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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 
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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 
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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 

x



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.

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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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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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.
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