lateral à 

placa coronal (Cp) observa-se também uma dicotomia reta, apresentando uma crista 

coronal (Cr) de cada lado da placa coronal. Essas cristas são geralmente simples, porém 

pode-se observar em alguns dentículos uma dicotomia coronal (Cd), sendo uma lateral e 
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outra obliqua no sentido posterior. A dicotomia posterior é menor que a lateral. Região 

caudal: Dentículos apresentando uma corona (Co) curvada posteriormente, apresentando 

uma dicotomia anterior, constituída de duas cristas coronais (Cr) convergentes e bem 

desenvolvidas, se encontrando na face anterior da corona. Estas cristas coronais 

apresentam uma pequena protuberância, acompanhada de uma pequena 

descontinuidade, formando uma espécie de fissura. Placa basal (Bp) do dentículo grande 

e baixa, composta de diversas cristas basais (Br) convergentes para o corpo do dentículo, 

pouco desenvolvidas e robustas. Uma única fileira irregular de espinhos na superfície 

dorsal da cauda, apresentando em sua base um número variado de fileiras de dentículos 

diminutos, entre 2 e 3 fileiras. Dentículos progressivamente maiores, da base para a ponta 

da cauda, apresentando uma cúspide robusta voltada posteriormente. Base do dentículo 

semi circular e irregular quanto ao formato. Dentículos bem desenvolvidos porém 

comparativamente pequenos. Fileiras laterais de espinhos diminutos podem ocorrer à 

altura da origem do espinho serrilhado, postadas para a extremidade terminal da cauda.

4.5.2d Anatomia interna (Figura 45)

Neurocrânio mais comprido que largo, apresentando sua extremidade anterior mais 

larga e destacada que a posterior. Fontanela pré cerebral (PCF) subcircular, 

apresentando a margem anterior ligeiramente mais achatada que as margens laterais, e 

apresentando sua margem terminal em posição posterior às margens posteriores dos 

processos da barra epifisial (EBP). Processos estes subtriangulares, apresentando o 

vértice externo arredondado e se projetando até a altura dos processos ventrolaterais da 

cartilagem de Meckel. Fontanela frontoparietal (FPF) se afina no sentido anteroposterior, a 

partir da margem posterior dos processos da barra epifisial, apresentando uma ligeira 

constrição em sua porção mediana e sua extremidade posterior arredondada, à altura das 
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margens posteriores dos processos pós orbitais. Processo supra orbital (SOP) 

subtriangular, projetado lateralmente. Processo pós orbital (POP) largo, se projetando 

latero-anteriormente, até a altura da margem externa da cartilagem de Meckel. Cartilagem 

pré espiracular (PSC) formando uma parece côncava, curvada sentido lateral e posterior. 

Arco hiomandibular (HYO) projetado no mesmo sentido que o processo pós orbital, 

apresentando uma leve constrição lateral próxima a sua extremidade posterior, e sua 

extremidade anterior curvada interiormente, apresentando uma concavidade em sua face 

interna, e se articulando com as cartilagens angulares. Três cartilagens angulares 

presentes. Cartilagem angular anterior (AAC) curvada, apresentando uma concavidade 

em sua face anterior, sendo entre quatro e cinco vezes menor que o arco hiomandibular. 

Cartilagem angular posterior (PAC) ovalada, tendo geralmente sua extremidade externa 

mais delgada que a interna, de aproximadamente o mesmo comprimento que a cartilagem 

angular anterior, porém menos robusta. Cartilagem angular lateral (LAC) localizada 

lateralmente à cartilagem angular posterior, entre esta e o arco hiomandibular, ovalada e 

diminuta, entre 1/4 e 1/3 do comprimento da cartilagem angular posterior. Cartilagem de 

Meckel (MC) robusta, apresentando sua margem interna sub  retangular e bem marcada. 

Extremidade externa arredondada. Concavidade bem marcada na face anterior da 

cartilagem de Meckel, em posição central, e lateral à região de articulação com o palato 

quadrado, também côncava. Articulação em posição lateral interna a um processo 

ventrolateral (VLP) voltado anteriormente e bem desenvolvido, apresentando extremidade 

terminal mais delgada e arredondada que o corpo da estrutura. A face posterior da 

cartilagem de Meckel apresenta um processo destacado apresentando seu ápice 

subtriangular, adjacente a uma superficie levemente côncava, voltada externamente em 

posição lateral. Palatoquadrado (PQ) menor e mais delgado que a cartilagem de Meckel, 

curvado em sua extremidade externa e apresentando uma concavidade posterior em 

posição complementar à encontrada na cartilagem de Meckel. Extremidade externa 
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arredondada e levemente menor que a extremidade interna. Região articular com a 

cartilagem de Meckel proeminente e arredondada. Projeção triangular posterior (PTP) 

diminuta. Cartilagem ligamentar (LC) presente e pequena, entre os antímeros.

Sinarcual anterior articulando com o condrocrânio pelo processo odontóide central 

(OTP). Crista medial (MDC) do sinarcual se estendendo sobre quase toda a extensão 

dorsal desta cartilagem, não encontrando a extremidade anterior. Superfícies angulares 

do processo escapular (ESP) destacadas lateralmente, sendo a porção anterior 

levemente retangular e maior que a posterior, sendo esta última também retangular, 

porém projetada lateroposteriormente.

Cintura peitoral articulando com a sinarcual por meio dos processos articulares da 

escápula, sendo o anterior mais delgado e retilíneo, projetado obliquamente, e o posterior 

mais robusto com uma extremidade arredondada destacada e levemente aguda, 

projetando-se obliquamente, apresentando uma concavidade articular anterior à estrutura 

como um todo, articulando-se com as projeções do sinarcual. O processo escapular 

apresenta em vista dorsal uma barra central levemente bicôncava, e porções laterais 

consideravelmente expandidas. Procôndilo (PRC) destacado anteriormente, 

apresentando extremidade arredondada. Mesocôndilo (MSC) e metacôndilo (MTC) 

projetados posteriormente, sendo o primeiro mais anterior, lateral e arredondado, 

enquanto o último é menor e mais agudo, também arredondado. Propterígio (PRO) 

robusto, se articulando com o procôndilo por uma reentrância anterior (articulando com a 

projeção do procôndilo) e com sua extremidade posterior arredondada na concavidade 

central também do procôndilo. Mesopterígio (MES) articulando completamente por uma 

concavidade com o mesocôndilo, apresentando sua porção anterior mais desenvolvida e 

destacada anteriormente. Metapterígio (MET) articulando com o metacôndilo por uma 

região articular côncava maior que a articulação arredondada deste último, e se 

projetando posteriormente em uma estrutura robusta e levemente curvada.
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Cintura pélvica apresentando um processo pré pélvico (PPP) alongado, central à 

duas regiões levemente côncavas localizadas na face anterior da barra puboisquiádica 

(PIB). Extremidades laterais largas e bem destacadas. Processos laterais pré pélvicos 

(LPP) anteriores pouco destacados, subtriangulares, compondo a extremidade anterior da 

barra puboisquiádica. Processo ilíaco (IP) projetado lateralmente e posteriormente, 

arredondado, apresentando uma projeção lateral arredondada que articula com o 

esqueleto do clásper. Processo isquial (ISP) fino e com extremidade arredondada, 

projetado posteriormente, à mesma altura da margem posterior do processo ilíaco. Três 

foramens obturadores (OF) arranjados entre o processo ilíaco e processo isquial, no 

corpo da barra puboisquiádica, em posição central ao corpo da barra.

Potamotrygon sp. D apresenta número total de vértebras variando entre 122 e 126. 

Deste número, temos vértebras pré caudais variando entre 26 e 27, e vértebras caudais 

entre 96 e 99. Da totalidade de vértebras, temos vértebras diplospondílicas variando em 

número dentre 108 e 113. Quanto aos raios, temos na nadadeira peitoral um total 

variando entre 86 e 91, sendo 41 a 45 a variação de raios no propterígio, 12 a 14 no 

mesopterígio e 32 a 34 no metapterígio. Na nadadeira pélvica temos raios variando entre 

20 e 24. Raios somados de ambas as nadadeiras variam entre 108 e 114. Por fim, temos 

como vértebra relacionada à origem do espinho serrilhado variando entre a vértebra 

número 101 e 109.

Clásperes compostos por segmento basal 1 (BS1), segmento basal 2 (BS2), beta-

cartilagem (BC), cartilagem axial (AX), dorsal marginal (DM), ventral marginal (VM), 

terminal dorsal 2 (DT2), acessória terminal (AT) e terminal ventral (VT) (Figura 49). 

Segmento basal 1 ovalado, subcilíndrico, de modo que a articulação anterior, que articula 

com o basipterígio, é maior porém mais achatada que a posterior. O segmento basal 1 é 

pouco menor que o segmento basal 2. Este ultimo sendo cilíndrico e retilíneo. Adjacente a 

esta estrutura temos a cartilagem axial, cilíndrica, do mesmo calibre que o segmento 
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basal 2, e retilínea, com cerca de 2/3 do comprimento total do clásper. Em sua porção 

posterior, temos a cartilagem ventral marginal, apresentando a sua porção anterior 

destacada do corpo da cartilagem axial, formando como se fosse uma ponta. Sua porção 

posterior é mais larga, apresentando um perfil semi ovalado, enquanto as margens 

laterais se curvam para o interior da estrutura de forma moderada. Articulando com a 

porção lateral posterior do Segmento basal 1 temos também a beta-cartilagem, sendo 

esta mais delgada que as demais estruturas axiais supracitadas. A  beta-cartilagem é 

cilíndrica e retilínea, tendo comprimento de aproximadamente 3/4 do comprimento total do 

clásper. Em sua porção posterior, a beta-cartilagem articula lateralmente com a cartilagem 

marginal dorsal. A  marginal dorsal é ovalada e delgada, de comprimento 

aproximadamente 1/4 do comprimento total do clásper, e é contínua com a beta-

cartilagem em suas duas extremidades. A margem lateral externa desta estrutura é 

curvada levemente para o ventre. Articulando com a beta-cartilagem e com a cartilagem 

marginal dorsal, em posição posterior, temos uma cartilagem dorsal terminal 2 também 

ovalada, porém mais estreita e pouco menor em comprimento que a marginal dorsal. A 

dorsal terminal 2 apresenta ambas suas margens laterais curvadas em direção à 

cartilagem acessória terminal. A cartilagem acessória terminal é semi ovalada, 

apresentando sua margem anterior fina e levemente torcida. A margem posterior é pouco 

mais robusta e apresenta sua margem lateral curvada levemente no sentido ventral. A 

cartilagem acessória terminal tem comprimento representando pouco mais de 1/4 do 

comprimento total do clásper. Temos então a cartilagem ventral terminal, bem 

desenvolvida, em posição terminal ao clásper. A ventral terminal apresenta comprimento 

por volta de 1/3 do comprimento total do clásper e apresenta sua extremidade posterior 

ventral com margem reta, enquanto a porção anterior é mais lateral e arredondada. A 

margem localizada dorsalmente é resultado da estrutura apresentar um padrão de dobra 

em torno do eixo do clásper, em direção dorsal. 
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4.5.2e. Canais da linha lateral (Figura 48)

Canal hiomandibular (HYC) se originando anterior à dobra nasal, projetando-se de 

forma retilínea, levemente obliqua, para a margem anterior do disco. Esse canal se curva 

externamente em um angulo por volta de 90 graus, correndo em suave curva sentido 

posterior do disco. Em sua porção anterior se localizam túbulos subpleurais anteriores 

(AST) curtos e retilíneos, presentes até a altura da dobra nasal. O canal segue então 

sentido posterior, apresentando um componente subpleural (SPC) sem grandes 

ondulações. Próximo a margem anterior da nadadeira pélvica, o canal hiomandibular 

apresenta uma volta subpleural (SPL) abrupta, se curvando em ângulo superior a 120 

graus sentido interior do disco. Não foram observados túbulos pleurais posteriores.  O 

canal então segue obliquamente no sentido anterior e para o interior do disco, até próximo 

da margem posterior do cesto branquial, onde se curva sentido exterior do disco, em 

aproximadamente 60 graus. O componente jugular do canal hiomandibular (JCH) se 

projeta anteriormente apresentando pequenas ondulações em sua metade mais anterior, 

até se curvar em aproximadamente 90 graus sentido interior do disco, dando origem ao 

componente angular do hiomandibular (ACH). O componente angular apresenta uma 

grande ondulação mediana, formando uma curva acentuada em 90 graus sentido anterior 

do disco, apresentando o canal jugular (JUG) continuando em curva suave até o ponto de 

convergência de canais. A partir deste ponto, projeta-se de modo obliquo, sentido externo 

e lateral, o canal infraorbital (IOC), apresentando uma ondulação sinuosa e uma volta 

infraorbital (IOL) longa e também ondulada, dobrando o canal em direção anterior. O 

canal então apresenta uma leve ondulação e curvatura externa, se curvando então de 

maneira suave para o interior do disco, correndo paralelo ao canal hiomandibular. Próximo 

à curvatura do canal hiomandibular, o canal infraorbital apresenta uma volta suborbital 
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acentuada, superior a 160 graus, tornando o canal no sentido posterior e este se projeta 

em um componente suborbital do infraorbital (SOI) em leve curva sentido posterior, se 

curvando novamente à altura das dobras nasais, sentido anterior do disco, culminando 

em um segmento obliquo e ondulado que segue anteriormente até próximo ao rostro, 

onde apresenta uma última curvatura interna, de modo a convergir com o componente pré 

nasal do canal nasal. A  partir do ponto de convergência de canais, se projetando 

anteriormente, temos o canal supraorbital (SOC), apresentando diversas ondulações 

diminutas até uma volta pré nasal (PNL) acentuada, seguindo sentido nasal e 

apresentando uma volta naso-inferior (INL), finalmente projetando o componente 

subrostral do supraorbital (SRC) sentido rostral. Por fim, temos a partir do ponto de 

convergência de canais, projetando-se internamente o canal nasal (NAS), apresentando 

pequenas ondulações, até a dobra nasal. Sob  o rostro, encontra-se um componente pré 

nasal do canal nasal (PNC), correndo de forma retilínea até a borda do disco, em direção 

ao rostro.

4.5.3. Comentários

Potamotrygon sp. D, assim como Potamotrygon scobina, é proveniente da bacia do 

rio Tocantins, porém, de maneira diferente desta última, P. sp. D fora somente amostrada 

para a parte média e alta desta bacia, enquanto P. scobina possui uma área de 

distribuição mais ampla. Apesar de uma evidente semelhança morfológica, Potamotrygon 

sp. D apresenta uma cauda de menor comprimento, decorrente de um bastão 

cartilaginoso mais curto e levemente mais calibroso. A variação pigmentar desta espécie é 

mais concisa, principalmente quanto a coloração amarronzada de fundo e a distribuição 

de ocelos claros. P. sp. D também apresenta menor número de dentes que P. scobina, 

assim como um palato quadrado menos robusto e dentículos dérmicos mais abundantes, 
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principalmente na região das fileiras dorsais da cauda, e com leves diferenças em sua 

morfologia (P. sp. D apresenta espinhos comparativamente menores e mais numerosos 

que os observados para a mesma região da cauda de P. scobina. Os espinhos da 

primeira apresentam base semi-circular pouco destacada enquanto a segunda apresenta 

espinhos de base de maior dimensão, ovalada e mais destacada).

Essas diferenças morfológicas, em conjunto com a hipótese biogeográfica para a 

região, que afirma que o rio Tocantins apresenta uma origem mista, onde sua parte baixa 

(onde ocorre P. scobina) possui características geológicas, físicas e químicas diferentes 

de sua parte médio/alta (onde ocorre P. sp. D), apresentada por Lima & Ribeiro (2011) e 

pelo presente estudo, contribuem para o reconhecimento de uma espécie distinta de P. 

scobina.

4.5.4. Distribuição geográfica (Figura 50)

Os representantes da espécie Potamotrygon sp. D são provenientes da bacia do rio 

Tocantins, de sua parte média e alta. Mais especificamente, temos exemplares 

provenientes de:

- Município de Paranã, rio Paranã, fazenda “Tra?adal”, sob as coordenadas 12º 30’ 

S, 48º 12’ W (UNT 2174, UNT 2172, UNT 2178); 

- Município de Peixe, rio Santa Tereza, fazenda Água Branca, sob as coordenadas 

11º 48’ 7” S, 48º 38’ 21” W (UNT 2173);

- Município de Peixe, rio Tocantins, próximo à confluência com o rio Santa Tereza, 

sob as coordenadas 11º 47’ 27” S, 48º 37’ 2” W (UNT 2175, UNT 2176, UNT 2177);

- Município de Porto Nacional, rio Tocantins, sob as coordenadas 10º 43’ 15” S, 48º 

25’ 14” W (UNT 2179);
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- Rio Tocantins (UNT 2184, UNT 2185, UNT 2186, UNT sem número, UNT 1211, 

UNT 2176, UNT 2177)

Os exemplares foram coletados por integrantes do Núcleo de Estudos Ambientais da 

Universidade Federal do Tocantins (NEAMB-UFT).

4.5.5. Material analisado 

(13) - Município de Paranã, rio Paranã, fazenda “Tra?adal”, sob as coordenadas 12º 

30’ S, 48º 12’ W. UNT 2174, macho sub adulto, 341mm DW; UNT 2172, fêmea adulta,

428mm DW; UNT 2178, macho jovem, 252mm DW;

- Município de Peixe, rio Santa Tereza, fazenda Água Branca, sob as coordenadas 

11º 48’ 7” S, 48º 38’ 21” W. UNT 2173, macho sub adulto, 405mm DW;

- Município de Peixe, rio Tocantins, próximo à confluência com o rio Santa Tereza, 

sob  as coordenadas 11º 47’ 27” S, 48º 37’ 2” W. UNT 2175, macho sub adulto, 350mm 

DW; UNT 2176, sem dados; UNT 2177, sem dados;

- Município de Porto Nacional, rio Tocantins, sob as coordenadas 10º 43’ 15” S, 48º 

25’ 14” W. UNT 2179, macho sub adulto, 362mm DW;

- Rio Tocantins. UNT 2185, macho jovem, 273mm DW; UNT 2184. Fêmea jovem. 

226mm DW; UNT 2186, macho jovem, 276mm DW; UNT sem número, macho adulto,

404mm DW; UNT 1211, fêmea jovem, diafanizado.
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4.6. Chave de identificação de Potamotrygon scobina e das quatro novas 

espécies

1a. Dorso apresentando padrão de pigmentação reticulado, convulado ou hexagonal, com 

ausência de ocelos definidos. Manchas claras, quando presentes, muito pequenas e 

aglomeradas. Cauda robusta e longa, apresentando padrão de pigmentação poligonal em 

sua base dorsal. Uma fileira irregular de espinhos no dorso da cauda, formado por 

espinhos pequenos. Origem dessa fileira composta de 2 ou 3 fileiras 

irregulares.............................................................................................. Potamotrygon sp. B

1b. Dorso apresentando padrões de pigmentação com manchas oceladas, númerosas ou 

não, exclusivamente ou em combinação com manchas claras ou reticulados....................2

2a. Disco relativamente fino. Crânio pouco robusto. Poucos dentículos dérmicos na região 

lateral dorsal do disco. Cauda fina e longa, apresentando bastão cartilaginoso terminal 

bem desenvolvido. Comprimento da cloaca até a ponta da cauda em média igual ou maior 

que a largura do disco. Dentes em machos adultos inferiores em número a 

50..........................................................................................................................................3

2b. Disco musculoso, crânio grande e robusto. Musculatura abdutora da mandíbula bem 

desenvolvida, proeminente em vista dorsal. Cauda larga e robusta. Comprimento da 

cloaca até a ponta da cauda em média menor que a largura do disco. Dentes em machos 

adultos superiores em número a 50.....................................................................................4

3a. Dorso com ocelos, geralmente apresentando pigmentação acessória composta por 

manchas claras. Bastão cartilaginoso terminal caudal extremamente longo e fino. Disco 
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pouco denticulado. Uma única fileira dorsal caudal de espinhos regular, apresentando em 

sua origem entre 1 e 2 fileiras intermitentes. Dentículos da fileira caudal apresentando 

b a s e b e m d e s e n v o l v i d a . D e n t e s e n t r e 4 4 e 5 0 e m 

número............................................................................................... Potamotrygon scobina

3b. Dorso mais claro, entre tons de marrom, com pigmentação ocelar consideravelmente 

regular, com ocelos relativamente grandes. Bastão cartilaginoso terminal longo e 

medianamente calibroso. Uma fileira irregular de espinhos caudais, consideravelmente 

pequenos, apresentando em sua origem entre 2 e 3 fileiras intermitentes de espinhos 

d i m i n u t o s . D e n t e s e n t r e 3 2 e 4 0 e m 

número................................................................................................... Potamotrygon sp. D

4a. Dorso apresentando coloração de fundo muito escura, com pequenos ocelos claros 

espalhados. Disco apresentando musculatura notavelmente bem desenvolvida, robusto e 

alto. Dentículos concentrados na porção central do disco. Cauda larga e robusta, de 

comprimento mediano a curto. Uma fileira irregular de espinhos na cauda, 

comparativamente pequenos, com base grande. Cauda apresentando muitos dentículos 

laterais.................................................................................................... Potamotrygon sp. A

4b. Dorso de coloração de fundo escura, apresentando pigmentação clara intensa, 

formando figuras reticuladas. Disco totalmente recoberto por espinhos dérmicos. Cauda 

longa, apresentando uma fileira irregular de espinhos dorsais, com sua origem 

apresentando entre 2 e 3 fileiras de espinhos bem desenvolvidos. Cauda com muitos 

dentículos laterais.................................................................................. Potamotrygon sp. C
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4.7. Material não identificado

O material listado a seguir fora analisado, porém não alocado em nenhuma das 

espécies que constituem o foco desse estudo. A escolha de não se definir uma espécie 

para o material se deve principalmente aos seguintes fatos:

- Material pertencente a uma espécie não pertencente a este grupo;

- Material em condições de preservação precárias, comprometendo assim seu 

estudo e sua identificação;

- Exemplares neonatos;

Para exemplares fora do grupo de estudo, quando possível, uma identificação 

simples fora realizada. Caso contrário, serão alocados simplesmente como Potamotrygon 

sp. Exemplares recém nascidos muitas vezes não apresentam as características 

morfológicas retidas em indivíduos jovens e adultos, dificultando a sua identificação.

Potamotrygon sp.

• INPA 33967. Fêmea adulta. 292mm DW. Baixo Jari, Pará. Coordenadas: La 

0.8236333 S, Lo 52.4584500 W

• INPA sem número. Fêmea jovem. 206mm DW. Amazonas.

• INPA sem número. Macho adulto. 353mm DW. Rio Jari, Iratapuru. Amapá.

• INPA sem número. Macho jovem. 197mm DW. Rio Negro.

• INPA 15111. Macho jovem. 108mm DW. Rio Jari, cachoeira Xafariz, Amapá.

• INPA 29511. Neonatos. Novo Aripuanã, rio Aripuanã, lago Açaí Grande, Drenagem 

Madeira.

• INPA 14030. Fêmea jovem. 125mm DW. Solimões, ilha da Marchantaria, Manaus, 

Amazônas.
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• INPA 21226. Macho jovem. 107mm DW. Caseara, rio Araguáia, Tocantins. 

Coordenadas: La -009º 37’ 20”, Lo -050º 08’ 31”.

• INPA 10155. Fêmea jovem. 124mm DW. Rio Amazônas, lago Grande, Monte 

Alegre. Pará.

• INPA 9817. Fêmea jovem. 200mm DW. Janauacá, rio Solimões, Amazonas.

• PU09-30. Fêmea. 349mm DW. Iquitos, Loreto, rio Nanay. Peru.

• PU09-02. Macho adulto. 268mm DW. Iquitos, Loreto, rio Amazonas. Peru.

• PU09-04. Macho sub adulto. 247mm DW. Iquitos, Loreto, rio Amazonas. Peru.

• PU09-29. Fêmea. 290mm DW. Iquitos, Loreto, rio Nanay. Peru.

• PU09-46. Macho jovem. 398mm DW. Iquitos, Loreto, rio Nanay. Peru.

• PU09-31. Fêmea. 363mm DW. Iquitos, Loreto, rio Nanay. Peru.

• MZUSP 103929. Fêmea. 325mm DW. Manuel Dias, rio Tapajós, Itaituba.*

• MCZ 1447. Fêmea jovem. Sem dados. Rio das Velhas, Minas Gerais.

• MCZ 294S. Fêmea jovem. 158mm DW. Obidos, Tefe, Tocantins, Brazil. Thayer 

Expedition. (Identificada como P. laticeps).

• FMNH 94287. Macho jovem. 178mm DW. Santarém, rio Tapajós.

• FMNH 94290. Sem dados. Peru. (Identificado como P. castexi)

Potamotrygon signata

• MZUSP 104241. Macho. 308mm DW. 

Potamotrygon motoro

• FMNH 84659. Sem dados.

• FMNH 84657. Sem dados.

• FMNH 84658. Sem dados.

• FMNH 84660. Sem dados.
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Potamotrygon falkneri

• FMNH 84091. Sem dados.
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5. Discussão

5.1. Sistemática das espécies que pertenciam ao complexo Potamotrygon 

scobina.

De acordo com a análise morfológica do presente trabalho, foi possível constatar 

que tanto a espécie nominal Potamotrygon scobina quanto as demais propostas 

apresentam diversas variações, especialmente quanto a padrões de coloração, mas 

também quanto a proporções corporais, contagens merísticas e dentículos dérmicos. 

Porém, é inegável a conspicuidade desse grupo, à luz de certos caracteres.

A existência de três cartilagens angulares, caráter presente em todos os exemplares  

examinados pertencentes às espécies aqui estudadas. Tal caráter não fora antes 

observado e registrado para o nenhum outro grupo taxonômico (Ver Carvalho et al. [2004] 

para um levantamento sobre o caráter “Angular cartilages”). O caráter fora escolhido 

como conspícuo para o complexo em questão uma vez que o exemplar tipo de 

Potamotrygon scobina apresenta tal estado (Figura 4). Segundo Carvalho e 

colaboradores (2004), o tecido calcificado presente entre a cartilagem de Meckel e a 

cartilagem hiomandibular pode apresentar diferentes graus de calcificação e, 

consequentemente, diferentes formas, inclusive sua ausência. Podemos destacar que 

dentro dos representantes da família Potamotrygonidae, Heliotrygon e Paratrygon 

apresentam a ausência de tal estrutura, de modo que a articulação do arco hiomandibular 

ocorre diretamente com a cartilagem de Meckel (Carvalho & Lovejoy, 2011; Carvalho et al. 

2004). Plesiotrygon, por sua vez, apresenta uma única cartilagem angular (Carvalho et al. 

2004, Carvalho & Ragno, 2011). O gênero Potamotrygon demonstra uma variação de 

estados quanto a este caráter. Observa-se uma cartilagem angular única (e.g. P. orbignyi) 

(Silva, 2010), duas cartilagens angulares, denominadas cartilagem angular anterior e 
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cartilagem angular posterior, (e.g. P. falkneri) (Silva & Carvalho, 2011), e, decorrente deste 

trabalho, observa-se a presença de três cartilagens angulares, denominadas cartilagem 

angular anterior, posterior, e propõe-se o nome cartilagem angular lateral para o elemento 

em questão, baseando-se em sua localização, entre a cartilagem angular posterior e a 

cartilagem hiomandibular. Diante da presença dessa condição para os exemplares 

pertencentes às espécies em questão, e da ausência deste para as demais, reforça-se 

um relacionamento mais próximo entre estas espécies do que com as demais do gênero 

Potamotrygon. Porém, o cenário evolutivo quanto a esta estrutura ainda é incerto, uma 

vez que algumas espécies, como por exemplo P. signata, apresenta também duas 

angulares, porém a segunda é semelhante à angular lateral (Carvalho et al. 2004, 

Carvalho com. pess.), em uma combinação que necessita de estudos futuros. Nishida 

(1992) apresenta uma “secondary hyomandibular cartilage” (cartilagem hiomandibular 

secundária), porém tal estrutura se localiza externa ao arco hiomandibular, não formando 

uma articulação entre este arco e as maxilas, não condizendo, portanto, à cartilagem 

angular lateral (uma vez que esta se localiza entre o arco himandibular e as maxilas).

Caráteres clássicos usados para identificação taxonômica, principalmente quanto a 

coloração dorsal do disco, muitas vezes se provaram dúbios e ineficientes ao se abordar 

espécimes de Potamotrygon scobina. É evidente a grande variação de coloração dentre 

exemplares alocados dentro da mesma espécie, não permite apontar padrões concisos. 

Entretanto, Potamotrygon sp. B apresenta, dentro a sua grande variação de coloração, a 

ausência de ocelos propriamente definidos e um padrão poligonal conspícuo na região da 

base da cauda. As demais espécies apresentam variações de padrões envolvendo ao 

menos pequenos e esparsos ocelos, independente da combinação pigmentar observada. 

Pode-se destacar que Potamotrygon sp. D apresenta o padrão pigmentar mais conspícuo 

dentre as espécies apresentadas, porém essa condição pode ser decorrente do status 

taxonômico desse grupo, que será abordado posteriormente.
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A evidente proximidade entre as espécies estudadas não permite a observação de 

caracteres distintos para cada uma delas, e sim a combinação de caracteres (e.g. 

comprimento da cauda). Por menores que as variações sejam, agravadas pelo fato de 

que para cada espécie um caráter apresenta uma amplitude, um intervalo, de variação, é 

possível inferir sobre a conspicuidade desses grupos e ainda de uma possível 

proximidade ou afinidade taxonômica entre eles. Sob  esta visão, a combinação de 

caracteres que cada um desses grupos vem a apresentar é o que acaba por definir, 

aliados com a área de ocorrência de cada uma, como entidades pertencentes a cada uma 

das espécies. Pode-se destacar alguns caracteres cuja variação é importante para se 

propor uma classificação. 

I - Pigmentação dorsal

Embora as espécies analisadas apresentem individualmente uma grande gama de 

variação quanto aos padrões de coloração dorsal, pode-se observar algumas 

particularidades. Exemplares pertencentes a espécie proposta Potamotrygon sp. B 

apresentam uma organização poligonal ou reticular particular a este grupo, sempre na 

região dorsal da base da cauda, podendo estar presente sobre o restante do dorso. 

Exemplares de Potamotrygon sp. B observados não apresentam ocelos. Potamotrygon 

sp. C  em geral apresenta dorso altamente pigmentado, com numerosas pintas claras, 

ocelos ocorrendo geralmente de forma diminuta, na região marginal do disco. 

Potamotrygon sp. A, por sua vez, apresenta ocelos, estes diminutos e constantemente 

pouco numerosos. Potamotrygon scobina apresenta uma pigmentação dorsal muito 

variável, porém sempre apresentando ocelos, podendo ou não estar em conjunto com 

outros tipos de pigmentação clara, como pintas, manchas e até retículos. A  coloração de 

fundo em P. scobina também é geralmente conservada, entre o marrom escuro e o cinza 
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escuro, mas podemos observar exemplares em tonalidades escuras de marrom ou oliva. 

Potamotrygon sp. D apresenta um padrão pigmentar menos variável, com coloração de 

fundo amarronzada, escura ou clara, e ocelos sempre numerosos e consideravelmente 

grandes, podendo ou não haver a presença de pigmentação clara “acessória” (esta 

pigmentação clara, sem forma definida, está distribuída de forma aleatória dentre os 

exemplares, não sendo a forma de pigmentação principal), porém esta sempre 

secundária. 

II- Dimensões do disco

Em totalidade, todas as espécies apresentam o disco mais comprido do que largo, 

dando o aspecto ovalado, ou semi circular, observado, (apresentando comprimento do 

disco maior que a largura deste (e.g. Potamotrygon scobina: comprimento do disco é em 

média 103.8 %DW; Potamotrygon sp. A: comprimento do disco 105.3 %DW). Por outro 

lado, a altura do disco, altura sendo como a grossura deste, é variável. É evidente, de 

modo comparativo, que os discos de Potamotrygon scobina e Potamotrygon sp. D são 

mais delgados, ou seja, que apresentam a musculatura do disco menos desenvolvida, 

gerando um aspecto de disco fino, facilmente perceptível ao toque. As demais espécies 

apresentam discos mais “calibrosos”, mais grossos, mais altos, resultante de uma 

musculatura mais desenvolvida. Dentre estas últimas, Potamotrygon sp A. apresenta, de 

forma evidente, o disco mais robusto, quando adultos. Potamotrygon sp. B e sp. C 

apresentam também discos fortes, porém com uma variação um pouco maior, 

principalmente P. sp. B, apresentando exemplares mais jovens com discos menos 

robustos. Comparativamente, os discos de P. sp. A, P. sp. B e P. sp. C são em média 1.5 

a 2 vezes mais altos que os de P. scobina e P. sp. D.

127



Quanto ao tamanho do disco, também se observa alguma consistência. 

Observando-se a média de comprimento e largura do disco, além do tamanho máximo 

observado (maior adulto), temos uma interessante janela de distribuição. Potamotrygon 

scobina e Potamotrygon sp. D apresentam discos de menores portes, com médias de 

largura do disco de 406.5 mm e de 319.3 mm respectivamente, sendo Potamotrygon sp. 

D um grupo que apresenta uma janela de variação pequena, tendo como valor máximo 

434.0 mm, enquanto Potamotrygon scobina chega a 660.0 mm. Potamotrygon sp. B 

apresenta uma condição semelhante a observada em Potamotrygon scobina, de modo 

que sua média de largura do disco é 383.2 mm, enquanto se observa exemplares 

atingindo até 648.00 mm de largura total. Potamotrygon sp. A e sp. C  apresentam uma 

consistência quanto ao tamanho, atingindo uma média de 547.8 mm e 515.0 mm de 

média, respectivamente, enquanto suas maiores dimensões são, também 

respectivamente, 615.00 mm e 584.0 mm. Desta forma podemos colocar estas duas 

espécies como apresentando um maior porte do que as demais, destacando 

Potamotrygon sp. D e Potamotrygon scobina como espécies menores em tamanho. 

Ressalta-se que a comparação fora feita entre exemplares adultos de cada uma das 

espécies.

III- Comprimento da cauda (Figuras 6, 15, 24, 33 e 42). 

A cauda é um dos caracteres fundamentais tanto na identificação das espécies 

apresentadas como pela definição original do complexo em questão. Raias de água doce 

com cauda longa e disco ocelado ou muito pigmentado foram durante muito tempo 

classificados como Potamotrygon scobina, independente de outras características 

morfológicas e distribucionais. De fato, ao se comparar com representantes de outras 

espécies do gênero, os representantes desse complexo de certa forma apresentam tais 
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características mencionadas. Porém o que se observa é que mesmo dentro desse grupo 

conciso, existe uma variação importante quanto a estes caracteres, principalmente quanto 

à cauda. Potamotrygon scobina é a única espécie dentre as estudadas que apresenta de 

forma conspícua uma cauda notavelmente mais longa que as outras espécies, sendo a 

mais longa dentre as mais de 25 espécies pertencentes ao gêneros Potamotrygon, 

Heliotrygon e Paratrygon, sendo menor somente que a característica cauda encontrada 

no gênero Plesiotrygon. Dentre toda a variação observada para essa espécie, a distância 

entre a cloaca e a ponta da cauda regularmente ultrapassa a largura do disco 

(apresentando uma média de 121.5% DW, tendo como máximo o valor de 145.2% DW), 

devido a um característico bastão cartilaginoso terminal fino e muito longo, único dentre 

os representantes do gênero em questão. Potamotrygon sp. D também apresenta uma 

cauda longa, porém distinta da encontrada em P. scobina. A cauda de P. sp. D apresenta 

média de comprimento de 100.6% DW  e máximo de 115.2% DW, sendo então longa, 

porém comparativamente não tanto quanto P. scobina (Figuras 6 e 15). É importante notar 

também que P. sp. D apresenta um bastão cartilaginoso pouco mais calibroso e curto que 

o de P. scobina, apresentando uma cauda conspicuamente distinta da encontrada nesta 

última (Figuras 6 e 15). Estas espécies apresentam caudas notavelmente mais longas 

que as demais espécies aqui estudadas. Em posição intermediária temos Potamotrygon 

sp. B, cuja cauda tem em média 86.3% DW, atingindo um máximo de 100.0% DW. O 

bastão cartilaginoso dessa espécie é mais curto que os já apresentados, e mais robusto 

também, cerca de 2 a 2.5 vezes mais robusto que o observado em P. scobina. Por sua 

vez, Potamotrygon sp. A e sp. C  portam caudas menores que as demais espécies. 

Potamotrygon sp. C apresenta uma cauda com bastão cartilaginoso robusto e 

comparativamente curto, tendo cauda de comprimento em média 86.1% DW  (tendo um 

máximo de 94.5% DW), enquanto Potamotrygon sp. A dispõe do mais robusto bastão 

cartilaginoso encontrado para as espécies aqui apresentadas, por volta de 3 a 4 vezes o 
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observado em P. scobina, cuja cauda apresenta em média 78.1% DW  de comprimento, e 

máximo de 82.8% DW. Temos então dois patamares definidos, onde temos espécies com 

cauda muito longa, e depois espécies com cauda consideravelmente mais curta. Somente 

para efeito comparativo, Potamotrygon orbignyi apresenta média de comprimento da 

cauda em 92% DW, Potamotrygon humerosa apresenta 82% DW, Potamotrygon marinae 

apresenta 81.2% DW (Silva, 2010,  comunicação pessoal) e Potamotrygon falkneri 

apresenta 109% DW (Silva & Carvalho, 2011), o que mostra que a variação do tamanho 

de cauda observado não é uma característica exclusiva para este grupo.

IV- Largura da cauda (Figuras 7, 17, 25, 35 e 44)

Além do comprimento, a largura da cauda é também um caráter importante para a 

classificação do grupo em questão. Observa-se uma relação inversa sobre o 

correlacionamento entre os caracteres comprimento e largura da cauda para estas 

espécies. Dentre elas, as que apresentam um comprimento de cauda mais significativo, 

tendem a apresentar caudas mais finas (considerando a base da cauda). Deste modo, 

observamos em Potamotrygon scobina uma média de largura da cauda de 13.4% DW, 

com máximo de 20.2% DW, enquanto em Potamotrygon sp. D temos média de 14.1% 

DW, e máximo de 16.4% DW. Potamotrygon sp. B, por sua vez, apresenta média de 

14.8% DW, embora sua variação seja maior, com exemplares atingindo até 19.1% DW.  

Potamotrygon sp. A e sp. C, espécies cujas caudas são menores, possuem caudas mais 

largas, tendo P. sp. A com largura da cauda em média 19.0% DW, e máximo de 20.8% 

DW, e P. sp. C  com largura em média 14.9% DW e máximo de 16.0% DW. Observa-se um 

gradiente mais discreto com esse caráter. Enquanto Potamotrygon scobina apresenta 

uma cauda consideravelmente mais longa, sua largura é a também a menor, porém não 

de forma tão evidente. Por outro lado, Potamotrygon sp. A, o exemplar de cauda mais 
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curta, apresenta uma cauda significantemente mais larga que as observadas nas demais 

espécies do complexo. O gradiente observado entre o comprimento da cauda e a largura, 

de maneira invertida, é mantido. Uma cauda característica, fina, apresentando um bastão 

cartilaginoso muito longo e comprido é fundamental na identificação de P. scobina, do 

mesmo modo que uma cauda muito larga e robusta, e curta, é característica para P. sp. A. 

V- Fileira dorsal de espinhos da cauda (Figuras 7, 17, 25, 35 e 44)

Esse caráter apresenta variações sutis dentre as espécies abordadas. De forma 

geral, todas essas espécies possuem uma única fileira de espinhos, apresentando então 

uma variação quanto a base (ou origem) da fileira e quanto ao tamanho dos espinhos e a 

base destes. Quanto à origem da fileira, observa-se espinhos de menores dimensões que 

os encontrados posteriormente, e em número variável. Potamotrygon scobina apresenta 

sua base com certa regularidade, geralmente em uma fileira única ou no máximo com 2 

fileiras irregulares e intermitentes. Potamotrygon sp. A apresenta uma condição parecida 

com a encontrada em P. scobina, porém a condição de 2 fileiras irregulares é a mais 

usual. Potamotrygon sp. B, Potamotrygon sp. C  e Potamotrygon sp. D apresentam em 

suas bases uma condição com 2 a 3 fileiras irregulares de espinhos, que se entremeiam. 

Em todas as espécies, as fileiras convergem para uma fileira única e regular. Entretanto, 

existem variações quanto às dimensões dos espinhos encontrados. Potamotrygon 

scobina apresenta espinhos de base larga e ovalada, pouco numerosos, e geralmente 

bem desenvolvidos em sua porção posterior, enquanto na base se observa espinhos 

menores. Em Potamotrygon sp. A observa-se espinhos de porte comparativamente 

mediano (tendo Potamotrygon scobina como base), de base semi-circular e não tão 

destacadas, porém mais numerosos. Potamotrygon sp. B apresenta espinhos mais 

numerosos, principalmente na parte da base da fileira, e com base dos destes mais baixa 
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e menos destacada, porém com cúspides bem desenvolvidas e proeminentes. 

Potamotrygon sp. C, por sua vez, apresenta espinhos pouco numerosos, de porte 

mediano e com base semi circular, porém pouco destacada. Por fim, Potamotrygon sp. D 

apresenta espinhos medianos, de base semi circular e pouco destacadas, porém muito 

numerosos, especialmente na base da fileira, onde são consideravelmente diminutos e 

em grande número. Apesar desse caráter não ser informativo quanto ao relacionamento 

das espécies, é de grande valor para o reconhecimento conciso destas. 

VI- Morfologia de dentículos (Figuras 11, 20, 29, 38 e 47)

Em todas as espécies pertencentes ao complexo em questão, é observada uma 

diferença na morfologia dos dentículos quanto a região do dorso do disco e da cauda em 

que são encontradas. Em algumas, a variação é maior, porém sempre há uma 

heterogeneidade quanto aos dentículos em geral. Há três regiões em que diferentes 

morfologias são observadas: região rostral, região central/posterior do disco e cauda. São 

desconsiderados os espinhos das fileiras dorsais caudais (abordados acima). A região 

rostral é a mais consistente quanto às variações. Em todas as espécies, os dentículos 

encontrados nessa porção corporal são consideravelmente mais simples que os demais, 

compostos de uma corona (Co) central pontiaguda, levemente curvada posteriormente. As 

variações são quanto ao tamanho do dentículo, seu número e sua base. Em 

Potamotrygon scobina, os dentículos são pequenos e pouco numerosos, apresentando 

placa basal (Bp) baixa e pouco marcada, tendo em média 1/5 de milimetro de largura. 

Potamotrygon sp. D apresenta dentículos em média maiores, tendo alguns com mais de 

1mm de largura da base, também pouco numerosos porém com a placa basal marcada e 

bem visível, apresentando cristas basais (Br) convergentes. Potamotrygon sp. A 

apresenta dentículos em média maiores que 1mm, com placa basal (Bp) formada por 
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cristas basais (Br) convergentes e altas. Potamotrygon sp. B apresenta dentículos 

pequenos, porém muito numerosos, tendo em média largura da base de 0.5mm, formada 

por cristas basais (Br) bem marcadas. Por fim, Potamotrygon sp. C também apresenta 

dentículos numerosos, com grande variabilidade de dimensões, placa basal (Bp) marcada 

por cristas basais (Br) largas e baixas, e por uma corona (Co) central bem larga e cônica. 

A placa basal (Bp) do dentículo em média apresenta dimensões entre 1 e 2 mm, tendo a 

base da corona por volta de 0.5mm. 

Os dentículos da região central/posterior, região esta que compreende do crânio até 

a base da cauda, são consideravelmente mais complexos que os observados na região 

rostral. Observa-se um padrão estrelado, constituído de uma placa coronal (Cp) bem 

desenvolvida, curvada sentido posterior. Anterior à corona, são encontradas duas cristas 

coronais (Cr) convergentes para a extremidade anterior da cúspide. Posterior à estrutura, 

temos a presença de duas cristas coronais (Cr) laterais opostas. Desta estrutura básica, 

observam-se variações, quanto a presença de dicotomias coronais (Cd), grau de 

desenvolvimento, tamanho e quanto à placa basal (Bp). Potamotrygon scobina apresenta 

dentículos pequenos e frágeis, mesmo em exemplares adultos. Esses dentículos são 

baixos, apresentam duas cristas coronais anteriores podendo apresentar dicotomias  

coronais terminais, diminutas quando presentes. A corona (Co) é pouco desenvolvida e 

pode também haver dicotomias coronais diminutas nas cristas coronais posteriores. 

Potamotrygon sp. D, por sua vez, apresenta dentículos semelhantes, porém mais 

desenvolvidos, principalmente quanto à corona e às cristas coronais anteriores, sendo 

estas últimas consideravelmente mais longas que as das demais espécies. A placa basal 

(Pb) dos dentículos também é mais proeminente, observável com mais facilidade. 

Congruente com esse padrão, também se observam os dentículos de Potamotrygon sp. B 

e Potamotrygon sp. C, porém estas últimas possuem dentículos de morfologias e 

tamanhos semelhantes. A placa coronal (Cp) é bem desenvolvida e proeminente. As 
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cristas coronais (Cr) anteriores e laterais possuem comprimentos semelhantes, dando um 

aspecto mais estrelado. São comuns dicotomias coronais (Cd), principalmente 

posteriores. Potamotrygon sp. C apresenta esses dentículos maiores, e com placa basal 

(Bp) mais destacada. Potamotrygon sp. A apresenta dentículos mais simples, compostos 

de uma corona bem desenvolvida e por duas cristas coronais anteriores convergentes e 

irregulares, também grandes. Não foi observado cristas coronais posteriores. 

Finalmente, a região caudal apresenta dentículos com morfologias compatíveis, 

porém com maiores irregularidades e variação quanto ao tamanho. Potamotrygon scobina 

apresenta dentículos pouco numerosos, com morfologia compatível com os encontrados 

em sua região central, porém com cristas coronais (Cr) menores e sem dicotomias 

observadas. A corona é bem desenvolvida e pontiaguda. Potamotrygon sp. B também 

apresenta dentículos com mesmo grau de complexidade, compatível com os de sua 

região central. Há a presença de dicotomias coronais lateral e anterior, porém estas são 

menores. Como observado em P. scobina, a corona compõe uma cúspide pontiaguda e 

bem desenvolvida. Potamotrygon sp. D, Potamotrygon sp. A  e Potamotrygon sp. C 

apresentam dentículo mais simples, compostos de uma corona bem desenvolvida e 

apresentando uma diminuta dicotomia coronal anterior, como duas protuberâncias em P. 

sp. D, e pouco maiores e simples em P. sp. C. Não foram observadas tais dicotomias em 

P. sp. A. Quanto a placa basal, em P. sp. A esta é diminuta e pouco destacada. Em P. sp. 

D, é estrelada, apresentando cristas basais irregulares e baixas ao redor da circunferência 

do dentículos. Potamotrygon sp. C, por sua vez, apresenta base semi estrelada, onde as 

cristas basais são mais desenvolvidas na face posterior dos dentículos.

Quanto aos dentículos dérmicos, existe uma gama de variação que em combinação 

contribui para a caracterização das espécies em questão, principalmente quando se 

observa diferenças quanto a certas regiões do disco. Por outro lado, a distribuição dos 

dentículos e seu número separam essas espécies em dois grandes grupos, dentre essas 
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cinco espécies aqui estudadas. Potamotrygon scobina e P. sp. D apresentam dentículos 

menores e menos numerosos que as demais espécies. Dentre estas últimas, 

Potamotrygon sp. A apresenta dentículos mais simples, e Potamotrygon sp. B apresenta 

dentículos menores. 

VII- Canais ventrais da linha lateral (Figuras 12, 21, 30, 39 e 48)

A variação encontrada deste caráter se refere quanto ao número de túbulos 

subpleurais anteriores, ondulações de canais como o supra-orbital (SOC) e o jugular 

(JUG), e graus de curvatura encontrados, em especial no canal hiomandibular (HYO). Em 

geral, todos os canais e seus componentes, para essas espécies, apresentam o mesmo 

padrão de dobras, orientações e regiões. Podemos destacar o canal supra orbital (SOC) 

de Potamotrygon sp. D e de P. sp. B, que apresentam um maior número de ondulações 

ao se comparar com as demais três espécies (Figuras 48 e 30, respectivamente). O canal 

nasal de Potamotrygon sp. D é comparativamente também mais ondulado que os das 

demais espécies estudadas. Potamotrygon sp. C e P. sp. A apresentam uma volta 

subpleural (SPL) mais arredondada, ou seja, em um ângulo menos abrupto que esta 

mesma região apresentada em P. scobina, P. sp. D e P. sp. B (Figuras 48 e 30, 

respectivamente). Potamotrygon sp. A, por sua vez, apresenta o componente sub-orbital 

do infra orbital (SOL) comparativamente mais curto que as demais quatro espécies 

(Figura 21), e não correndo paralelamente à porção anterior do canal hiomandibular 

(HYO). Por fim, Potamotrygon scobina apresenta um maior número de túbulos supleurais 

anteriores (AST) que as outras quatro espécies estudadas (Figura 12).
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VIII - Dentes (Figura 10, 19, 28, 37 e 46)

A morfologia dos dentes para as cinco espécies apresentadas é congruente. Os 

dentes são caracterizados por serem simples, apresentando uma única superfície de 

corte, uma cúspide arredondada e por serem pequenos e dispostos em mosaico. 

Observa-se também em todas essas espécies que machos adultos apresentam os dentes 

centrais de ambas as maxilas com cúspides únicas e pontiagudas desenvolvidas. Pode 

haver alguma variação na presença desses dentes pontiagudos em uma das duas 

maxilas, podendo então estar ausente, porém no presente estudo essa variação não fora 

considerada constante e importante taxonomicamente. Em geral os dentes são pequenos 

em todas as espécies, porém existem algumas variações. Potamotrygon sp. C  apresenta 

dentes maiores e mais altos, com cerca de 1.3 vezes o tamanho observado em P. 

scobina . Dessa mesma forma, Potamotrygon sp. A possui dentes menores, cerca de 0.7 

vezes, tendo-se P. scobina como base. As variações consideradas válidas 

taxonomicamente dizem respeito quanto ao número de dentes encontrados em 

exemplares adultos. Comparando-se dentro de exemplares pertencentes à mesma 

espécie, o número de dentes em ambas as maxilas é geralmente compatível, porém em 

Potamotrygon scobina foi-se observado um número maior de dentes na maxila inferior, 

fato também percebido em Potamotrygon sp. A. Representantes machos de 

Potamotrygon sp. C, por sua vez, apresentam dentes em maior número que os 

representantes fêmeas. Quanto à contagens, temos Potamotrygon sp. A e P. sp. C  com 

dentes superiores a 50 em número (excluindo-se a única fêmea amostrada de P. sp. C, 

que apresenta 44), enquanto as demais espécies em média não chegam as 50 fileiras 

referidas. Potamotrygon sp. D, por outro lado, apresenta a menor amplitude de número de 

dentes, variando entre 32 e 40 fileiras, variação consideravelmente menor que a 
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observada em Potamotrygon sp. B e Potamotrygon scobina. Em suma, percebem-se 

amplitudes que ajudam a separar taxonomicamente os grupos em questão.

IX - Clásperes (Figuras 13, 22, 31, 40 e 49)

Em aspecto externo, percebe-se pouca variação na morfologia dos clásperes das 

espécies em questão. O padrão básico é mantido, como descrito para cada uma destas, 

apresentando variação basicamente quanto ao tamanho e alguns ângulos de curvatura, 

que podem estar fortemente relacionados quanto à idade dos organismos e sua 

maturidade sexual, assim como a fixação dos exemplares. Por outro lado, nota-se que o 

clásper de Potamotrygon sp. C apresenta sua porção distal mais fina e arredondada que 

as demais espécies. Potamotrygon sp. A porta um sulco do clásper apresentando uma 

curvatura um pouco mais acentuada para sua margem interior, enquanto as demais 

espécies esse sulco é mais retilíneo. Quanto ao esqueleto desta estrutura, observa-se 

também uma diferença de tamanho e calibre das cartilagens, referentes com a idade e 

tamanho do exemplar. Potamotrygon scobina e Potamotrygon sp. D apresentam 

esqueletos mais delgados, comparados com as demais espécies. Do mesmo modo, 

Potamotrygon sp. A e P. sp. C  possuem esqueletos mais robustos, especialmente esta 

última. Excluindo-a, todas as outras quatro espécies apresentam clásperes maduros de 

aparentemente mesmas proporções e tamanhos totais. A beta-cartilagem (BC) e 

cartilagem axial (AX) destas espécies apresenta curvatura e calibre semelhantes. 

Potamotrygon sp. C, por outro lado, apresenta um clásper muito desenvolvido e robusto, 

cerca de 1.5 vezes o tamanho dos demais. Nota-se principalmente a robustez da beta-

cartilagem e da cartilagem axial. A cartilagem acessória terminal (AT) e ventral marginal 

(VM) são também notoriamente robustas.
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De maneira geral, os clásperes não apresentam variações significantes quanto a 

morfologia. Espera-se que exemplares maiores apresentem clásperes maiores, fato que 

se confirma com P. sp. C (apresentando um disco grande) e com P. scobina, P. sp. D e P. 

sp. B. (aproximadamente o mesmo tamanho de disco, clásperes de tamanhos 

semelhantes). Entretanto Potamotrygon sp. A, exemplar que apresenta altos valores de 

tamanho de disco, apresenta um clásper menor que o esperado, tendo tamanho 

condizente com as espécies de menor porte. 

X - Maturidade sexual

No presente estudo, o grau de maturação sexual foi estimado baseado somente no 

clásper, portanto, somente em exemplares machos. Observou-se que Potamotrygon 

scobina e Potamotrygon sp. B maturam em tamanhos menores, ao se comparar com as 

demais espécies, com valores de largura de disco por volta de 350 e 370 milimetros. 

Potamotrygon sp. D também matura próximo a esse valor, por volta de 400 milimetros. 

Em Potamotrygon sp. C, foi-se observado um valor de maturação maior, por volta de 

490mm. Já Potamotrygon sp. A fora baseado em um único exemplar macho, que já 

estava maduro em 450mm de comprimento de disco. Percebe-se que Potamotrygon sp. C 

matura em tamanhos maiores, refletindo a sua realidade corporal, maior e mais robusta 

que as demais. Por outro lado, Potamotrygon scobina e P. sp. B também podem atingir 

tamanhos avantajados, embora maturem em tamanhos menores. 

XI - Endoesqueleto (Figuras 9, 18, 27, 36 e 45) 

O esqueleto axial de representantes destas espécies é, de certa forma, conservado. 

Poucas variações morfológicas foram identificadas, sendo a maioria quanto ao tamanho 
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relativo de algumas estruturas. Observa-se uma variação quanto ao formato e robustez do 

palato quadrado. Em Potamotrygon sp. D, Potamotrygon sp. B e Potamotrygon sp. C, 

essa estrutura é comparativamente mais delgada, principalmente em sua porção interior. 

A curvatura dessa estrutura também é de certa forma abrupta, formando um ângulo com 

características marcadas, por volta de 90 graus. Potamotrygon scobina apresenta uma 

estrutura mais arredondada e robusta, perceptível principalmente nas porções supra 

citadas. O angulo de curvatura é menos marcado e mais arredondado. Potamotrygon sp. 

A, por sua vez, possui um palato quadrado ainda mais robusto, principalmente na porção 

externa, próximo a região de curvatura. A extremidade interior dessa estrutura é robusta e 

arredondada. Nessa espécie também se observa uma cartilagem de Meckel cuja porção 

externa é mais robusta que das demais 4 espécies, apresentando inclusive um processo 

ventrolateral proeminente. 

As cartilagens angulares posteriores apresentam alguma variação de tamanho entre 

as espécies, porém não fora observado uma constância em tal, embora aparentemente 

Potamotrygon sp. C  tenha uma cartilagem angular posterior mais calibrosa que as demais 

espécies, enquanto Potamotrygon sp. A aparente ter a mesma estrutura em menor 

tamanho comparando-se com o tamanho da cartilagem angular anterior. Devido à 

inconstância observada, descarta-se essa variação como importante taxonomicamente. 

As demais estruturas pertencentes ao esqueleto axial não apresentam variações 

significativas dentre os grupos estudados.

O esqueleto apendicular (considerando-se as nadadeiras peitorais e pélvicas, além 

das respectivas cinturas) não apresenta variações consistentes quando a morfologia de 

seus componentes. Existem algumas variações quanto a concavidades da barra 

coracóide da cintura peitoral, algumas mais côncavas que outras, porém não se aplicam a 

uma espécie, e sim são um exemplo de variação individual observada. O mesmo é 

percebido para os processos laterais pré-pélvicos da cintura pélvica, podendo ser menos 
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ou mais proeminentes dentre diferentes indivíduos, porém não compondo padrões 

consistentes. Também se observam variações quanto a curvatura do metapterígio e 

quanto a margem anterior do mesopterígio, porém não são importantes taxonomicamente. 

Por fim, o esqueleto axial não apresenta variações quanto ao formato das vértebras. 

Observa-se entretanto uma variação no número de vértebras pertencentes a este, 

abordada a seguir. Notou-se também uma variação quanto ao número da vértebra 

posicionada adjacente à origem do espinho serrilhado da cauda.

XII - Contagens merísticas

Poucas variações foram encontradas quanto às contagens de raios e vértebras dos 

representantes das espécies relacionadas a este complexo. Quanto às vértebras pré 

caudais, há pequenas variações significativas. Por outro lado, observa-se uma certa 

sobreposição entre alguns intervalos. Potamotrygon scobina apresenta esse intervalo 

entre 24 e 28 vértebras, tendo 24 como moda. Nesse mesmo intervalo, temos também 

Potamotrygon sp. D (26 - 27), Potamotrygon sp. A  (23 - 25) e Potamotrygon sp. C  (23 - 

25). Dentre essas 4 espécies, somente P. sp. D apresenta uma moda diferente de 24, 

tendo moda 27. A quinta espécie estudada, P. sp. B, por outro lado, apresenta uma 

amplitude de 23 a 28 vértebras pré caudais, também com moda 27. Apesar de se 

observarem dois platôs (24 e 27) de modas, preferiu-se não considerá-los para a análise, 

uma vez que todos os intervalos se sobrepõem. Um cenário diferente é observado para 

as vértebras caudais. Dentre as cinco espécies, somente Potamotrygon sp. B apresenta 

uma variação grande quanto a este número (90 a 103 vértebras, sem moda definida). 

Tem-se então Potamotrygon sp. D e Potamotrygon sp. C  com, respectivamente, 96 a 99 

(moda 99) e 95 a 99 (moda 95). Essas espécies compartilham um número menor de 

vértebras caudais. Potamotrygon scobina (101 a 108, moda 105) e Potamotrygon sp. A 
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(99 a 104, moda 99) compartilham, portanto, um número maior de vértebras caudais. 

Entretanto a moda de P. sp. A é a mesma de P. sp. C, embora em intervalos diferentes. 

Por se observarem intervalos consideravelmente bem definidos e não sobrepostos, leva-

se em consideração o número de vértebras caudais como importante taxonomicamente. 

Vale notar que especialmente em Potamotrygon scobina, além de num maior número de 

vértebras, o bastão cartilaginoso é fator determinante para o marcante comprimento da 

cauda em questão. O mesmo se aplica para Potamotrygon sp. D. O caráter vértebras 

diplospondílicas apresenta uma grande variação, principalmente em Potamotrygon sp. B 

(82 a 98). Porém, para os demais grupos, os intervalos são bem definidos, não se 

sobrepondo, podendo se tornar uma ferramenta importante para complementar a 

identificação dessas espécies.

O número de raios dos componentes das nadadeiras peitorais , assim como as 

vértebras pré caudais, apresentam intervalos pequenos e com sobreposição, em média 

de 1 ou 2 raios. Entretanto, Potamotrygon sp. C apresenta um número total de raios para 

essas nadadeiras menor que as demais espécies, variando entre 82 e 84, enquanto se 

observa um mínimo de 85 para as outras. Para as nadadeiras pélvicas, a mesma situação 

de sobreposição é observada para todas as espécies exceto Potamotrygon sp. B, cujo 

intervalo é menor que as demais (17 a 21, contra um mínimo de 20, para as espécies 

restantes). Independente desses pequenos intervalos destacados, esse caráter não é 

considerado informativo, devido a grande sobreposição observada e pela variação 

pequena. 

Foi-se também observado a vértebra relacionada com a inserção do espinho 

serrilhado. Considerou-se a vértebra imediatamente adjacente a origem da estrutura. 

Observa-se uma tendência constante em números superiores a 98, ou seja, a vértebra em 

questão é usualmente a vértebra de posição igual ou superior à 98ª, também 

sobrepostos. 
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Em suma, observa-se uma variação muito discreta de estados de caracteres. Uns 

são mais eficientes que outros para caracterização taxonômica, e é inegável a 

proximidade das espécies em questão. Apesar desta variação ser evidentemente 

pequena, é informativa para a formação dos grupos aqui apresentados. Segundo a 

proposta de comparação assumida neste trabalho, pode-se então inferir sobre um 

possível relacionamento mais próximo entre uma ou outra destas espécies. Os estados 

dos caracteres citados, para os efeitos da análise, serão usados como caracteres para 

uma análise sistemática inicial. Caracteres em estado autapomórfico não serão discutidos 

nessa sessão. As variações observadas para estes caracteres estão levando em conta 

somente o observado dentre as cinco espécies estudadas no presente trabalho. As 

demais espécies da do gênero Potamotrygon não foram analisadas, portanto as variações 

podem não ser informativas no contexto total do gênero ou ainda da família.

Foram então usados 9 caracteres para essa análise, caracteres estes cuja variação 

é fundamental na definição das espécies apresentadas, citados a seguir com seus 

respectivos estados:

I- Comprimento da cauda (0 - Bastão cartilaginoso longo, constituindo mais da 

metade do comprimento total da cauda; 1- Bastão cartilaginoso curto, constituindo menos 

da metade do comprimento total da cauda)

II- Largura da cauda (0- Base fina; 1- Base robusta)

III- Pigmentação dorsal (0- Sem ocelos; 1- Ocelos grandes, maiores que o 

comprimento do olho; 2- Ocelos pequenos, menores que o comprimento do olho)

IV- Cartilagem de Meckel (0- Fina,  1- Robusta)

V- Tamanho de maturação (0- Disco pequeno, 1- Disco grande)

VI- Grossura do disco (0- Fino, 1- Alto)

VII- Dimensões do disco adulto (0- Inferior a 450mm, 1- Superior a 500mm)

VIII - Número de dentes (0- Menos que 40, 1- Entre 44 e 50, 2- Mais que 52)
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IX- Dentículos dérmicos (0- Estrutura em tamanho menor, 1- Estrutura em tamanho 

maior, 2- Estrutura apresentando menos cristas e dicotomias)

A análise de relacionamento entre as espécies foi feita sob a perspectiva de análise 

de três itens, ou three-taxon statements (Nelson & Platnick, 1991). Apesar de ser um 

método pouco utilizado e por muitos considerados incompleto, por não levar em conta 

reversões, por exemplo (Farris, 2012), é de grande ajuda para análises sistemáticas e 

biogeográficas onde a polarização e o algoritmo usado pela análise de parcimônia pode 

levar à perda de informação, geralmente por caracteres apresentando pouca variação em 

seus estados ou um pequeno número de caracteres exclusivos para certos grupos, por 

exemplo. Em contrapartida, a metodologia de análise de três itens valoriza a informação 

presente em cada relacionamento de caráter apresentado, ou seja, valoriza a 

interpretação individual de cada caráter, por meio da comparação da menor unidade 

informativa para uma análise cladística: uma trinca de informação (Nelson, com. pessoal). 

Apesar das diferenças entre os métodos, esta abordagem também se fundamenta na 

hipótese de relacionamento (homologia) entre as partes dos organismos (homólogos) 

(Parenti & Ebach, 2009). Por se basear em nessas características, o que se realmente 

obtém é uma hipótese de relacionamento entre os táxons, populações, áreas, dentre 

outros, usados, evidenciando a proximidade entre as partes. Existem, porém, algumas 

limitações que se deve observar. Convenientemente, este método dispensa a presença 

de um grupo externo, ou seja, não há a necessidade de uma polarização dos caracteres.  

Para as espécies em questão, essa “não necessidade” é vantajosa, em vista que não se 

tem uma hipótese consistente sobre a evolução da família Potamotrygonidae e, 

consequentemente, do seu grupo externo (ver Carvalho et al. 2004, Lovejoy et al. 1998; 

Carvalho & Lovejoy, 2011). Porém, sem grupo externo, não se obtém informação sobre a 

evolução do grupo de estudo, quais seriam os taxons mais basais ou derivados. Pode-se 

inferir sobre estes uma vez em posse de uma hipótese sobre a evolução do grupo em 
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questão. Como não é o caso, a análise simplesmente aborda a proximidade entre as 

espécies, baseadas em dados morfológicos, de modo a prover uma base para  a análise 

biogeográfica, análise esta que se baseia no relacionamento entre os grupos e, 

consequentemente, de suas áreas (Parenti & Ebach, 2009). A metodologia biogeográfica 

escolhida para o estudo também é baseado na análise de três itens, de modo que o 

mesmo método de análise (“three-item statements”) foi escolhido para o estudo 

sistemático. A análise fora feita no programa LisBeth (Zaragüeta-Bagils et al., 2012), onde 

a hipótese de relacionamento baseada em cada caráter fora manualmente elaborada, 

apresentada em detalhes nas figuras 51, 52 e 53. Obteve-se então uma arvore de 

compatibilidade única, com RI = 0.863, apresentada na figura 54.

Como esperado, observa-se um grupo formado por Potamotrygon scobina e 

Potamotrygon sp. D, irmão de um outro grupo formado pelas demais espécies, sendo P. 

sp. A e P. sp. C mais próximas sendo esse o grupo irmão de P. sp. B. 

5.2. Padrões de distribuição exibidos pelas espécies

Podemos subdividir a distribuição atual das raias pertencentes a família em questão 

em cinco grupos, ou cinco grandes áreas, baseando-se em dados geológicos do 

continente sul americano: Oeste Amazônico (compreendendo a região da planície 

amazônica entre o mar do Caribe, os andes, a porção alta do rio Madeira e o Arco Purus), 

Leste Amazônico (a leste do Arco Purus, se estendendo para o sul do continente, 

acompanhando o rio Tocantins), Sul (ao sul do Rio madeira, contendo a bacia do rio 

Paraná e Prata) e Andino-amazônica (região a leste dos Andes, noroeste da América do 

Sul), e Guiana (região do Escudo da Guianas). Essas divisões compreendem diversas 

outras subdivisões biogeográficas abordadas em outros estudos, baseadas em diferentes 

características (Ver Morrone 2010, Pg. 14.). As divisões apresentadas foram propostas 
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baseadas na distribuição atual dos representantes da família Potamotrygonidae, 

distribuição esta como apresentado por Carvalho e colaboradores (2003). A distribuição 

da família fora subdividida levando-se em conta os principais eventos geológicos e 

hidrográficos relevantes para esse grupo taxonômico: transgressões marinhas na região 

Oeste Amazônica; eventos de captura e de independência entre o rio Madeira e rios da 

bacia do rio Paraná; e transgressão do Arco Purus pelo rio Amazonas. O complexo de 

espécies Potamotrygon scobina se distribui por 3 dessas 5 áreas propostas, fornecendo 

dados para se elaborar uma hipótese biogeográfica para estas (Figura 55).

Segundo a tabela 13, percebe-se que os morfotipos Potamotrygon sp. A, 

Potamotrygon sp. C, Potamotrygon sp. D e Potamotrygon sp. B apresentam distribuição 

restrita a certos rios e seus afluentes, enquanto a espécie Potamotrygon scobina 

apresenta uma distribuição muito mais ampla. Separando pelas regiões previamente 

propostas, temos a ocorrência das espécies Potamotrygon sp. C, Potamotrygon scobina e 

Potamotrygon sp. B  para a região Oeste Amazônico; As espécies para a região Leste 

Amazônico são, por sua vez, Potamotrygon scobina e Potamotrygon sp. D; Por fim, temos 

a espécie Potamotrygon sp. A localizada entre a região Guianas e Oeste Amazônico. 

5.3. Relação entre as áreas

As cinco áreas previamente apresentadas são intimamente relacionadas, tendo suas 

presentes determinações a partir de eventos geológicos recentes, precisamente nos 

ultimos 12 - 15 milhões de anos (Lima & Ribeiro, 2011). Considerando que entre 33 mya e 

15 mya, ocorreram uma série movimentos e reorganizações dos sistemas aquíferos da 

amazônia (Wesselingh & Hoorn, 2011), temos ao final desse período um sistema de rios e 
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lagos se estendendo do norte da Amazônia (região do Caribe) até o sul do continente. Por 

volta de 11 mya, temos uma reorganização dos rios que compõe a bacia, principalmente 

pela reorganização do rio Amazonas, decorrente do avançado nível de soerguimento dos 

Andes, de modo que o arco Purus é superado, resultando em um rio fluindo unicamente 

no sentido oeste-leste (Wessenlingh & Hoorn, 2011; Lima & Ribeiro, 2011). Ainda segundo 

Wessenlingh & Hoorn (2011), por volta desse mesmo período, algumas intrusões 

marinhas podem ter separado os escudos das Guianas e Brasileiro, isolando suas faunas 

fluviais. Voltando às áreas propostas e comparando-as com os padrões geológicos 

observados, temos um relacionamento mais próximo então entre as faunas que ocorriam 

nessa região Oeste amazônica primitiva com as também anteriores regiões andina, sul e 

das Guianas, se assumindo a hipótese de Lovejoy e colaboradores (1998) sobre a 

invasão do continente pela região do Caribe. Reorganizações posteriores de rios levaram 

a segregação da região sul das demais. Ao passo que se tem a mudança do sentido do 

rio Amazonas, a então região leste amazônica passa a ter uma relação com a região 

oeste amazônica, principalmente. Para a região da bacia do rio Tocantins, segundo Lima 

& Ribeiro (2011), observa-se uma região mista, cuja parte mais alta sofre influência de um 

evento geológico diferente do observado para sua parte baixa. Desse modo, fica implícito 

a presença de diferenças para os grupos faunísticos relacionados para cada uma delas, 

decorrente também da formação de bacias de antepaís. Em suma, levando-se em conta 

as cinco regiões propostas, temos uma relação mais próxima entre sul, oeste, andes e 

guianas do que estas com a região leste amazônica, em um primeiro momento.

Temos então um diagrama representativo para o relacionamento entre essas áreas, 

baseado em dados geológicos (Figura 56). Como dito por Lima & Ribeiro (2011), assim 

como por Lundberg e colaboradores (2010), a região amazônica é uma região 

geologicamente composta. Regiões como os Andes, o escudo das Guianas e o  escudo 

Amazônico possuem histórias geológicas diferentes, ocasionando, por exemplo, 
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diferentes características físicas e químicas da água, mesmo estando tão próximos. Além 

dessas diferenças, temos dentro de uma mesma grande área, no caso o escudo 

Amazônico, diferentes regiões menores, provenientes de outros eventos de separação. 

Para a região em questão, podemos apontar diferentes hipóteses de relacionamento, em 

diferentes intervalos de tempo. Antes de 11 mya, mais precisamente antes do rio 

Amazonas ter seu curso revertido mais uma vez e fluindo completamente sentido leste, 

temos a região leste amazônica como área irmã de todas as demais, isolada pelo arco 

Purus.  Posteriormente temos um isolamento da região sul, por eventos de regressão 

marinha e reorganização de rios.  As demais regiões apresentam isolamento mínimo. 

Posterior a este intervalo de tempo, observa-se uma reorganização desse 

relacionamento. A região andino-amazônica passa a apresentar diferentes características, 

decorrente do soerguimento intenso dos andes. Mas mais importante, o arco Purus é 

superado pelo rio e a região leste amazônica passa a estar diretamente relacionada com 

a oeste amazônica e das guianas. Porém, durante esse mesmo periodo, intrusões 

marinhas isolam as faunas entre a região das guianas e as demais. Desse modo, ocorre 

uma reorganização entre os relacionamentos de áreas. 

Tendo em vista as bacias hidrográficas de região amazônica, é fato que os eventos 

de mudança do principal rio em questão são de suma relevância para o entendimento da 

distribuição das faunas relacionadas. Organismos aquáticos, principalmente organismos 

de água doce, são fortemente sujeitos a alterações geológicas, uma vez que a sua 

mobilidade espacial é limitada pelo percurso dos corpos d’água. O fato da região leste 

amazônica ter sido isolada em um momento anterior da região oeste amazônica tem um 

forte impacto na ictiofauna tropical. Mas, levando-se em conta principalmente o grupo das 

raias de água doce, esse isolamento, o isolamento posterior da região sul, e então a a re-

união entre as regiões leste e oeste são os eventos determinantes para o entendimento 

da dinâmica de distribuição desses organismos.
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5.4. Implicações biogeográficas

5.4a. Abordagem morfológica

Proveniente da análise dos dados morfológicos obtidos, conforme a figura 54, temos 

a seguinte hipótese de relacionamento entre as espécies pertencentes a este complexo: 

((P. scobina, P. sp. D)(P. sp. B(P. sp. A, P. sp. B))).

A partir desta hipótese, se elaborou um areagrama geral, segundo apresentado por 

Parenti & Ebach (2009), atribuindo as áreas de ocorrência de cada espécie em seus 

respectivos terminais. Temos então na figura 57 o areagrama obtido, apresentando um 

MAST (Multiple Areas in a Single Terminal) no terminal referente a Potamotrygon scobina. 

Pelo método de transparência (Ebach et al. 2005), temos duas sub-árvores (figura 58): 1- 

((II,I)(II(III,IV))) e 2- ((V,I)(II(III,IV))), onde os números de I a V se referem às respectivas 

áreas: I- Alto Tocantins, II - Madeira, III - Branco, IV - Jutaí e V - Oeste amazônico/ Baixo 

Tocantins, relativas às áreas de distribuição de P. scobina e as demais espécies aqui 

apresentadas. A paralogia de áreas encontrada na sub-árvore 1 resulta em uma outra 

sub-árvore: (I(II(III,IV))). A remoção de um terminal II da árvore 1 não representa uma 

perda de informação, uma vez que esta não está contida em uma representação gráfica 

de sub-árvore , e sim na hipótese (Parenti & Ebach, 2009).  Por interferência, obtém-se 

então o areagrama representado na figura 59, idêntico a sub-árvore 2. Este areagrama 

representa uma hipótese de relacionamento entre as áreas representadas pela 

distribuição de cada uma dessas espécies. 

As áreas I a V foram definidas baseadas nas distribuições encontradas para cada 

uma das espécies. Especialmente no caso de Potamotrygon scobina, espécie que 

apresenta uma grande área de distribuição, observa-se sua presença em duas das cinco 
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áreas citadas (II e V), gerando o MAST apresentado anteriormente. As cinco áreas em 

questão, por sua vez, estão contidas em três das cinco grandes regiões já discutidas, 

mais precisamente nas regiões Leste amazônica, Oeste amazônica e Guianas. Podemos 

então alocar as 5 áreas em questão dentro dessas três regiões, conforme observado na 

figura 55: áreas I e V para a região Leste amazônica, áreas II e IV para Oeste amazônica 

e área III para a região Guiana. Substituindo-se no areagrama os terminais pelas regiões 

respectivas, se obtém um novo areagrama (figura 60), apresentando uma paralogia 

(i.e.repetição de informação nos cladogramas de área) da região Oeste amazônico. É 

importante se lembrar que as reconstruções biogeográficas não são eventos estáticos 

temporalmente, sendo que uma área A em um tempo t1 pode apresentar características 

diferentes e, consequentemente, relacionamentos diferentes em um tempo t2 (Parenti & 

Ebach, 2009; Zaragüeta et al., 2004), como observado nos 2 geogramas apresentados 

anteriormente. Deste modo, a paralogia presente no ultimo areagrama pode ser resultado 

do carater atemporal presente em representações gráficas desse tipo, ou seja, a mesma 

representação gráfica pode apresentar dados referentes a diferentes intervalos de tempo, 

de modo que em cada um desses intervalos, a informação é diferente. Assim, ao se 

“juntar” todos os dados em uma única representação, pode-se obter dados dúbios, 

inconstantes ou repetidos, ocasionando paralogias. 

Temos então as seguintes interpretações: 1- Algumas partes da região Oeste 

amazônica são mais próximas da região Guianas do que outras; 2- A região Oeste 

amazônica, é mais próxima da região Guianas e ambas são irmãs da região Leste 

amazônica; 3- As regiões Leste amazônica, Oeste amazônica e Guianas formas uma 

politomia (Figura 61). 

Os geogramas apresentados são baseados em hipóteses provenientes de 

evidências geológicas para as regiões em questão. Ao se comparar geogramas e 

areagramas e se encontrar correlações, tem-se evidências de uma história compartilhada 
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(Ebach, M. Com. pessoal). Em ambos os geogramas obtidos, para efeitos comparativos, 

remove-se as regiões Sul e Andina, uma vez que não se tem amostrado faunas para tais. 

Tem-se então dois novos geogramas, um representando um tempo t1 (entre 30 e 10 mya) 

e outro apresentando um tempo t2 (10 mya até 0 mya) (Figura 62). O primeiro apresenta 

uma hipótese onde Guianas e Oeste amazônico são mais próximos, tendo Leste 

amazônico externo a estes pelo isolamento do Arco Purus. O segundo apresenta as 

regiões Leste e Oeste amazônicas mais próximas, devido ao desaparecimento do 

isolamento provocado pelo Arco Purus, enquanto a região Guianas é externa, pelo 

isolamento por meio de intrusões marinhas. 

Ao se analisar as espécies e seu relacionamento, levando em conta as áreas de 

distribuição, tem-se que Potamotrygon sp. A, proveniente do Rio Branco, seria mais 

próxima de Potamotrygon sp. C  (proveniente da área Jutaí), pertencente à região Oeste 

amazônica, do que de Potamotrygon sp. B, também da mesma região. Tal condição pode 

ser devida então ao isolamento proporcionado pela intrusão marinha entre ambas as 

regiões em questão (Wessenlingh & Hoorn, 2011). 

Porém o fato fundamental proveniente dos dados obtidos para este grupo é o 

relacionamento entre as espécies da região Leste amazônica e Oeste amazônica. 

Potamotrygon scobina, espécie que apresenta uma grande área de distribuição, não 

restrita somente a uma bacia, gera, ao se elaborar areagramas, uma paralogia. Esta 

situação coloca-a em ambas as regiões supra citadas. Ao se levar em conta ambos os 

geogramas (t1 e t2), pode-se explicar tal distribuição pela possível dispersão desta 

espécie. A presença de uma maior diversidade de espécies de raias de água doce na 

região Oeste amazônica condiz com a situação observada em t1, onde tal região se 

apresenta isolada e sob a influência do sistema Pebas de rios (Lima & Ribeiro, 2011), 

onde se geraram diversos ambientes passíveis de dispersão e, consequentemente, 

especiação, ao se levar em conta um maior tempo ao qual os organismos estão sujeitos a 
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eventos evolutivos em um mesmo local. A transgressão do Arco Purus, por sua vez, abriu 

a possibilidade de representantes da família Potamotrygonidae explorarem um novo 

ambiente ao qual não estavam presentes, assumindo-se a origem da família pela região 

do Caribe (Lovejoy et al. 1998). Segundo esta hipótese, cuja origem do grupo seria por 

volta de 20 mya, e ainda segundo a hipótese de Carvalho et al. (2004), cuja origem seria 

por volta de 50 mya, neste intervalo de tempo, a região Oeste amazônica estaria isolada 

da região Leste, por meio do isolamento proporcionado pelo arco Purus, por volta de 84 

mya (Wessenlingh & Hoorn, 2011), que seria sobrepujado somente por volta de 11 mya. 

Essa possibilidade de dispersão permite que uma parte da diversidade de raias de água 

doce se expanda espacialmente, permitindo eventos cladogenéticos, ou seja, eventos que 

geram novas espécies. Desse modo, as espécies encontradas na região leste amazônica, 

para as espécies em questão, são mais proximamente relacionadas, provavelmente por 

uma origem comum mais recente, ou ainda decorrente de uma dispersão antiga do grupo 

ancestral, onde as novas espécies haveriam surgido não na nova área ocupada (Leste) e 

sim na anterior (Oeste) (Heads, 2012). Por outro lado, existe também a presença de 

representantes dessa mesma espécie em outras regiões, gerando a paralogia em 

questão. Em suma, observa-se uma maior diversidade de organismos pertencentes a esta 

família na região mais próxima do ponto de origem hipotético da família (Lovejoy et al. 

1998), enquanto a dispersão para as demais áreas prioriza algumas espécies, sendo 

estas também sujeitas a eventos evolutivos independentes. Tal dinâmica é suportada pela 

relação entre os areagramas obtidos a partir da hipótese de relacionamento entre as 

espécies e os geogramas elaborados baseados em dados geológicos. A relação entre as 

áreas abordadas deve ser testado pela adição de novos dados biogeográficos e 

sistemáticos de outras espécies da mesma família, como P. falkneri e P. orbignyi, que 

apresentam distribuições amplas porém com intervalos interessantes nestas, sendo 

encontradas na região Oeste amazônica mas não na Leste (Silva & Carvalho, 2011; Silva, 
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2010), e outros grupos animais animais, em especial da ictiofauna, de modo a corroborar 

ou não tal posicionamento. 

5.4b. Implicações da sistemática desse grupo para a biogeografia amazônica

Como já bem dito por Lima & Ribeiro (2011), a história geológica e dos rios da 

América do Sul é consideravelmente dinâmica e plástica, e que os estudos atuais de 

biogeografia ainda estão no início de desvendar tal trama. Uma abordagem completa, 

envolvendo estudos morfológicos, moleculares e geológicos, das mais diversas variantes 

analíticas, é fundamental para o levantamento de dados eficiente para se avançar no 

campo da biogeografia sul americana. 

Diversos estudos foram conduzidos em especial nos ultimo século sob  tal óptica, 

porém ainda de forma tímida. Embora a amostragem e descrição de espécies e grupos de 

peixes amazônicos seja numerosa, há pouco relacionamento entre os trabalhos de forma 

a desenvolver um raciocínio apontando para a história biogeográfica da região. Tanto que 

não há, até o presente momento, o uso de grupos de raias de água doce para fins 

biogeográficos. Existem apenas alguns comentários isolados em trabalhos e dissertações 

envolvendo tais grupos (Silva, 2010; Loboda, 2010).

A importância de grupos de peixes de água doce para a biogeografia de regiões é 

evidente. Estes organismos apresentam diversas taxas variáveis de especiação e 

dispersão, o que acaba por não facilitar o trabalho de biogeógrafos, porém apresentam 

altíssimos níveis de endemismo, e tem suas áreas de distribuição sempre, independente 

do período, idade ou tempo geológico usado, condicionado à dinâmica dos corpos d'água, 

que por sua vez refletem alterações geológicas das regiões em que estão acomodados. 

É inegável o potencial da ictionauna como “indicadores biogeográficos”. O grupo das 

raias de água doce, por sua vez, merecem uma posição de destaque dentre os demais. 
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Além de sua indiscutível ampla distribuição, desde a bacia do rio Paraná até o extremo 

norte do continente, os níveis de endemismo e variação dentro de mesmas espécies é 

consideravelmente elevado, provavelmente determinados pelas características de 

mobilidade, não percorrendo grandes distâncias individualmente, e pela sensibilidade ao 

meio em que vivem. Por essas principais características, representantes da família 

Potamotrygonidae apresentam um elevado potencial para estudos biogeográficos, 

inclusive para organismos altamente próximos, como é o caso do complexo de espécies 

abordado nesse estudo. 

6. Conclusões

I- O complexo de espécies Potamotrygon scobina é constituído somente por uma 

espécie válida, Potamotrygon scobina, e mais quatro novas a serem descritas, aqui 

propostas.

II- Potamotrygon scobina é a espécie que apresenta maior área de distribuição e 

também a maior variação morfológica, principalmente quanto a sua pigmentação dorsal, 

embora dados morfológicos, morfométricos e merísticos corroboram seu status de 

espécie válida.

III- As cinco espécies aqui tratadas compartilham a presença de uma terceira 

cartilagem angular, estrutura encontrada até o momento somente para estes grupos, de 

modo que indicam uma possível proximidade taxonômica.

IV- Caracteres considerados clássicos para a caracterização de Potamotrygon 

scobina, principalmente quanto ao comprimento e o calibre da cauda e quanto a 

pigmentação ocelada dorsal, não são compartilhados por todas as espécies tratadas aqui. 

Potamotrygon sp. A, Potamotrygon sp. B e Potamotrygon sp. C  apresentam cauda cujo 

comprimento e calibre são comparáveis ou até menores que outras espécies de 
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potamotrygonideos, externos ao complexo, assim como o padrão ocelado, que pode estar 

ausente.

V- Diferentes períodos geológicos refletem diferentes relacionamentos entre as 

áreas, de modo que diferentes intervalos temporais devem ser levados em conta para se 

entender a dinâmica biogeográfica de cada região.

VII- A maior diversidade de espécies observadas para a região Oeste Amazônica 

pode estar relacionada com a dinâmica geológica da Amazonia, onde barreiras 

paleogeográficas podem ter sido determinantes, necessitando assim de novos estudos de 

modo a desvendar como tal interação influenciou a fauna da região. 
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7. Resumo

A família Potamotrygonidae constitui um grupo monofilético único dentre todos os 

elasmobrânquios por ser exclusivo de água doce e endêmico aos rios América do Sul. 

Apesar de seu monofiletismo, apresenta grandes problemas taxonômicos, uma vez que a 

grande variação nos padrões de coloração de disco e a ausência de um grande número 

de caracteres diagnósticos adequados proporcionam muitos erros e equívocos quanto a 

identificação de seus membros, principalmente pela presença de diversos padrões 

intermediários de coloração.  Potamotrygon scobina Garman 1913, espécie cuja ampla 

distribuição e considerável variação morfológica geraram incertezas quanto a 

conspicuidade taxonômica do grupo, foi estudada morfologicamente de modo 

aprofundado, visando delimitar o status taxonômico dessa espécie e ajudar na resolução 

da problemática envolvida na taxonomia da família Potamotrygonidae. Espécimes cujas 

características pigmentares e corporais se assemelhavam à Potamotrygon scobina foram 

estudados e ao fim se obteve quatro novas espécies proximamente relacionadas à 

original. O refinamento das áreas de distribuição de cada uma das espécies, auxiliado da 

descrição taxonômica destas, auxiliaram na elaboração de uma hipótese de 

relacionamento entre estas espécies. Esta hipótese fora então comparada com dados 

geológicos da região amazônica e elaboraram-se inferências quanto à dinâmica 

biogeográfica tanto da família quanto das regiões amazônicas, sob um ponto de vista de 

um grupo de organismos nunca antes apresentado.
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8. Abstract

The family Potamotrygonidae constitutes a monophyletic group unique among all 

elasmobranch in being exclusive to freshwater and endemic to South America. Despite its 

supraspecific taxa monophyletic status, some major taxonomic problems exists, as many 

species present great variation in colour patterns; the absence of a large number of 

suitable diagnostic characters yield various errors and misconceptions regarding the 

identification of its members, mainly regarding the presence of several intermediate 

patterns of dorsal pigmentation. Potamotrygon scobina Garman 1913, a species whose 

wide distribution and morphological variation generated considerable uncertainties about 

its taxonomic conspicuity, was morphologically  studied in depth in order to delimit its 

taxonomic status of this species and assist in the resolution of the problems involved in the 

taxonomy of the family Potamotrygonidae. Specimens whose pigmentary characteristics 

and body resembled that of Potamotrygon scobina were studied and four new species 

closely  related to P. scobina were discovered. The refinement of the areas of distribution of 

each species, and the taxonomic description of these, assisted in the development of a 

hypothesis of relationship  between these species. This result was then compared with 

geological data of the Amazon region in order to draw inferences as to the dynamics of 

both the family and biogeographical regions of the Amazon, from a point of view of a group 

of organisms never before studied in this way.

156



9. Referências bibliográficas

Albert, J. S. & Reis, R. E. 2011. Introduction to Neotropical Freshwaters. In: Historical 

Biogeography of Neotropical Freshwater Fishes. Pp 3 - 19. University  of California 

Press.

Almeida, M. D. 2003. Pesca, policromatismo e aspectos sistemáticos de Potamotrygon 

scobina, Garman 1913 (Chondrichthyes, Potamotrygonidae) da região da Ilha de 

Colares da IIha de Marajó, Pará. 

Almeida, M. P. D., Barthem, R. B., Viana, A. D. S., & Charvet-Almeida, P. 2009. Factors 

affecting the distribution and abundance of freshwater stingrays (Chondrichthyes: 

Potamotrygonidae) at Marajó Island, mouth of the Amazon River.

Amorim, D. S. A. 2001. Dos Amazonias. In: Llorente-Bousquets J.; Morrone J. J. & Flores, 

O. eds. La biogeografia en America Latina. Teorías, conceptos, métodos y 

aplicaciones. México, Facultad de Ciencias, UNAM. p.245-255.

Bigelow H.B. & Schroeder W.C. 1953. The Fishes of the Western North Atlantic, Part II. 

Sawfishes, Skates, Rays and Chimaeroids. Mem. Sears Found. Mar. Res. 2: xv, 

1-588.

Bragança, A. J. M., Charvet-Almeida, P., & Barthem, R. B. (2004). Preliminary 

observations on the feeding of the freshwater stingrays Potamotrygon orbignyi, 

Potamotrygon scob ina and P les io t rygon iwamae (Chondr ich thyes: 
157



Potamotrygonidae) in the Cotijuba Island region-Pará-Brazil. In Proceedings of 6 

International Congress on the Biology of Fish (pp. 49-59).

Brooks, D.R.; Thorson, T.B. e Mayes, M.A. 1981. Fresh-Water stingrays 

(Potamotrygonidae) and their helminth parasites: testing hypothesis of evolution and 

coevolution. In Funk, V.A. e Brooks, D.R., (eds). Advances in cladistics. New York: 

New York Botanical Gardem, 147-175.

Carvalho, M.R. de; Lovejoy, N.R. & Rosa, R. S. 2003. Family  Potamotrygonidae. Pp.

22-28. Checklist of the Freshwater Fishes of South and Central America (R. E. Reis, 

S. O. Kullander & C. J. Feraris, Jr., (eds) Porto Alegre: EDPUC-RS.

Carvalho, M.R. de, Maisey J.G. & Grande L. 2004. Freshwater stingrays of the Green 

River Formation of Wyoming (Early Eocene), with the description of a new genus and 

species and an analysis of its phylogenetic relationships (Chondrichthyes: 

Myliobatiformes). Bull. Am. Mus. Nat. Hist. (165 páginas, 36 figuras).

Carvalho, M. R. de; Lovejoy, N. R. 2011. Morphology and phylogenetic relationships of a 

remarkable new genus and two new species of Neotropical freshwater stingrays from 

the Amazon basin (Chondrichthyes: Potamotrygonidae). Zootaxa 2776: 13–48 

(2011).

Carvalho, M. R. de, & Ragno, M. P. 2011. An unusual, dwarf new species of Neotropical 

freshwater stingray, Plesiotrygon nana sp. nov., from the upper and mid Amazon 

basin: the second species of Plesiotrygon (Chondrichthyes: Potamotrygonidae). 

Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo), 51(7), 101-138.

158



Castex, M. N. 1964. Estado actual de los estudios sobre la raya fluvial neotropical. Rev. 

Mus. Prov. cienc. nat. F. Ameghino, (cincuentenario).

Castex, M. N.,  Maciel, I. M. 1965. Notas sobre la familia Potamotrygonidae Garman 1913. 

Santa Fé. Dirección General de Recursos Naturales, Publicacion Tecnica, 14, 1-23.

Castex, M. N. 1967. Bases para el estudio de las rayas de agua dulce del sistema 

amazonico. Nuevas sinonimias de “P. motoro” (M. H., 1841). Atas do Simpósio sobre 

a Biota Amazônica, Rio de Janeiro, Vol. 3 (Limnologia): 89-92.

Charvet-Almeida, P., Araújo, M. L. G., & Almeida, M. P. (2005). Reproductive aspects of 

freshwater stingrays (Chondrichthyes: Potamotrygonidae) in the Brazilian Amazon 

Basin. Journal of the Northwest Atlantic Fishery Science, 35, 165-171.

Compagno, L. J. V. 1999. Checklist of living elasmobranchs. In: Hamlett WC (ed) Sharks, 

skates, and rays: the biology of elasmobranch fishes. The Johns Hopkins University 

Press, Baltimore, MD, pp 471–498.

Compagno, L.J.V. 2005. Checklist of living Chondrichthyes, p. 503-548. In. Hamlett, W.C. 

(Ed). Reproductive biology and phylogeny  of Chondrichthyes, sharks, batoids and 

chimaeras. Science Publishers, Inc. Enfield (NH), USA.

Compagno, L. J. V., & Cook, S. F. 1995. The exploitation and conservation of freshwater 

elasmobranchs: status of taxa and prospects for the future. Journal of Aquariculture 

and Aquatic Sciences[J. AQUARICULT. AQUAT. SCI.]. 1995

159



Compagno, L.J.V. e Roberts, T. 1982. Freshwater stingrays (Dasyatidae) of southeast Asia 

and New Guinea, with descriptions of a new species of Himantura and reports of 

unidentified species. Environmental Biology of Fishes, 7(4): 321-339.

Croizat, L. 1958. Panbiogeography. 3 vols. Caracas: published privately by the author.

Croizat, L. 1964. Space, time, form: the biological synthesis. Caracas: published privately 

by the author.

Deynat, P. 2006. Potamotrygon marinae n. sp., une nouvelle espèce de raies d'eau douce 

de Guyane (Myliobatiformes, Potamotrygonidae). Comptes Rendus Biologies, 

329(7), 483-493.

Dingerkus, G., and L.D. Uhler. 1977. Enzyme clearing of alcian blue stained whole smaller 

vertebrates for demonstration of cartilage. Stain Technology 52(4): 229-232.

Duncan, W. P., Da Costa, O. T. F., Sakuragui, M. M., & Fernandes, M. N. 2010. Functional 

morphology of the gill in Amazonian freshwater stingrays (Chondrichthyes: 

Potamotrygonidae): implications for adaptation to freshwater. Physiological and 

Biochemical Zoology, 83(1), 19-32.

Ebach, M. C., Humphries, C. J., Newman, R. A., Williams, D. M., & Walsh, S. A. 2005. 

Assumption 2: opaque to intuition?. Journal of Biogeography, 32(5), 781-787.

Farris, J.S. 2012. 3ta Sleeps with the fishes. Cladistics.

160



Fauth, G. & Lavina, E. L., 2011. Evolução geológica da América do Sul nos últimos 250 

milhões de anos. Biogeografia da América do Sul: padrões e processos. Editora 

Roca.

Ferreira, E., Zuanon, J., dos Santos, G., & Amadio, S. 2011. A ictiofauna do Parque 

Estadual do Cantão, Estado do Tocantins, Brasil. Biota Neotropica, (2), 1-8.

Figueiredo, J., C. Hoorn, P. van der Ven, and E. Soares. 2009. Late Miocene onset of the 

Amazon River and the Amazon deep-sea fan: Evidence from the Foz do Amazonas 

Basin. Geology 37:619–622 

Fowler, H.W. 1948. Os peixes de gua doce do Brasil. Arq. de Zool. (Departamento de 

Zoologia da Secretaria da Agricultura do Estado de So Paulo, Brasil) 6: 1-204.

Garman, S. 1877. On the pelvis and external sexual organs of selachians, with special 

reference to the new genera Potamotrygon and Disceus. Proc. Boston Soc. Nat. 

Hist., 19: 197-215.

Garman, S. 1913. The Plagiostomia (sharks, skates and rays). Mem. Mus. Comp. Zool., 

36: i-xiii + 1-515, 75 pls.

Gobbo, R.G. 2006. Importância sistemática da distribuição dos canais ventrais da linha 

lateral de raias de água doce neotropicais (Chondrichthyes: Myliobatiformes: 

Potamotrygonidae). Monografia não publicada.

161



Heads, M. 2012. Molecular Panbiogeography of the Tropics. Pp. 1-58. University  of 

California Press.

Kearey, P., Klepeis, K. A. & Vine, F. J. 2009. Global Tectonics. 3rd Edition. Wiley-Blackwell.

Lima, F. C. T & Ribeiro, A. C. 2011. Continental-Scale Tectonic Controls of Biogeography 

and Ecology. In Albert & Reis. Historical Biogeography of Neotropical Freshwater 

Fishes. Pp. 145-164. University of California Press.

Loboda, T. S. 2010. Revisão taxonômica e morfológica de Potamotrygon motoro (Müller & 

Henle, 1841) na bacia Amazônica (Chondrichthyes: Myliobatiformes: 

Potamotrygonidae). Tese de Mestrado. Universidade de São Paulo.

Lovejoy, N.R. 1996. Systematics of myliobatoid elasmobranchs: with emphasis on the 

phylogeny and historical biogeography of neotropical freshwater stingrays 

(Potamotrygonidae: Rajiformes). Zool. J. Linn. Soc. 117: 207-257

Lovejoy, N.R.; Birminghan, E. & Martin A.P. 1998. South American rays came in with the 

sea. Nature 396: 421-422.

Lundberg, J. G., L. G. Marshall, J. Guerrero, B. Horton, M. C. S. L. Malabarba, and F. 

Wesselingh. 1998. The stage for Neotropical fish diversification: A history of tropical 

South American rivers. In Phylogeny and Classification of Neotropical Fishes, edited 

by L. R. Malabarba, R. E. Reis, R. P. Vari, Z. M. S. Lucena, and C. A. S Lucena, 13–

48. Porto Alegre: Edipucrs.

162



Lundberg, J.G., Sabaj Pérez, M.H., Dahdul, W.M., Aguilera, O. A. 2010. The Amazonian 

Neogene fish fauna. In Amazonia: Landscape and Species Evolution: A look into the 

past. Wiley-Blackwell. UK.

Magalhães, K. W., Lima, C., Piran-Soares, A. A., Marques, E. E., Hiruma-Lima, C. A., & 

Lopes-Ferreira, M. (2006). Biological and biochemical properties of the Brazilian< i> 

Potamotrygon</i> stingrays:< i> Potamotrygon</i> cf.< i> scobina</i> and< i> 

Potamotrygon</i> gr.< i> orbignyi</i>. Toxicon, 47(5), 575-583.

Marques, F. P. L. 2000. Evolution of Neotripical Freshwater Stingrays and their Parasites: 

Taking in Account Space and Time. Tese de Doutorado. University of Toronto.

McEachran, J. D., Dunn, K. A., Miyake, T. 1996. Interrelationships of the Batoid Fishes 

(Chondrichthyes: Batoidea). In: Interrelationships of Fishes. Pp 63 - 84. Academic 

Press.

Montag, L. F. D. A., Albuquerque, A. A. D., Freitas, T. M. D. S., & Barthem, R. B. 2009. The 

Ichthyofauna of Savannas from Marajó Island, State of Pará, Brazil. Biota 

Neotropica, 9(3), 241-253.

Morrone, J. J. 2010. América do Sul e geografia da vida: Comparação de algumas 

propostas de regionalização. In Biogeografia da América do Sul - Padrões & 

Processos. Ed. Roca. Pp 14-40.

Nelson, G., Ladiges, P.Y., 1996. Paralogy in cladistic biogeography and analysis of 

paralogy-free subtrees. American Museum Novitates 3167, 1–58.

163



Nelson, G., Platnick, N.I., 1981. Systematics and Biogeography. In: Cladistics and 

Vicariance. Columbia University Press, New York, 567 p.

Nelson, G., Platnick, N.I., 1991. Three-taxon statements: amore precise use of parsimony? 

Cladistics 7, 351–366.

Nelson, J. 2006. Fishes of the World. Hoboken, NJ: John Wiley and Sons.

Nishida, K. 1990. Phylogeny of the suborder Myliobatoidei. Memoirs of the Faculty  of 

Fisheries Hokkaido University 37 (1/2): 1-108.

Parenti, L. R. and Ebach, M. C. 2009. Comparative Biogeography: Discovering and 

Classifying Biogeographical Patterns of a Dynamic Earth. University of California 

Press. USA.

Rapp Py-Daniel, L. H., Deus, C. P., Henriques, A. L., Pimpão, D., & Ribeiro, O. M. (2007). 

Biodiversidade do Médio Madeira: Bases científicas para propostas de conservação. 

Ribeiro, A. 2006. Tectonic history  and the biogeography of the freshwater fishes from the 

coastal drainages of eastern Brazil: an example of faunal evolution associated with a 

divergent continental margin. Neotrop. Ichthyol., Porto Alegre, v. 4, n. 2, June 2006.

Rosa, R.S. 1985. A systematic revision of the South American freshwater stingrays 

(Chondricthyes: Potamotrygonidae). Tese de Doutorado (não publicado). The 

College of Willian and Merry, Virginia.

164



Ross, R. A. & Schäfer, F. 2000. Süßwasserrochen = Freshwater rays. AQUALOG Verlag. 

ISBN 3-931 702-93-6 (zweisprachig, deutsch und englisch).

Rossetti, D. F., P. M. Toledo, and A. M. Góes. 2005. New geological framework for Western 

Amazonia (Brazil) and implications for biogeography and evolution. Quaternary 

Research 63:78–89.

Saadi, A. Geomorfologia da Serra do Espinhaço em Minas Gerais e de suas margens. 

Geonomos 3(1): 41 . 63.1995.

Shephard G. E., Müller R. D., Liu L. & Gurnis M. 2010. Miocene drainage reversal of the 

Amazon River driven by plate–mantle interaction. Nature Geosciences. Vol 3. 

December 2010. Pp. 870 -875. DOI: 10.1038/NGEO1017; 

Shirai, S. 1992. "Squalean Phylogeny: A New Framework of 'Squaloid' Sharks and Related 

Taxa." Hokkaido University Press, Sapporo.

Silva, J.P.C.B. 2010. Revisão taxonômica e morfológica do complex Potamotrygon 

orbignyi (Castelnau, 1855) (Chondrichthyes: Myliobatiformes: Potamotrygon). Tese 

de Mestrado. Universidade de São Paulo.

Silva, J. P. C. D., & Carvalho, M. R. de. 2011. A taxonomic and morphological redescription 

of Potamotrygon falkneri Castex & Maciel, 1963 (Chondrichthyes: Myliobatiformes: 

Potamotrygonidae). Neotropical Ichthyology, 9(1), 209-232.

165



Toffoli, D., Hrbek, T., Araújo, M. D., Almeida, M. D., Charvet-Almeida, P., & Farias, I. P. 

2008. A test of the utility  of DNA barcoding in the radiation of the freshwater stingray 

genus Potamotrygon (Potamotrygonidae, Myliobatiformes). Genetics and Molecular 

Biology, 31(1), 324-336.

Thorson, T.B.; Wooton, R.M. e Georgi, T.D. 1978. Rectal gland of freshwater stingrays, 

Potamotrygon spp. (Chondrichthyes: Potamotrygonidae). Biological Bulletin. 154(3): 

508-516.

Toledo-Piza, M. 2002. Peixes do Rio Negro: Alfred Russel Wallace (1850–1852). São 

Paulo: Edusp.

Vanzolini, P. E., & Williams, E. E. 1970. South American anoles: the geographic 

differentiation and evolution of the Anolis chrysolepis species group  (Sauria, 

Iguanidae).

Vari, R. P. 1988. The Curimatidae, a lowland Neotropical fish family (Pisces: 

Characiformes): Distribution, endemism, and phylogenetic biogeography. In 

Proceedings of a Workshop on Neotropical Distribution Patterns, edited by P. E. 

Vanzolini and W. R. Heyer, 313–348. Rio de Janeiro: Academia Brasiliera de 

Ciências.

Vari, R. P., and S. H. Weitzman. 1990. Review of the phylogenetic biogeography of the 

freshwater fishes of South America. In Vertebrates in the Tropics: Proceedings of the 

International Symposium on Vertebrate Biogeography and Systematics in the 

166



Tropics, edited by G. Peters and R. Hutterer, 381– 393. Bonn: Alexander Koenig 

Zoological Research Institute and Zoological Museum.

Wesselingh F. P. & Hoorn C. 2011. Geological Development of Amazon and Orinoco 

Basins. In Albert & Reis. Historical Biogeography of Neotropical Freshwater Fishes. 

Pp. 59-68. University of California Press.

Williams, D. M. and Ebach, M. C. 2008. Foundations of Systematics and Biogeography. 

Springer Science+Business Media, LLC. USA.

Zaragüeta-Bagils, R., Lelièvre, H., & Tassy, P. 2004. Temporal paralogy, cladograms, and 

the quality of the fossil record. Geodiversitas, 26(3), 381-389.

Zaragüeta-Bagils R., Ung V., Grand A., Vignes-Lebbe R., Cao N., Ducasse J., 2012 

LisBeth : New cladistics for phylogenetics and biogeography. C.R Palevol 11(8):

563-566.

167



10. Anexos

10.1. Tabelas

168



Tabela 1. Dados morfométricos para o holótipo de Potamotrygon scobina (MCZ-602s)

Parâmetros MCZ-602sMCZ-602s
mm %DW

Comprimento total (TL) - -
Comprimento do disco (DL) 252.0 105.9

Largura do disco (DW) 238.0 100.0
Distância interorbital 39.0 16.4

Distância interespiracular 42.0 17.6
Comprimento do olho 10.0 4.2

Comprimento do espiráculo 19.0 8.0
Distância pré orbital 66.0 27.7
Distância pré nasal 46.0 19.3
Distância pré oral 62.0 26.1

Distância internasal 21.0 8.8
Largura da boca 22.0 9.2

Distância entre os 1ºs pares de fendas branquiais - -
Distância entre os 5ºs pares de fendas branquiais 41.0 17.2

Comprimento do cesto branquial 38.0 16.0
Margem anterior da nadadeira pélvica 62.0 26.1
Comprimento das nadadeiras pélvicas 133.0 55.9

Comprimento da margem externa do clásper 9.0 3.8
Comprimento da margem interna do clásper 18.0 7.6
Distância entre a cloaca e a ponta da cauda - -

Largura da base da cauda 40.0 16.8
Distância entre o rostro e a cloaca 216.0 90.8

Distância entre axila da pélvica e a margem posterior da peitoral 34.0 14.3
Distância da cloaca à origem do espinho serrilhado - -

Comprimento do espinho serrilhado - -
Largura do espinho serrilhado - -
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Tabela 2. Dados merísticos para o holótipo de Potamotrygon scobina (MCZ-602s)

Contagens MCZ-602s

Vértebras pré caudais 26
Vértebras caudais -

Total -

Vértebras diplospondílicas

Raios do propterígio 44
Raios do mesopterígio 11
Raios do metapterígio 34

Total 89

Raios da nadadeira pélvica 22

Total de raios 111

Vértebra relacionada a inserção do espinho serrilhado -

Dentes na maxila superior 35
Dentes na maxila inferior 36
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Tabela 3. Dados morfométricos de Potamotrygon scobina. SD: desvio padrão. DW: 
largura do disco

Parâmetros N AmplitudeAmplitude MédiaMédia SDSD
mm %DW mm %DW mm %DW

Comprimento total (TL) 49 583 - 1367 - 852.1 - 146.4 -
Comprimento do disco (DL) 50 316 - 689 98.8 - 112.4 422.3 103.8 82.4 2.5

Largura do disco (DW) 50 305 - 660 - 406.5 - 78.7 -
Distância interorbital 50 48 - 102 12.9 - 17.5 61.3 15.1 12.0 0.9

Distância interespiracular 50 51 - 112 15.9 - 21.5 69.2 17.0 13.8 1.0
Comprimento do olho 50  4 - 23 1.1 - 5.8 11.9 3.0 2.5 0.6

Comprimento do espiráculo 50 19 - 58 5.5 - 9.4 31.4 7.7 7.6 0.8
Distância pré orbital 50 72 - 170 22.3 - 27.3 102.5 25.2 20.9 1.1
Distância pré nasal 50 43 - 104 14.1 - 23.1 68.7 17.0 12.2 1.4
Distância pré oral 50 60 - 149 19.7 - 25.9 96.1 23.7 17.7 1.1

Distância internasal 49 24 - 50 7.3 - 9.2 33.1 8.1 6.5 0.5
Largura da boca 48 23 - 62 7.1 - 12.2 35.0 8.6 9.0 1.1

Distância entre os 1ºs pares de fendas 
branquiais 50 76 - 177 23.1 - 29.0 102.7 25.2 22.0 1.3

Distância entre os 5ºs pares de fendas 
branquiais 50 51 - 132 15.9 - 21.2 73.9 18.1 17.7 1.2

Comprimento do cesto branquial 50 44 - 111 12.0 - 19.7 63.2 15.5 15.0 1.2
Margem anterior da nadadeira pélvica 50 71 - 147 20.5 - 27.8 98.3 24.3 17.0 1.5
Comprimento das nadadeiras pélvicas 50 88 - 338 23.7 - 60.3 214.0 52.8 43.6 5.5.
Comprimento da margem externa do 

clásper 29  12 - 74 3.9 - 14.2 39.6 10.0 12.0 2.3

Comprimento da margem interna do 
clásper 29 24 - 98 7.9 - 21.5 63.9 16.0 17.4 3.0

Distância entre a cloaca e a ponta da 
cauda 50 303 - 747 76.3 - 145.2 487.4 121.5 83.5 13.6

Largura da base da cauda 50 39 - 83 10.1 - 20.2 53.6 13.4 10.3 1.6
Distância entre o rostro e a cloaca 49 263 - 601 83.4 - 94.8 362.3 88.8 73.2 2.6
Distância entre axila da pélvica e a 

margem posterior da peitoral 50 33 - 98 10.8 - 16.4 54.8 13.4 13.3 1.5

Distância da cloaca à origem do espinho 
serrilhado 49 159 - 408 49.6 - 66.8 234.7 58.1 48.8 4.5

Comprimento do espinho serrilhado 48 56 - 101 13.8 - 25.8 84.4 21.1 11.2 2.9
Largura do espinho serrilhado 49  4 - 11 1.1 - 2.3 6.6 1.6 1.4 0.3
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Tabela 4. Dados merísticos de Potamotrygon scobina. SD: desvio padrão
Contagens N Amplitude Média SD Moda

Vértebras pré caudais 8 24 - 28 26 1.7 24
Vértebras caudais 8 101 - 108 105 2.4 105

Total 8 125 - 136 131 3.7 -

Vértebras diplospondílicas 8 97 - 102 99 2.4 101

Raios do propterígio 8 40 - 45 43 1.8 42
Raios do mesopterígio 8  12 - 14 13 1.0 14
Raios do metapterígio 8 31 - 35 34 1.3 34

Total 8 86 - 93 89 2.4 -

Raios da nadadeira pélvica 8 21- 24 22 1.2 -

Total de raios 8 107 - 116 112 2.9 -

Vértebra relacionada a inserção do espinho 
serrilhado 8 78 - 85 80 2.2 -

Dentes na maxila superior 5 44 44 0.0 44
Dentes na maxila inferior 5 48 - 50 48 0.9 48
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Tabela 5. Dados morfométricos de Potamotrygon sp. A. SD: desvio padrão. DW: largura 
do disco

Parâmetros N AmplitudeAmplitude MédiaMédia SDSD
mm %DW mm %DW mm %DW

Comprimento total (TL) 5 795 - 954 - 897.7 - 89.1 -
Comprimento do disco (DL) 5 483 - 655 103.7 - 107. 3 576.5 105.3 72.4 1.9

Largura do disco (DW) 5 450 - 615 - 547.8 100.0 71.2 0.0
Distância interorbital 5 70 - 108 14.1 - 17.6 85.8 15.6 16.6 1.4

Distância interespiracular 5 83 - 121 16.5 - 19.7 99.0 18.0 16.6 1.3
Comprimento do olho 5 15 - 24 2.8 - 3.9 17.8 3.2 4.2 0.6

Comprimento do espiráculo 5 32 - 48 7.1 - 8.3 41.3 7.5 6.8 0.5
Distância pré orbital 5 112 - 147 23.7 - 25.3 135.8 24.8 16.3 0.7
Distância pré nasal 5 81 -92 13.8 - 18.0 86.0 15.9 4.5 1.9
Distância pré oral 5 110 - 133 21.5 - 24.4 126.5 23.2 11.0 1.3

Distância internasal 5 37 - 56 8.2 - 9.1 46.5 8.5 7.9 0.4
Largura da boca 5 36 - 57 8.0 - 9.3 46.5 8.4 8.7 0.6

Distância entre os 1ºs pares de fendas 
branquiais 5 121 - 186 26.9 - 30.2 154.5 28.1 27.3 1.5

Distância entre os 5ºs pares de fendas 
branquiais 5 83 - 136 18.4 - 22.1 112.3 20.4 22.0 1.5

Comprimento do cesto branquial 5 68 - 104 15.1 - 16.9 86.8 15.8 14.7 0.8
Margem anterior da nadadeira pélvica 5 102 - 148 17.9 - 25.5 121.3 22.2 20.2 3.2
Comprimento das nadadeiras pélvicas 5 244 - 320 52.0 - 54.9 292.8 53.5 35.7 1.3
Comprimento da margem externa do 

clásper 1 28 - 28 6.2 - 6.2 28.0 6.2 - -
Comprimento da margem interna do 

clásper 1 65 - 65 14.4 - 14.4 65.0 14.4 - -
Distância entre a cloaca e a ponta da 

cauda 4 368 - 451 69.7 - 82.8 408.0 78.1 41.6 7.3
Largura da base da cauda 5 85 - 128 17.6 - 20.8 104.3 19.0 18.4 1.3

Distância entre o rostro e a cloaca 5 400 - 590 86.8 - 95.9 493.3 89.8 79.1 4.1
Distância entre axila da pélvica e a 

margem posterior da peitoral 5 72 - 80 13.0 - 17.6 77.0 14.3 3.6 2.2
Distância da cloaca à origem do espinho 

serrilhado 5 252 - 415 49.9 - 71.4 314.8 57.4 70.6 9.7
Comprimento do espinho serrilhado 5 81 - 109 13.9 - 21.6 95.7 18.5 14.0 4.0

Largura do espinho serrilhado 5 7 - 10 1.2 - 1.8 8.5 1.6 1.3 0.3

173



Tabela 6. Dados merísticos de Potamotrygon sp. A. SD: desvio padrão
Contagens N Amplitude Média SD Moda

Vértebras pré caudais 4.0 23 - 25 24.0 0.8 24.0
Vértebras caudais 3.0 99 - 104 100.7 2.9 99.0

Total 3.0 123 - 128 125.0 2.6 -

Vértebras diplospondílicas 3.0 114 - 118 115.7 2.1 -

Raios do propterígio 4.0 40 - 41 40.8 0.5 41.0
Raios do mesopterígio 4.0 12 - 16 14.5 1.7 15.0
Raios do metapterígio 4.0 33 - 34 33.5 0.6 33.0

Total 4.0 86 - 91 88.8 2.2 -

Raios da nadadeira pélvica 4.0 19 - 26 23.8 3.2 25.0

Total de raios 4.0 107 - 116 112.5 4.0 -

Vértebra relacionada a inserção do espinho 
serrilhado 4.0 98 - 100 99.0 1.2 100.0

Dentes na maxila superior 3.0 50 - 56 53.3 3.1 -
Dentes na maxila inferior 3.0 54 - 60 57.3 3.1 -
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Tabela 7. Dados morfométricos de Potamotrygon sp. B. SD: desvio padrão. DW: largura 
do disco

Parâmetros N AmplitudeAmplitude MédiaMédia SDSD
mm %DW mm %DW mm %DW

Comprimento total (TL) 28 408 - 914 - 647.4 - 136.7 -
Comprimento do disco (DL) 30 232 - 662 98 - 107.8 396.7 103.7 104.9 2.4

Largura do disco (DW) 30 219 - 648 - 383.2 - 103.4 0.0
Distância interorbital 30 38 - 104 14.3 - 17.4 59.7 15.7 16.3 0.8

Distância interespiracular 30 42 - 114 15.0 - 19.2 64.2 16.8 17.9 1.0
Comprimento do olho 30  9 - 23 2.0 - 4.7 12.3 3.3 3.0 0.7

Comprimento do espiráculo 30 19 - 51 6.2 - 9.6 28.1 7.4 8.1 0.7
Distância pré orbital 30 50 - 149 22.2 - 26.0 92.1 24.2 23.1 1.1
Distância pré nasal 30 36 - 94 13.6 - 17.8 59.6 15.7 14.8 1.0
Distância pré oral 30 53 - 139 21.2 - 25.9 86.8 22.7 23.1 1.1

Distância internasal 30 19 - 54 7.0 - 10.8 32.8 8.5 9.1 0.8
Largura da boca 30 19 - 47 7.0 - 11.1 32.3 8.5 8.0 1.1

Distância entre os 1ºs pares de fendas 
branquiais 30 60 - 171 22.8 - 28.7 95.1 24.7 28.0 1.4

Distância entre os 5ºs pares de fendas 
branquiais 30 43 - 121 16.6 - 21.7 69.9 18.1 21.0 1.2

Comprimento do cesto branquial 30 37 - 106 12.5 - 18.4 60.3 15.8 16.9 1.2
Margem anterior da nadadeira pélvica 30 55 - 156 22.9 - 29.2 96.1 25.2 24.9 1.5
Comprimento das nadadeiras pélvicas 30 137 - 351 47.8 - 62.6 207.8 54.6 54.7 4.1
Comprimento da margem externa do 

clásper 18 13 - 56 4.4 - 13.4 34.6 10.2 14.0 3.3

Comprimento da margem interna do 
clásper 18 26 - 78 8.7 - 18.4 49.7 14.7 17.1 3.6

Distância entre a cloaca e a ponta da 
cauda 30 200 - 413 72.9 - 100.0 311.7 86.3 59.3 8.2

Largura da base da cauda 30 32 - 104 12.0 - 19.1 56.9 14.8 17.5 1.8
Distância entre o rostro e a cloaca 30 196 - 553 80.8 - 96.3 330.7 86.5 86.9 3.4
Distância entre axila da pélvica e a 

margem posterior da peitoral 30 28 - 71 9.8 - 15.5 46.7 12.3 12.0 1.5

Distância da cloaca à origem do espinho 
serrilhado 30 117 - 328 44.1 - 60.7 193.0 51.2 52.2 3.4

Comprimento do espinho serrilhado 30 61 - 113 17.4 - 29.2 84.0 22.8 14.3 3.1
Largura do espinho serrilhado 29  4 - 11 1.3 - 2.5 6.3 1.7 1.7 0.3
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Tabela 8. Dados merísticos de Potamotrygon sp. B. SD: desvio padrão
Contagens N Amplitude Média SD Moda

Vértebras pré caudais 10 23 - 28 26.1 1.7 27
Vértebras caudais 8 20 - 103 95.4 4.0 -

Total 8 117 - 130 122.0 4.5 -

Vértebras diplospondílicas 8 82 - 98 88.0 4.9 -

Raios do propterígio 10 41 - 44 42.4 1.1 42
Raios do mesopterígio 10 11 - 15 12.8 1.4 12
Raios do metapterígio 10 29 - 34 33.2 1.5 34

Total 10 85 - 93 88.4 2.3 89

Raios da nadadeira pélvica 10 17 - 21 19.7 1.4 21

Total de raios 10 104 - 114 107.9 3.0 106

Vértebra relacionada a inserção do espinho 
serrilhado 10 99 - 112 105.2 4.6 102

Dentes na maxila superior 7 36 - 48 40.8 3.6 40
Dentes na maxila inferior 7 36 - 48 41.4 4.1 40
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Tabela 9. Dados morfométricos de Potamotrygon sp. C. SD: desvio padrão. DW: largura 
do disco

Parâmetros N AmplitudeAmplitude MédiaMédia SDSD
mm %DW mm %DW mm %DW

Comprimento total (TL) 9 717 - 1055 - 915.1 - 105.9 -
Comprimento do disco (DL) 9 433 - 595 101.9 - 108.7 539.7 105.2 51.6 2.3

Largura do disco (DW) 9 405 - 584 - 513.3 100.0 53.1 0.0
Distância interorbital 9 71 - 88 14.4 - 17.8 80.8 15.8 5.9 1.1

Distância interespiracular 9 74 - 100 15.4 - 18.3 86.7 16.9 9.8 0.9
Comprimento do olho 9 12 - 18 2.3 - 3.2 13.7 2.7 1.9 0.3

Comprimento do espiráculo 9 32 - 48 6.9 - 8.6 39.6 7.7 5.2 0.6
Distância pré orbital 9 103 - 142 22.1 - 25.8 126.3 24.6 12.9 1.2
Distância pré nasal 9 71 - 97 16.1 - 17.5 86.0 16.8 8.0 0.4
Distância pré oral 9 98 - 130 22.3 - 24.6 120.9 23.6 10.7 0.8

Distância internasal 9 35 - 48 7.5 - 9.5 43.6 8.5 4.5 0.6
Largura da boca 9 39 - 54 8.5 - 10.2 48.2 9.4 5.4 0.6

Distância entre os 1ºs pares de fendas 
branquiais 9 114 - 148 25.3 - 28.1 138.0 26.9 12.3 1.0

Distância entre os 5ºs pares de fendas 
branquiais 9 81 - 201 17.4 - 37.8 111.4 21.6 35.3 6.1

Comprimento do cesto branquial 9 68 - 99 14.5 - 17.7 84.8 16.5 9.9 1.0
Margem anterior da nadadeira pélvica 9 109 - 138 23.1 - 27.3 127.1 24.9 8.9 1.5
Comprimento das nadadeiras pélvicas 9 263 - 352 52.6 - 64.9 291.2 56.9 27.1 3.7
Comprimento da margem externa do 

clásper 9 26 - 70 5.6 - 13.3 54.0 10.2 14.3 2.4
Comprimento da margem interna do 

clásper 9 51 - 114 11.0 - 21.0 94.5 17.8 19.3 3.0
Distância entre a cloaca e a ponta da 

cauda 9 327 - 580 80.7 - 109.2 454.5 89.3 75.0 9.6
Largura da base da cauda 9 61 - 115 12.9 - 21.7 85.9 16.7 16.9 2.8

Distância entre o rostro e a cloaca 9 370 - 497 82.9 - 92.7 454.6 88.7 41.8 2.9
Distância entre axila da pélvica e a 

margem posterior da peitoral 9 53 - 85 11.0 - 16.0 72.1 14.0 11.7 1.5
Distância da cloaca à origem do espinho 

serrilhado 9 211 - 339 50.0 - 64.7 291.2 56.7 38.9 4.7
Comprimento do espinho serrilhado 9 75 - 112 16.6 - 20.2 95.0 18.5 9.9 1.0

Largura do espinho serrilhado 9 6 - 14 1.2 - 2.7 9.3 1.8 1.5 0.5
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Tabela 10. Dados merísticos de Potamotrygon sp. C. SD: desvio padrão *: amplitude 
entre os exemplares machos

Contagens N Amplitude Média SD Moda

Vértebras pré caudais 5 23 - 25 24.0 0.7 24.0
Vértebras caudais 4 95 - 99 96.5 1.9 -

Total 4 119 - 122 120.5 1.3 -

Vértebras diplospondílicas 4 106 - 108 107.3 1.0 -

Raios do propterígio 5 39 - 40 39.8 0.4 40.0
Raios do mesopterígio 5 12 - 13 12.2 0.4 12.0
Raios do metapterígio 5 31 - 32 31.2 0.4 31.0

Total 5 82 - 84 83.2 0.8 83.0

Raios da nadadeira pélvica 5 20 - 25 21.4 2.1 21.0

Total de raios 5 102 - 108 104.6 2.3 105.0

Vértebra relacionada a inserção do espinho 
serrilhado 5 97 - 100 98.2 1.3 97.0

Dentes na maxila superior 4 44 - 56 (52 - 56)* 50.5 4.4 -
Dentes na maxila inferior 4 44 - 58 (48 - 58)* 51.5 6.6 -

178



Tabela 11. Dados morfométricos de Potamotrygon sp. D. SD: desvio padrão. DW: largura 
do disco.

Parâmetros N AmplitudeAmplitude MédiaMédia SDSD
mm %DW mm %DW mm %DW

Comprimento total (TL) 11 379 - 829 - 618.3 - 147.9 -
Comprimento do disco (DL) 11 202 - 462 102.6 - 109.3 339.3 106.5 84.1 1.9

Largura do disco (DW) 11 188 - 434 - 319.3 100.0 80.9 0.0
Distância interorbital 10 40 - 70 13.8 - 18.6 51.7 15.7 9.4 1.4

Distância interespiracular 10 43 - 72 15.5 - 19.0 55.2 16.8 9.9 1.1
Comprimento do olho 10 10 - 13 2.9 - 4.4 11.3 3.5 1.3 0.5

Comprimento do espiráculo 10 19 - 32 7.4 - 8.4 26.2 7.9 4.8 0.4
Distância pré orbital 10 57 - 121 24.9 - 27.9 87.8 26.2 22.2 1.1
Distância pré nasal 10 44 - 84 18.0 - 20.6 63.5 19.2 12.9 0.7
Distância pré oral 10 61 - 111 24.5 - 27.0 84.4 25.5 16.5 0.9

Distância internasal 10 21 - 35 7.7 - 9.3 27.4 8.3 4.9 0.6
Largura da boca 10 23 - 39 8.6 - 10.2 30.6 9.3 5.8 0.5

Distância entre os 1ºs pares de fendas 
branquiais 10 55 - 107 23.2 - 24.9 81.2 24.0 17.4 0.6

Distância entre os 5ºs pares de fendas 
branquiais 10 41 - 76 16.3 - 18.1 57.2 17.3 11.6 0.6

Comprimento do cesto branquial 10 36 - 67 14.8 - 16.7 51.3 15.5 10.2 0.6
Margem anterior da nadadeira pélvica 10 50 - 103 19.6 - 25.7 76.9 23.0 20.5 2.2
Comprimento das nadadeiras pélvicas 10 131 - 241 48.0 - 61.1 183.8 55.4 40.0 3.4
Comprimento da margem externa do 

clásper 8 7 - 45 2.8 - 11.7 24.6 6.9 15.8 3.7
Comprimento da margem interna do 

clásper 8 15 - 71 6.0 - 17.6 41.3 11.7 21.4 4.5
Distância entre a cloaca e a ponta da 

cauda 10 248 - 448 71.0 - 115.2 330.7 100.6 69.8 12.7
Largura da base da cauda 10 33 - 58 11.9 - 16.4 46.4 14.1 9.3 1.4

Distância entre o rostro e a cloaca 10 203 - 374 83.4 - 92.1 269.9 88.1 57.0 2.8
Distância entre axila da pélvica e a 

margem posterior da peitoral 10 27 - 60 10.5 - 14.9 42.0 12.6 11.4 1.5
Distância da cloaca à origem do espinho 

serrilhado 10 118 - 244 52.2 - 57.1 182.4 54.7 42.2 1.7
Comprimento do espinho serrilhado 10 63 - 97 21.5 - 30.5 79.8 24.4 12.3 2.9

Largura do espinho serrilhado 10 4 - 8 1.5 - 2.2 5.7 1.7 1.3 0.2
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Tabela 12. Dados merísticos de Potamotrygon sp. D. SD: desvio padrão
Contagens N Amplitude Média SD Moda

Vértebras pré caudais 9 26 - 27 26.6 0.5 27
Vértebras caudais 9 96 - 99 98.3 1.3 99

Total 9 122 - 126 124.9 1.7 126

Vértebras diplospondílicas 8 108 - 113 111.5 1.8 113

Raios do propterígio 10 41 - 45 42.4 1.3 43
Raios do mesopterígio 10 12 - 14 13.0 0.7 13
Raios do metapterígio 9 32 - 34 33.3 0.9 34

Total 9 86 - 91 88.7 1.7 88

Raios da nadadeira pélvica 9 20 - 24 21.8 1.2 21

Total de raios 9 108 - 114 110.4 2.0 108

Vértebra relacionada a inserção do espinho 
serrilhado 9 101 - 109 103.8 2.4 102

Dentes na maxila superior 4 32 - 40 37.5 3.8 40
Dentes na maxila inferior 4 33 - 40 36.8 3.8 40
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Tabela 13. Áreas de ocorrência para as espécies Potamotrygon scobina, P. sp. A, P. sp. 
B, P. sp. C e P. sp. D, baseada nos exemplares estudados. Regiões amazônicas em 

questão segundo a figura 55.

Espécie Áreas de Ocorrência Região Amazônica

Potamotrygon scobina Rio Madeira, rio Uatumã, 
rio Aripuanã, rio Solimões, 
Ilha de Colares, baixo rio 
Tocantins

Oeste Amazônico, Leste 
Amazônico

Potamotrygon sp. A Rio Branco Guianas

Potamotrygon sp. B Rio Madeira Oeste Amazônico

Potamotrygon sp. C Rio Jutaí, rio Juruá Oeste Amazônico

Potamotrygon sp. D Alto e médio rio Tocantins Leste Amazônico
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10.2.  Figuras
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Figura 1. Medidas morfométricas realizadas. A: Vista dorsal. B: Vista ventral. C: Detalhe do Clásper. 1. 
Comprimento total; 2. Comprimento do disco; 3. Largura do disco; 4. Distância interorbital; 5. Distância entre 
espiráculos; 6. Comprimento do olho; 7. Comprimento do espiráculo; 8. Distância pré-orbital; 9. Distância 
pré-nasal; 10. Distância pré-oral; 11. Distância internasal; 12. Largura da boca; 13. Distância entre o 1o. par 
de fendas branquiais; 14. Distância entre o 5°. par de fendas branquiais; 15. Comprimento da cesta 
branquial, medida entre o 1° e o 5° par de fendas; 16. Comprimento da margem anterior da nadadeira 
pélvica; 17. Largura da nadadeira pélvica; 18. Comprimento da margem externa do clásper; 19. 
Comprimento da margem interna do clásper; 20. Distância entre a margem posterior da cloaca até a ponta 
da cauda; 21. Largura da cauda; 22. Distância entre a ponta do focinho até a margem anterior da cloaca; 
23. Distância entre a axila das peitorais até a margem posterior da nadadeira pélvica; 24. Margem posterior 
da cloaca até a margem anterior do espinho serrilhado; 25. Comprimento do espinho serrilhado; 26. Largura 
do espinho serrilhado.
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Figura 2. Holótipo de Potamotrygon scobina em vista dorsal e ventral. MCZ-602s, Macho 
jovem, 238mm DW. A. Vista dorsal; B. Vista ventral. 

Figura 3. Detalhes morfológicos do holótipo de Potamotrygon scobina. MCZ-602s, Macho 
jovem, 238mm DW. A. Crânio e rostro; B. Boca e narinas; C. Margem do disco; D. Cloaca, 
nadadeiras pélvicas e clásperes; E. Base da cauda e fileira dorsal de espinhos.
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Figura 4. Radiografias do holótipo de Potamotrygon scobina. MCZ-602s, Macho jovem, 
238mm DW. A: Vista ventral; B: Detalhe maxilas; C: Cintura pélvica; D: Cartilagens 
angulares (destaque para a 3ª cartilagem angular).
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Figura 5. Dentes e dentículos do holótipo de Potamotrygon scobina. A e B: maxila inferior; 
C e D: maxila superior; E: região cranial; F: detalhe região cranial; G: região caudal; H: 
detalhe região caudal.
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Figura 6. Potamotrygon scobina em vista dorsal e ventral. MZUSP 104247, Macho adulto, 
503mm DW. A: Vista dorsal; B: Vista ventral. 

Figura 7.  Detalhes morfológicos de Potamotrygon scobina. MZUSP 104247, Macho 
adulto, 503mm DW. A: Crânio e rostro; B: Boca e narinas; C: Base da cauda e fileira de 
espinhos; D: Cloaca, clásperes e nadadeiras pélvicas.
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Figura 8. Variação de padrões de coloração para Potamotrygon scobina. A:MZUSP 
104256, Macho adulto, 414mm DW; B: MZUSP 104268, Fêmea adulta. 396mm DW; C: 
MZUSP 104261, Fêmea, 314mm DW; D: MZUSP 104247, Macho adulto, 503mm DW.
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Figura 9.  Radiografias de Potamotrygon scobina. A: Crânio; B: Maxilas; C: Cintura 
peitoral; D: Cartilagens angulares; E: Cintura pélvica; F: Clásperes.
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Figura 10. Dentes de Potamotrygon scobina. A, C e D: maxila superior; B: maxila inferior
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Figura 11. Microscopia de varredura dos dentículos dérmicos de Potamotrygon scobina. 
A e B: Região rostral; C e D: Região cranial; E e F: Região caudal
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Figura 12. Canais da linha lateral ventral e seus componentes de Potamotrygon scobina. 
A: Canais do lado direito ventral; B: Detalhe da região oral e nasal
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Figura 13. Clásper de Potamotrygon scobina. A: vista dorsal; B: vista ventral.

Figura 14.  Distribuição de Potamotrygon scobina. Localidades marcadas em roxo. A 
estrela se refere à localidade tipo.
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Figura 15. Potamotrygon sp. A em vista dorsal e ventral. MZUSP 104662, Fêmea adulta, 
545mm DW. A: Vista dorsal; B: Vista ventral.

Figura 16. Variação de padrões de coloração para Potamotrygon sp. A. A: MZUSP 
104662, Fêmea adulta, 545mm DW.; B: MZUSP 104664, Macho adulto, 450mm DW.
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Figura 17.  Detalhes morfológicos de Potamotrygon sp. A. MZUSP 104662, Fêmea adulta, 
545mm DW. A: Crânio e rostro; B: Boca e narinas; C: Base da cauda e fileira de espinhos; 
D: Nadadeiras pélvicas e cloaca; E: Clásper (MZUSP 104664, Macho adulto, 450mm DW)

195



Figura 18. Radiografias de Potamotrygon sp. A. A: Crânio; B: Maxilas; C: Cartilagens 
angulares; D: Cintura peitoral; E: Cintura pélvica.
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Figura 19. Dentes de Potamotrygon sp. A. A: Maxila superior; B: Maxila inferior.
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Figura 20. Microscopia de varredura dos dentículos dérmicos de Potamotrygon sp. A. A e 
B: Região rostral; C e D: Região cranial; E e F: Região caudal.
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Figura 21. Canais da linha lateral ventral e seus componentes de Potamotrygon sp. A. A: 
Canais do lado direito ventral. B: Detalhe da região oral e nasal
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Figura 22. Clásper de Potamotrygon sp. A. A: vista dorsal; B: vista ventral

Figura 23. Distribuição de Potamotrygon sp. A. Localidades marcadas em verde.
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Figura 24. Potamotrygon sp. B em vista dorsal e ventral. MZUSP 104039, Macho adulto, 
349mm DW. A: Vista dorsal; B. Vista ventral.

Figura 25. Detalhes morfológicos de Potamotrygon sp. B. A: Crânio e rostro; B: Boca e 
narinas; C: Clásper; D: Base da cauda e fileira de espinhos; E: Cloaca e nadadeira pélvica

201



Figura 26. Variação de padrões de coloração para Potamotrygon sp. B. A: MZUSP 
104059, Macho sub  adulto, 365mm DW; B: MZUSP 104069, Macho adulto, 277mm DW; 
C: MZUSP 104072, Fêmea adulta. 414mm DW; D: MZUSP 104068, Macho jovem, 
219mm DW.
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Figura 27. Radiografias de Potamotrygon sp. B. A: Vista dorsal; B: Maxilas; C: Cartilagens 
angulares; D: Cintura peitoral; E: Cintura pélvica.

Figura 28. Dentes de Potamotrygon sp. B. A, B e D: Maxila superior; C e E: Maxila 
inferior.
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Figura 29. Microscopia de varredura dos dentículos dérmicos de Potamotrygon sp. B. A e 
B: Região rostral; C e D; Região cranial; E e F: Região caudal.
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Figura 30. Canais da linha lateral ventral e seus componentes de Potamotrygon sp. B. A: 
Canais do lado direito ventral. B: Detalhe da região oral e nasal.
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Figura 31. Clásper de Potamotrygon sp. B. A: vista dorsal; B: vista ventral.

Figura 32. Distribuição de Potamotrygon sp. B. Localidades marcadas em laranja.
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Figura 33. Potamotrygon sp. C  em vista dorsal e ventral. JU12-10, Macho adulto, 532mm 
DW. A: vista dorsal; B: vista ventral.

Figura 34. Variação de padrões de coloração para Potamotrygon sp. C. A: JU12-10, 
Macho adulto, 532mm DW; B: JU12-11, Macho adulto, 584mm DW.
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Figura 35. Detalhes morfológicos de Potamotrygon sp. C. A: crânio e rostro; B: boca e 
narinas; C: base da cauda e fileira de espinhos; D: nadadeiras pélvicas e cloaca; E: 
Clásper.
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Figura 36. Radiografias de Potamotrygon sp. C. A: maxilas; B: cartilagens angulares; C: 
cintura peitoral; D: clásperes; E: cintura pélvica.
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Figura 37. Dentes de Potamotrygon sp. C. A e B: Maxila superior; C e D: Maxila inferior.
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Figura 38.  Microscopia de varredura dos dentículos dérmicos de Potamotrygon sp. C. A e 
B: Região rostral; C e D: Região cranial; E e F: Região caudal.
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Figura 39. Canais da linha lateral ventral e seus componentes de Potamotrygon sp. C. A: 
Canais do lado direito ventral. B: Detalhe da região oral e nasal.
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Figura 40. Clásper de Potamotrygon sp. C. A: vista dorsal; B: vista ventral.

Figura 41. Distribuição de Potamotrygon sp. C. localidades marcadas em azul.
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Figura 42. Potamotrygon sp. D em vista dorsal e ventral. UNT 2174, Macho sub adulto, 
341mm DW. A: vista dorsal; B: vista ventral.

Figura 43. Variação de padrões de coloração para Potamotrygon sp. D. A: UNT 2174, 
Macho sub adulto, 341mm DW; B: UNT 2185. Macho jovem. 273mm DW.
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Figura 44. Detalhes morfológicos de Potamotrygon sp. D. A: crânio e rostro; B: base da 
cauda e fileira de espinhos; C: boca e narinas; D: nadadeiras pélvicas e cloaca; E: clásper
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Figura 45. Radiografias de Potamotrygon sp. D. A: maxilas e cintura peitoral; B: cintura 
pélvica; C: cartilagens angulares

Figura 46. Dentes de Potamotrygon sp. D. A e B: maxila superior; C e D: maxila inferior
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Figura 47.  Microscopia de varredura dos dentículos dérmicos de Potamotrygon sp. D. A e 
B: região rostral; C e D: região cranial; E e F: região caudal
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Figura 48. Canais da linha lateral ventral e seus componentes de Potamotrygon sp. D. A: 
Canais do lado direito ventral. B: Detalhe da região oral e nasal
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Figura 49. Clásper de Potamotrygon sp. D. A: vista dorsal; B: vista ventral.

Figura 50. Distribuição de Potamotrygon sp. D. Localidades marcadas em vermelho
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Figura 51. Hipótese de relacionamento de caracteres por análise de três itens. A: Comprimento da cauda. 
Bastão cartilaginoso comprido (long) x curto (short); B: Largura da base da cauda. Fina (slender) x robusta 
(thick); C: Padrão de pigmentação. Sem ocelos (non ocellated) x ocelos pequenos (small ocellae) x ocelos 
grandes (big ocellae); D: Palato quadrado. Fino (slim) x robusto (big); E: Tamanho do disco no estágio de 
maturação sexual. disco menor (smaller) x disco maior (bigger) F: Musculatura do disco. Delgada (slender) x 
robusta (tall).
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Figura 52. Hipótese de relacionamento de caracteres por análise de três itens. A: Tamanho médio de disco 
em indivíduos adultos. Inferior a 500mm (smaller) x superior a 500mm (bigger); B: Número de fileiras de 
dentes nas maxilas. Inferior a 40 (40-) x entre 40 e 50 (40 - 50) x superior a 50 (50+); C: Estrutura dos 
dentículos dérmicos. Estrutura em menor tamanho (small) x estrutura em maior tamanho (big) x estrutura 
grande, com menor número de cristas e dicotomias (simpler).

Figura 53. Arvore de compatibilidade obtida pela análise de três itens, baseada nos caracteres 
apresentados, para as espécies estudadas. RI: indice de retenção (0 a 1)
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Figura 54. Índice de consistência dos nós da árvore de compatibilidade. A: Nó sustentado por uma 
sinapomorfia, estado 1 do carater 3 (Padrão de pigmentação); B: Nó misto, apresentando os caracteres 6, 9 
e 2 (Musculatura do disco, Padrão dos dentículos dérmicos e Largura da base da cauda, respectivamente e 
todos em seu estado 1) em sinapomorfia, e o carater 8 (Número de fileiras de dentes), em seu estado 1, em 
homoplasia; C: Nó sustentado pela sinapomorfia dos estados 1, 1, 1, 2 e 2, para os caracteres 1 
(Comprimento da cauda), 5 (Tamanho do disco para a maturação sexual), 7 (Tamanho médio do disco), 8 
(Número de fileira de dentes) e 3 (Padrão de pigmentação), respectivamente.

Figura 55. Áreas biogeográficas propostas baseadas em dados geológicos da América do Sul, relacionadas 
à distribuição da família Potamotrygonidae, segundo Carvalho et al. (2003). Amarelo: Sul-andina; Azul: 
Oeste amazônico; Roxo: Sul; Verde: Guianas; Vermelho: Leste amazônico. As espécies estudadas ocorrem 
nas áreas Oeste amazônico, Guianas e Leste amazônico
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Figura 56. Geogramas propostos para o estudo do grupo em questão, baseado nas áreas apresentadas na 
figura 55. t1: geograma proposto para as áreas entre 30 e 10 milhões de anos atrás; t2: geograma proposto 
para as áreas entre 10 e 0 milhões de anos atrás; L: Leste amazônico; O: Oeste amazônico; S: Sul; A: Sul 
andina; G: Guianas. As letras minúsculas nos nós representam eventos geológicos de isolamento. a: Arco 
Purus como barreira geográfica (~84 mya); b: regressão marinha que ligava a região norte e sul do 
continente (estágio Pozo, ~ 33 mya); c: fim do estágio Pozo (idem “b”, ~33 mya); d: soerguimento acelerado 
dos Andes (~11 - 10 mya); e: intrusão marinha entre escudo das Guianas e escudo Amazônico (~11 - 7 
mya); f: Fim do isolamento pelo arco Purus. Sedimentos andinos atingem a foz do Amazônas (~7 mya).
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Figura 57. Areagrama geral para o estudo do grupo em questão. Mad (Rio madeira); B. To (baixo rio 
Tocantins); M. To (médio rio Tocantins); Jut (rio Jutaí); Bco (rio Branco). As nomenclaturas não se referem à 
distribuição específica, e sim a principal característica de cada uma. Observar a paralogia (ocorrência de 
duas áreas distintas) no mesmo terminal.

Figura 58. Sub árvores provenientes do areagrama geral, decorrentes da paralogia.

Figura 59. Areagrama resolvido, pelo método de transparência (Ebach, 2005), de modo a remover a 
paralogia.
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Figura 60. Areagrama relacionando as áreas biogeográficas baseadas em dados 
geológicos com as áreas de ocorrência das espécies de estudo.

Figura 61. Interpretações sobre a dinâmica biogeográfica das áreas relacionadas às espécies em questão, 
baseado no areagrama apresentado na figura 60. A: algumas partes da região Oeste amazônico são mais 
próximas da região Guianas do que outras; B: A região Oeste amazônico e Guianas são mais próximas 
entre si do que a região Leste amazônico; C: As três regiões formam uma politomia (levando-se em conta a 
paralogia observada entre Baixo tocantins e Madeira, sendo Leste e Oeste amazônicos, respectivamente). 
L: Leste amazônico; O: Oeste amazônico; G: Guianas.

Figura 62. Geogramas temporais, baseados no relacionamento entre as áreas observado no caso de 
estudo e na dinâmica geológica temporal da região amazônica. A: t1, geograma para o intervalo entre 30 
-10 mya; B: t2, geograma para o intervalo entre 10 e -0 mya. L: Leste amazônico; O: Oeste amazônico; G: 
Guianas.
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