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Fish systematists take their work seriously, but
they seem to have an awful lot of fun (…).
Scientists, the good ones, do it only because
they enjoy it.
Patterson, C. 1995. Adventures in the Fish
Trade.
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Resumo

Brachyrhamdia é um gênero de bagres da família Heptapteridae do norte da
América do Sul, ocorrendo nas bacias Amazônica (incluindo o Tocantins), do
Orinoco e das Guianas. O presente trabalho compreende uma revisão taxonômica
do gênero, com sua análise filogenética e inferências biogeográficas decorrentes.
Atualmente, Brachyrhamdia é considerado ser constituído por cinco espécies, às
quais este trabalho inclui a descrição de duas espécies novas, além do
reconhecimento de uma possível terceira espécie. A análise filogenética confirmou o
monofiletismo do gênero, apesar de colocá-lo como um agrupamento apical dentro
de um grupo de Pimelodella, enquanto Pimelodella se demonstrou parafilético.
Brachyrhamdia marthae e B. meesi são espécies-irmãs, basais a B. heteropleura,
Brachyrhamdia sp. nova “Araguaia-Tocantins” e um grupo monofilético composto por
B. imitator, B. rambarrani e Brachyrhamdia sp. nova “Amanã”. As áreas de
distribuição das espécies de Brachyrhamdia encerram localidades de terras baixas
Amazônicas, em rios tipicamente de terras baixas ou de natureza mista, com uma
porção de escudo. Fora isso, as espécies de Brachyrhamdia possuem possíveis
associações miméticas com outras espécies de siluriformes, especialmente com o
gênero Corydoras. Apesar da ausência de registros ecológicos do compartilhamento
do mesmo nicho, em todas as localidades onde é encontrada uma espécie de
Brachyrhamdia em particular também é encontrada outra espécie de siluriforme com
grandes semelhanças no padrão de coloração, da qual se infere uma associação
mimética.
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Abstract

Brachyrhamdia is a catfish genus of Heptapteridae family from northern South
America, occurring in Amazonic (including Tocantins), Orinoco and Guyana basins.
This work encompasses a taxonomic revision of the genus, as its phylogenetic
analysis and derived biogeography’s inferences. Nowadays, Brachyrhamdia is known
to be constituted by five species, and this work includes the description of two new
species, and recognizes a possible third species. The phylogenetic analysis
confirmed the genus’ monophyletism, in spite of beign an apical grouping within
Pimelodella, which is estabilished as paraphyletic. Brachyrhamdia marthae and B.
meesi are sister-species, basal to B. heteropleura, Brachyrhamdia new species
“Araguaia-Tocantins” and a monophyletic group compound by B. imitator, B.
rambarrani and Brachyrhamdia new species “Amanã”. The areas of distribution of
Brachyrhamdia species are delimited within Amazonic lowlands, in tipically lowlands
rivers or composite systems, which drains shield areas as well. Furthermore,
Brachyrhamdia species have possible mimetic associations with other siluriforms,
especially Corydoras. Despite the lack of ecological records about shared niche, in
all Brachyrhamdia species localities is also found another siluriform species
regarding huge coloration similarities, which the mimetic association is inferred.
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Fig. 24- Brachyrhamdia sp. nova 2 (Lago Amanã). INPA 25306, 37,9 mm CP. Vista
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Fig. 34- Brachyrhamdia sp. nova 2 (Lago Amanã). INPA 25306, 37,9 mm CP. Vista
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Fig. 38- Rhamdia quelen. UFRJ 321, 70,2 mm CP. Vista dorsal da vértebra
complexa anterior.
Fig. 39- Rhamdella cainguae. LIRP 3045, 149,9 mm CP. Parátipo. Vista dorsal da
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Fig. 40- Brachyrhamdia sp. nova 2 (Lago Amanã). INPA 25306, 37,9 mm CP.
Primeiro raio peitoral (indiviso).
Fig. 41- Brachyrhamdia heteropleura. USNM 226105, 32,5 mm CP. Primeiro raio
peitoral (indiviso).
Fig. 42- Brachyrhamdia imitator. MCP 15132, 34,7 mm CP. Primeiro raio peitoral
(indiviso).
Fig. 43- Brachyrhamdia marthae. USNM 305631, 26,5 mm CP. Primeiro raio peitoral
(indiviso).
Fig. 44- Brachyrhamdia meesi. UFRJ 397, 43,1 mm CP. Primeiro raio peitoral
(indiviso).
Fig 45- Brachyrhamdia rambarrani. INPA 9188, 47,3 mm CP. Primeiro raio peitoral
(indiviso).
Fig. 46- Brachyrhamdia sp. nova 1 (Araguaia-Tocantins), UFRJ 2295, 31,7 mm CP.
Primeiro raio peitoral (indiviso).
Fig. 47- Pimelodella sp. “grupo cristata”, ANSP 180987, 19,8 mm CP. Primeiro raio
peitoral (indiviso).
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Fig. 48- Goeldiella eques. MZUSP 45905, 78,5 mm CP. Primeiro raio peitoral
(indiviso).
Fig. 49- Brachyrhamdia sp. nova 2 (Lago Amanã). INPA 25306, 37,9 mm CP. Vista
dorsal da cintura peitoral. Escala: 1mm.
Fig. 50- Rhamdella rusbyi, CAS 63729, 162,5 mm CP. Vista dorsal da cintura
peitoral e nadadeira esquerda.
Fig. 51- Brachyrhamdia sp. nova 2 (Lago Amanã). INPA 25306, 37,9 mm CP. Vista
lateral do esqueleto caudal e raios associados. Escala: 1mm.
Fig. 52- Brachyrhamdia heteropleura. USNM 226105, 32,5 mm CP. Vista lateral do
esqueleto caudal e raios associados. Modificada de Bockmann (1998).
Fig. 53- Brachyrhamdia marthae. USNM 305631, 26,5 mm CP. Vista lateral do
esqueleto caudal e raios associados. Modificada de Bockmann (1998).
Fig. 54- Brachyrhamdia sp. nova 1 (Araguaia-Tocantins), UFRJ 2295, 31,7 mm CP.
Vista lateral do esqueleto caudal e raios associados. Modificada de Bockmann
(1998).
Fig. 55- Rhamdella cainguae. LIRP 3045, 149,9 mm CP. Parátipo. Vista lateral do
esqueleto caudal e raios associados. Modificada de de Bockmann & Miquelarena
(2008). Escala: 5mm.
Fig. 56- Árvore de consenso estrito da análise filogenética. 154 passos (ic=0,46;
ir=0,63 e re=0,29).
Fig. 57- Cladograma explicitando as relações entre as espécies de Brachyrhamdia.
Os caracteres autapomórficos do clado são sinalizados com um asterisco.
Fig. 58- Clado 29. Os caracteres autapomórficos do clado são sinalizados com um
asterisco.
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Fig. 59- Clado 20. Os caracteres autapomórficos do clado são sinalizados com um
asterisco.
Fig. 60- Clado 21. Os caracteres autapomórficos do clado são sinalizados com um
asterisco.
Fig. 61- Clado 23. Os caracteres autapomórficos do clado são sinalizados com um
asterisco.
Fig. 62- Clado 26. Os caracteres autapomórficos do clado são sinalizados com um
asterisco.
Fig. 63- Ecorregiões de água doce da América do Sul tropical, delimitadas
primariamente pelos limites de bacias hidrográficas. Extraído de Albert et al. (2011).
Legenda: 301- Atrato e No da costa Pacífica; 302- Magdalena e Sinu; 303Maracaibo; 304- costa Caribenha e Trindad; 305- Altos Andes do Orinoco; 306Piedmont Orinoco; 307- Orinoco-Llanos; 308- Orinoco–Escudo das Guianas; 309Delta Orinoco; 310- Essequibo; 311- Leste das Guianas; 312- Altos Andes do
Amazonas; 313- Marañon-Napo-Caquetá; 314- Rio Negro; 315- tributários do
Escudo das Guianas do Amazonas; 316- Amazonas ocidental; 317- UcayaliUrubamba; 318- Mamoré–Madre de Dios; 319- Guaporé-Itenez; 320- TapajósJuruena; 321- tributários de Escudo do Madeira; 322- Xingu; 323- estuário do
Amazonas; 324- Tocantins-Araguaia; 325- Maranho Piauí; 326- Caatinga de meioNordeste; 327- São Francisco; 328- Mata Atlântica; 329- Paraíba do Sul; 330Ribeira do Iguape; 331- costa sul brasileira; 332- baixo Uruguai; 333- alto Uruguai;
334- drenagem de Lagoa dos Patos; 335- Tramandaí-Mampituba; 337- Titicaca; 339central endorreica; 342- Chaco; 343- Paraguay; 344- alto Paraná; 345- eixo Potamic
subtropical; 346- Iguaçu; 347- atlântico Bonaerensean; 352- Fluminense.
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Fig. 64- Mapa demonstrando a composição geomorfológica de localidades próximas
ao Rio Amazonas. Extraído de Costa et al. (2001).
Fig. 65- Proposta de Lima & Ribeiro (2011) para um cladograma de áreas
demonstrando as relações hierárquicas entre drenagens fluviais da América do Sul.
Fig. 66- Proposta de Albert & Carvalho (2011) para a relação entre as ecorregiões
de água doce da América do Sul, obtido pela Análise de Parcimônia de Endemismo
(PAE) para diversos grupos de peixes.
Fig. 67- Mapa de distribuição das espécies válidas de Brachyrhamdia discutidas
neste trabalho. Legenda: Brachyrhamdia imitator- amarelo; B. marthae- vermelho; B.
rambarrani- verde; B. heteropleura- azul escuro; Brachyrhamdia sp. n. 1 “AraguaiaTocantins”- rosa; Brachyrhamdia sp. n. 2 “Lago Amanã”- azul claro.
Fig. 68- Cladograma de áreas sobreposto ao mapa de distribuição das espécies
válidas de Brachyrhamdia discutidas neste trabalho. Legenda: Brachyrhamdia
imitator- amarelo; B. marthae- vermelho; B. rambarrani- verde; B. heteropleura- azul
escuro; Brachyrhamdia sp. n. 1 “Araguaia-Tocantins”- rosa; Brachyrhamdia sp. n. 2
“Lago Amanã”- azul claro.
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Lista de apêndices
Ap. 01- Matriz de caracteres para a filogenia aqui apresentada, constituída de 24
terminais (incluindo o grupo externo) e 59 caracteres.
Ap. 02- Chave de identificação das espécies válidas de Brachyrhamdia revisadas
neste trabalho
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Introdução

1. Considerações gerais sobre a família Heptapteridae
Os Siluriformes apresentam mais de 3000 espécies reconhecidas como
válidas, distribuídas em 477 gêneros e 36 famílias (Ferraris, 2007). Como ocorre
com a maioria dos outros grupos de organismos, a maior parte da diversidade dos
Siluriformes encontra-se na região tropical, apesar de seus representantes
ocorrerem em todos os continentes (na Antártida apenas como fósseis) e a maior
parte de seus representantes ser de água doce (de Pinna, 1998).
Dentre as famílias de Siluriformes, Heptapteridae é atualmente composta por
205 espécies descritas válidas, alocadas em 18 gêneros (Eschmeyer & Fong, 2012).
A existência de uma unidade natural dentro de Pimelodidae, que viria futuramente a
ser reconhecida como a atual família Heptapteridae, foi primeiramente aventada em
uma abordagem cladística por Howes (1983) que, com base na morfologia da bexiga
natatória e do aparelho de Weber, dividiu Pimelodidae, na sua concepção antiga
(sensu Regan, 1911), em cinco grupos não-denominados, um deles formado por
Rhamdia, Pimelodella e Heptapterus. Entretanto, o primeiro trabalho que
reconheceu a família em questão como um grupo monofilético dentro de
Pimelodidae com a composição genérica similar à atual foi o de Lundberg & McDade
(1986). Estes autores trataram Heptapteridae como um clado não-nomeado de
“pimelodídeos”

composto

pelos

gêneros

Brachyglanis,

Brachyrhamdia,

Cetopsorhamdia, Goeldiela, Heptapterus, Imparfinis, Myoglanis, Nannorhamdia,
Pariolius,

Pimelodella,

Pimelodus

heteropleura,

Rhamdella,

Rhamdia

e
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Typhlobagrus. Apesar de não-nomeado por seus autores originais, Stewart (1986)
faz referência ao clado como “Heptapterus group”.
Ferraris (1988) nomeou de “Brachyrhamdia clade” o grupo receconhecido como
monofilético por Lundberg & McDade (1986), correspondente a Heptapteridae, tendo
também

reconhecido

o

“Nemuroglanis

sub-clade”,

cujos

integrantes

compreenderiam espécies sem a borda orbital livre e com o primeiro raio das
nadadeiras peitoral e dorsal (indiviso) mole (inclusive transferindo alguns dos
membros

apontados

por

Lundberg

&

McDade

(1986)

ao

seu

subclado

Nemuroglanis). Ferraris (op. cit.) também comenta sobre a necessidade de uma
revisão de Pimelodidae, para identificar grupos naturais, evitando aqueles que são
reunidos por diferenças superficiais que confundem a delimitação dos gêneros e não
ajudam no estabelecimento de relações evolutivas e biogeográficas.
Somente no trabalho de Lundberg et al. (1991a) o grupo foi formalmente
denominado como subfamília Rhamdiinae Bleeker (1862) de Pimelodidae, composta
pelos gêneros acima citados, com a adição de Acentronichthys, Caecorhamdella,
Caecorhamdia, Chasmocranus, Gladioglanis, Horiomyzon, Imparales, Leptorhamdia,
Medemichthys, Nemuroglanis, Phenacorhamdia, Phreatobius e Rhamdiopsis.
A subfamília Rhamdiinae foi elevada ao nível de família por de Pinna, na sua
Tese de doutorado não publicada (1993) e a denominação da subfamília foi
retificada por Silfvergrip (1996) ao demonstrar a prioridade do nome Heptapterinae
Gill (1861) sobre Rhamdiinae Bleeker (1862). Sob o nome Heptapteridae, Bockmann
(1998) realizou a análise filogenética da família e redefinição dos seus gêneros, em
uma Tese de Doutorado não publicada. Nesta, a maioria dos gêneros atribuídos a
Heptapteridae até o momento (que compreende os gêneros listados por Lundberg et
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al.(1991) e a adição de Nannoglanis e Rhamdioglanis, ambos validados por de
Pinna em 1998) foram demonstrado válidos, com exceção de Pimelenotus,
Caecorhamdia

(ambos

sinônimos

juniores

de

Rhamdia),

Brachyrhamdia,

Caecorhamdella, Typhlobagrus (sinônimos juniores de Pimelodella), Nannorhamdia
(sinônimo júnior de Imparfinis), Imparales e Medemichthys (sinônimos juniores de
Nemuroglanis). Para adequar a nomenclatura genérica de Heptapteridae de modo a
refletir os resultados da análise filogenética, Bockmann (1998) propõe onze novos
gêneros:

Callimorhamdia,

Psedeptapterus,

Dolichorhamdia,

Maculirhamdia,

Pseudocetopsorhamdia,

Microrhamdia,

Pseudochasmocranus,

Pseudoleptorhamdia, Pseudoimparales, Pseudorhamdioglanis e Stewartglanis.
Entretanto, de tais resultados, nenhum dos gêneros novos foi publicado, apesar de
alguns serem usados em inventários biológicos (e.g. Pitman et al., 2011) ou por
aquaristas. Quanto à sinonímia, apenas Brachyrhamdia continua como um gênero
válido (e.g. Ferraris, 2007; Eschmeyer & Fong, 2012), o restante apresentando
sinonímia em trabalhos anteriores e posteriores à Tese de Bockmann (1998) (e.g.
Bockmann & Castro, 2010; Bockmann & Ferraris, 2005; Bockmann & Guazzelli,
2003; de Pinna, 1998; Ferraris, 2007; Mees, 1974).
Atualmente, à família são alocados 24 gêneros (Ferraris, 2007; Eschmeyer &
Fong,

2012),

a

saber:

Acentronichthys Eigenmann

& Eigenmann

(1889),

Brachyglanis Eigenmann (1912a), Brachyrhamdia Myers (1927), Cetopsorhamdia
Eigenmann & Fischer (1916), Chasmocranus Eigenmann (1912a), Gladioglanis
(Ferraris & Mago-Leccia (1989), Goeldiela Eigenmann & Norris (1900), Heptapterus
Bleeker (1858), Horiomyzon Stewart (1986), Imparfinis Eigenmann & Norris (1900),
Leptorhamdia

Eigenmann

(1918),

Mastiglanis

Bockmann

(1994),

Myoglanis
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Eigenmann (1912a), Nannoglanis Boulenger (1887), Nemuroglanis Eigenmann &
Eigenmann

(1889),

Pariolius

Cope

(1872),

Phenacorhamdia

Dahl

(1961),

Phreatobius Goeldi (1905), Pimelodella Eigenmann & Eigenmann (1888), Rhamdella
Eigenmann & Eigenmann (1888), Rhamdia Bleeker (1858), Rhamdioglanis Ihering
(1907), Rhamdiopsis Haseman (1911) e Taunayia Miranda Ribeiro (1918).
Portanto, o nome usado para a família é Heptapteridae, que pode ser
diagnosticada por quatro sinapomorfias (Lundberg & McDade, 1986; Ferraris, 1988;
Lundberg et al., 1991a; Bockmann, 1998), entre as quais membro posterior do
quarto processo transverso lateralmente expandido acima da bexiga natatória e
entalhado uma ou várias vezes; processo para inserção do músculo levator operculi
na borda póstero-dorsal da hiomandíbula grandemente expandido; quadrado com
margem dorsal livre e forma bífida, com seus membros anterior e posterior
articulando

separadamente

com

a

hiomandíbula

e

o

metapterigóide,

respectivamente; presença de um processo anteriormente recurvado (gancho do
mesetmóide) prolongado da borda ventro-lateral do mesetmóide.
Os membros dessa família podem ser identificados dentre os siluriformes sulamericanos por uma combinação de características (Bockmann & Guazzelli, 2003),
a saber: pele nua (algumas espécies apresentam ossículos da linha lateral
ligeiramente aumentados); canal látero-sensorial cutâneo simples (poucas espécies
apresentam canais ramificados na cabeça e região anterior do tronco); tamanho
pequeno, geralmente 20 cm ou menos de comprimento padrão (espécies de
Goeldiela, Pimelodella, Rhamdia e Rhamdioglanis podem exceder esse tamanho);
narinas bem separadas e não portando barbilhões; três pares de barbilhões: maxilar
e mentonianos interior e exterior; nadadeira adiposa bem desenvolvida; nadadeira
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caudal extremamente bifurcada, recortada, arredondada ou lanceolada; membranas
branquiais livres, com as aberturas branquiais não-restritas; margem orbital livre ou
não; e primeiro raio das nadadeiras dorsal e peitoral variando entre possuindo
espinhos agudos até completamente flexíveis ou na maior parte segmentados.
A sistemática de Heptapteridae, tanto sua relação com outras famílias de
Siluriformes quanto entre seus gêneros e espécies, ainda carece de estudo
(Bockmann & Guazzelli, 2003). Dentre os gêneros de Heptapteridae, apenas
Gladioglanis (Lundberg et al., 1991a), Mastiglanis (Bockmann, 1994), Nemuroglanis
(Bockmann & Ferraris, 2005) e Rhamdella (Bockmann & Miquelarena, 2008) foram
diagnosticados seguindo metodologia de análise filogenética, enquanto todos os
outros gêneros são diagnosticados com base em uma combinação de caracteres ou
por traços imprecisos, mas não por características unicamente derivadas (Bockmann
& Guazzelli, 2003). Mesmo estudos sobre a taxonomia dos gêneros são bem
escassos, o que é um problema quando se trata de animais que ocupam os mais
variados nichos e apresentam grande diversidade. Para Heptapteridae, além dos
gêneros citados acima, apenas Rhamdia (Silfvergrip, 1996) e Taunayia (Oliveira &
Britski, 2000) foram estudados em detalhes (sendo que Rhamdia ainda carece de
uma maior revisão (e.g. Anza, 2006) e Taunayia é monoespecífico). Os demais
gêneros apresentam diagnose por meio de combinação de caracteres, imprecisas, e
limites cada vez mais vagos com o reconhecimento e adição de novas espécies
(Bockmann, 1998). Resultando disso, diversas espécies da família tiveram, ao longo
do tempo, quase que trânsito livre pelas fronteiras permeáveis de seus gêneros
(Bockmann, op. cit.), sendo abrigadas quase que fortuitamente e produzindo
classificações que clamam por uma revisão taxonômica e sistemática.
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Algumas teses e dissertações abordam a sistemática de Heptapteridae ou
alguns de seus gêneros, a saber: Bockmann (1998) abordou as relações dos
gêneros de Heptapteridae filogeneticamente em sua Tese de doutorado; Guazzelli
(2003) versou sobre as relações entre as espécies de Pimelodella em sua Tese de
doutorado; Masson (2007) discutiu a relação entre as espécies de Myoglanis em sua
Dissertação de mestrado; Muriel-Cunha (2008) trabalhou na revisão taxonômica e
relações filogenéticas do gênero Phreatobius em sua Tese de doutorado; Garcia
(2009) elaborou estudos cromossômicos e moleculares com o objetivo de delimitar
as espécies de Rhamdia e estudar suas relações filogenéticas em sua Tese de
doutorado; e Peixoto (2011) trabalhou uma análise filogenética molecular das
espécies de Pimelodella da bacia do Alto Paraná em sua Tese de doutorado.
Entretanto, tais trabalhos não foram publicados, e problemas na sistemática da
família persistem, assim como na taxonomia no nível de espécie (Bockmann &
Guazzelli, 2003). Dessa forma, o estudo das relações das espécies de um gênero
controverso como Brachyrhamdia demonstra o valor deste trabalho ao auxiliar na
elucidação da sistemática e taxonomia de mais um gênero de Heptapteridae.
O primeiro trabalho a delimitar filogeneticamente o que originaria a atual família
Heptapteridae foi de Lundberg et al. (1991a). A então nomeada subfamília
Rhamdiinae Bleeker sensu Lundberg et al. (1991a) apresenta os gêneros Rhamdia,
Pimelodella, Rhamdella, Brachyrhamdia, Goeldiella, Typhlobagrus, Caecorhamdia e
Caecorhamdella compartilhando uma miríade de caracteres plesiomórficos, o que
resulta em uma topologia politômica não-resolvida na base da subfamília, além de
um clado não-nomeado de pimelodídeos sem margem orbital livre (Figura 01).
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Posteriormente, de Pinna (1993) propõe uma topologia para a ordem Siluriformes,
elevando o clado denominado de Rhamdiinae para o nível de família.
O trabalho de Bockmann (1998) postula uma relação entre os gêneros da
família, dividindo-a em um grado basal e duas tribos. O grado basal apresenta
Goeldiella como o gênero mais basal de Heptapteridae, seguido por Rhamdia,
Pimelodella+Brachyrhamdia como um grupo monofilético e Rhamdella como grupoirmão do restante dos heptapterídeos (subfamília Heptapterinae, clado 129 da Tese,
compreendendo os heptapterídeos sem margem orbital livre) dividido, por sua vez,
nas tribos Phreatobiini e Heptapterini (Figura 02). A subfamília Heptapterinae é
destacada também em outros trabalhos, equivalendo ao grupo não-denominado da
subfamília Rhamdiinae (Figura 01) de Lundberg e colaboradores (1991) e ao grupo
“Rhamdiinae I” (Figura 03) de Pinna (1991), com a inclusão de Phreatobius
(Bockmann, 1998).
Entretanto, o trabalho de Bockmann e Miquelarena (2008) postula uma relação
ligeiramente diferente para o grado basal de heptapterídeos: a posição do gênero
Rhamdia como grupo-irmão de todos os heptapterídeos exceto Goeldiella e
Pimelodella+Brachyrhamdia (Figura 04). A resolução pouco estável neste nível do
cladograma já havia sido aventada por Bockmann (1998), pelo fato de existirem
algumas características apomórficas unicamente compartilhadas por Goeldiella,
Pimelodella, Brachyrhamdia, Rhamdia e Rhamdella, de maneira que pequenas
modificações na codificação de alguns estados de caráter seriam suficientes para
alterar a topologia do cladograma essa região.
Os heptapterídeos, como atualmente definidos, são endêmicos da região
Neotropical, sendo um dos principais componentes da ordem Siluriformes da fauna

16

de pequenos corpos d’água dessa região, ocorrendo em rios que deságuam no
oceano Atlântico do norte do México ao sul da Argentina e na encosta do Pacífico,
do norte do México ao sul do Peru (Bockmann & Guazzelli, 2003). São vulgarmente
referenciados por diversos nomes dependendo do país ou região. No Brasil recebem
os nomes de bagre (e.g. Fowler, 1951), jundiá (e.g. Severi & Cordeiro, 1994), mandi
(e.g. Britski, 1972a); mandi-chorão (e.g. Britski, op. cit.) e mandizinho (e.g. Britski,
op. cit.) (vide Bockmann, 1998; Bockmann & Guazzelli, 2003).
Armbruster (2011) acertadamente comenta que os heptapterídeos estão entre
os Siluriformes que apresentam mais modificações da morfologia geral. Inseridas na
família estão espécies miniaturas, como é o caso dos membros dos gêneros
Gladioglanis e Horiomyzon, com menos de 3 cm de comprimento padrão (Bockmann
& Slobodian, 2013); espécies consideradas “bizarras” e de difícil atribuição
filogenética, como as pertencentes ao gênero Phreatobius, encontradas em lençóis
freáticos ou no folhiço (Muriel-Cunha & de Pinna, 2005); e catorze espécies de
hábito subterrâneo, troglófilas e troglóbias, a saber: Phreatobius cisternarum Göldi,
P. dracunculus Shibatta, Muriel-Cunha & de Pinna, P. sanguijuela Fernandez,
Saucedo, Carvajal-Vallejos & Schaefer, Pimelodella kronei (Miranda-Ribeiro), P.
spelaea Trajano, Reis & Bichuette, Rhamdia enfurnada Bichuette & Trajano, R.
guasarensis DoNascimiento, Provenzano & Lundberg, R. laluchensis Weber,
Allegrucci & Sbordoni, R. macuspanensis Weber & Wilkens, R. reddelli Miller, R.
typhla Greenfield, Greenfield & Woods, R. urichi (Norman), R. zongolicensis Wilkens
e Rhamdiopsis krugi Bockmann & Castro (Bockmann & Castro, 2010) além de outras
espécies cuja descrição está em andamento (cf. Trajano & Bichuette, 2010).
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A biologia dos heptapterídeos não difere muito do comumente encontrado em
outros Siluriformes, com a maioria sendo adaptada à vida bentônica, com apenas
algumas espécies exploradoras da coluna d’água, como é o caso de Brachyrhamdia
e Pimelodella (Bockmann & Guazzelli, 2003). Os membros desta família podem
ocorrer em rios de água clara ou negra, fria, e de correnteza moderada a rápida, em
baixas ou médias profundidades (Bockmann & Guazzelli, op. cit.). Na sua maioria
possuem hábitos crípticos e o período de maior atividade durante o crepúsculo e a
noite, enquanto durante o dia geralmente procuram refúgio em espaços confinados
entre pedras, na folhagem e na vegetação marginal, ou mesmo escondendo-se sob
a areia (Bockmann, 1998).
A diversidade de espécies de Heptapteridae também é difícil de ser calculada,
devido ao pouco conhecimento de sua taxonomia. Apesar de atualmente serem
alocados à família 24 gêneros (Ferraris, 2007; Eschmeyer & Fong, 2012), há
estimativas de que existam, pelo menos, mais 12 gêneros a serem descritos
(Bockmann, 1998), por volta de 150-200 espécies válidas e no mínimo 73 espécies
por serem descritas (Bockmann, op. cit.; Bockmann & Guazzelli, 2003; F. A.
Bockmann, com. pess.).

2. O gênero Brachyrhamdia Myers (1927)
Dentre os gêneros tradicionalmente considerados como mais basais em
Heptapteridae está Brachyrhamdia Myers (1927), com cinco espécies descritas
válidas (Bockmann & Guazzelli, 2003; Ferraris, 2007; Eschmeyer & Fong, 2012). O
gênero possui distribuição restrita à porção norte da América do Sul, abrangendo as
bacias amazônicas (incluindo o Rio Tocantins), o Rio Orinoco, e as bacias costeiras
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guianas (cf. Bockmann & Guazzelli, 2003). Espécies de Brachyrhamdia são de
pequeno porte, atingindo até 7,6 cm de comprimento padrão (cf. Bockmann &
Guazzelli,

2003),

e

são

muito

populares

na

aquariofilia

mundial,

sendo

frequentemente exportadas para países estrangeiros como Alemanha, Inglaterra,
Estados Unidos da América e Japão (F. A. Bockmann e S. Grant, com. pess.).
Segundo a hipótese filogenética de Bockmann (1998), Brachyrhamdia talvez
seja um subgrupo especializado de Pimelodella, grupos-irmãos segundo Bockmann
& Miquelarena (2008), com as espécies atribuídas a estes gêneros possuindo o
comportamento de se agregar em pequenos grupos e explorar a coluna d’água
(Bockmann & Guazzelli, 2003), diferentemente da maioria dos heptapterídeos, que
são solitários e bentônicos (Bockmann, 1998). Brachyrhamdia apresentaria um
comportamento gregário, mas em uma condição mais extrema, se incorporando a
cardumes de Corydoras, junto com as quais são usualmente coletadas (Sands,
1985a; Sands & Black, 1985; Lundberg & McDade, 1986). Os espécimes de
Brachyrhamdia costumam ser menos abundantes e se encontram juntamente a
espécimes de Corydoras com coloração semelhante, os quais sempre se
apresentam em maior número (cf. Lundberg & McDade, 1986; F. A. Bockmann, com.
pess.).
O gênero Brachyrhamdia Myers (1927) foi estabelecido com base em um
material coletado por Dr. Carl Ternetz para a Universidade da Indiana, entre
Setembro de 1923 e Maio de 1925. Brachyrhamdia foi considerada estar associada
a Pimelodella. Foram destacadas as características de corpo compacto e
comprimido; processo occipital [sic] formando uma ponte com a placa dorsal [sic,
supraneural]; primeiro raio (indiviso) dorsal e peitorais pungentes, o último
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apresentando espinhos na metade basal da margem posterior; processo umeral
afilado; fontanela ausente posteriormente aos olhos; olhos com margem orbital livre;
barbilhões normais; nadadeira caudal muito forcada; e cabeça completamente
coberta por pele. A espécie-tipo do gênero, Brachyrhamdia imitator, foi descrita
também por Myers na mesma publicação (1927: p. 123-124), com seguinte
localidade-tipo: “Venezuela: Caño de Quiribana, near Caicara” (bacia do Rio
Orinoco). O gênero foi originalmente assinalado à família Pimelodidae Eigenmann &
Eigenmann, 1918 (Myers, 1927), e sempre referenciado ao subgrupo de
Pimelodidae que veio a constituir a família Heptapteridae (e.g. Lundberg & McDade,
1986; Ferraris, 1988; Lundberg et. al., 1991a, de Pinna, 1993; Bockmann, 1998;
Bockmann & Miquelarena, 2008).
Atualmente Brachyrhamdia apresenta cinco espécies reconhecidas como
válidas: Brachyrhamdia imitator, B. heteropleura (Eigenmann, 1912), B. marthae
Sands & Black (1985), B. meesi Sands & Black (1985) e B. rambarrani Axelrod &
Burgess (1987) (cf. Bockmann & Guazzelli, 2003; Ferraris, 2007, Eschmeyer & Fong,
2012). Além das cinco espécies descritas e válidas de Brachyrhamdia, cinco outras
são conhecidas existir. Uma delas foi registrada por Bockmann (1998) como
“Pimelodella sp. n.”, sendo procedente do Rio Araguaia, bacia do Rio Tocantins.
Durante uma visita de F. A. Bockmann ao Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia (INPA) foi encontrada uma segunda nova espécie, similar à B. rambarrani
e B. imitator, proveniente da bacia do Rio Japurá. Uma terceira espécie foi
encontrada por V. Slobodian durante uma visita ao Museu de Zoologia da
Universidade de São Paulo (MZUSP), identificada como B. cf. marthae, mas
proveniente da bacia do Rio Tapajós (B. marthae é conhecida das bacias do Juruá e
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Mamoré/Madeira). O aquarista Steve Grant (com. pess. a F. A. Bockmann) informou
que existem duas outras espécies não descritas de Brachyrhamdia, uma delas
importada da Colômbia, identificadas como Brachyrhamdia sp. 2 e sp. 3, no site
http://www.planetcatfish.com.
A validade do gênero foi discutida na literatura, embora ainda não haja
consenso sobre a questão. Após a descrição do gênero por Myers (1927: v 123),
Schultz (1944) questionou sua validade, considerando que este não seria
distinguível de Pimelodella. Na parte referente ao gênero Pimelodella, Schultz
argumenta que, por não ter acesso ao material de Brachyrhamdia imitator (descrito
com base em um exemplar apenas, proveniente do Rio Caura na Venezuela), ele
seria forçado a deixá-la de fora do trabalho e não conseguiria, com base apenas na
descrição, diferenciá-la de Pimelodella.
Gosline (1945) tratou Brachyrhamdia como um gênero válido no seu catálogo
de bagres de água doce da América do Sul e Central, sem discutir em profundidade
a validade ou não do gênero. Innes & Myers (1950) mencionaram que
Brachyrhamdia poderia ser sinônimo júnior de Pimelodella, não existindo uma
indubitável separação entre os gêneros.
O primeiro artigo após a descrição do gênero que trabalhou com mais detalhes
sua definição e composição foi de Sands & Black in Sands (1985). Neste artigo, os
autores descrevem outras duas espécies de Brachyrhamdia (B. marthae e B. meesi)
e confirmam o gênero como válido. No trabalho, há um pequeno acréscimo de
caracteres diagnósticos do gênero, acrescentando as informações de menos raios
anais (10-11 versus 11-14 para Pimelodella cristata), corpo mais alto, base da
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adiposa mais curta e comprimento padrão menor que os encontrados em
Pimelodella.
Lundberg & McDade (1986) efetuaram uma análise filogenética, comparando
Brachyramdia, Pimelodella, Rhamdia e Rhamdella, além de analisarem as
diagnoses de Myers (1927) e Sands & Black in Sands (1985) e re-descreverem a
espécie-tipo do gênero, Brachyrhamdia imitator Myers (1927), com base em um
abundante material encontrado na Academy of Natural Sciences, Philadelphia.
Neste trabalho, houve a primeira abordagem ao gênero com base filogenética,
afirmando que na diagnose para o gênero feita por Myers (1927) nenhuma
característica utilizada é unicamente derivada em pimelodídeos, e que a maioria
delas deve ser primitiva dentro do clado. Os autores acrescentam à diagnose a
presença da fontanela posterior reduzida a dois pequenos forâmens (um atrás da
barra epifiseal e o segundo posteriormente no supraoccipital) e que esta é uma
característica derivada, ainda que compartilhada com Rhamdia e outros siluriformes.
Quanto à análise das diagnoses de Sands & Black (1985) para B. marthae e B.
meesi, Lundberg & McDade (1986) comentam que souberam das duas novas
descrições após o aceite do manuscrito, além de não terem acesso ao material em
tempo hábil, de maneira que impossibilitou uma análise mais crítica e inclusão
destas no trabalho efetivamente. Quanto às informações que puderam extrair de
Sands & Black (1985), entretanto, Lundberg & McDade (1986) comentam que a
contagem de raios que diferenciariam Brachyrhamdia de Pimelodella se sobrepõe
nos dados que eles indicam, além de que as métricas relacionadas à altura do corpo
e tamanhos deste e da nadadeira adiposa variam muito entre os gêneros
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historicamente relacionados (Rhamdia e Rhamdella) ou apresentam escassa
documentação.
Quanto ao posicionamento filogenético, Lundberg & McDade (1986) declaram
que Brachyrhamdia pertenceria a um clado de pimelodídeos determinado pela
presença de uma expansão lateral entalhada do processo transverso da quarta
vértebra, além de outras sinapomorfias. Brachyrhamdia também foi assinalada como
fazendo parte de um sub-clado deste, que abrigaria juntamente as espécies de
Cetopsorhamdia, Goeldiella, Pimelodella, Rhamdella, Rhamdia, Typhlobagrus,
“Pimelodus” heteropleura [sic] e uma “Nannorhamdia” venezuelana. Este sub-clado
seria determinado por espécies que apresentam o quinto processo transverso menor
que o quarto, mas também expandido e entalhado, além de outras sinapomorfias.
Devido à possibilidade de outros pimelodídeos serem incluídos nos clados
supracitados, Lundberg & McDade (1986) não propuseram nenhuma nomeação
formal (a nomeação para o clado maior foi feita apenas em 1991, por Lundberg et
al., conforme trabalhado na seção anterior).
Em 2003, Zarske aborda a problemática da descrição de espécies com base
em materiais sem localidade exata e argumenta que o material usado na descrição
de B. marthae por Sands & Black (1985) é uma única fêmea, aberrante por
apresentar abdômen distendido devido provavelmente à desova. Juntando este
argumento ao da espécie não ter sido reportada em subseqüentes inventários de
peixes peruanos (e.g. Ortega & Vari, 1986; Ortega 1991; Chang & Ortega, 1995),
Zarske (2003) afirmou que houve uma designação errônea do gênero ao qual B.
marthae havia sido posicionada. Com base em diversos exemplares coletados do
Peru e Bolívia, Zarske (2003) redescreveu B. marthae como Rhamdia marthae,
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entretanto, afirmou que a sinonimização de Brachyhramdia com Rhamdia seria
temporária, devido ao pouco conhecimento na família de taxonomia no nível de
gênero em Pimelodidae.
Apesar da validade do gênero ser discutida na literatura, o monofiletismo do
grupo formado pelas espécies de Brachyrhamdia (cf. Bockmann & Guazzelli, 2003;
Ferraris, 2007) é uma hipótese muito bem corroborada (Bockmann, 1998). No
entanto, Bockmann (1998) questionou a validade do gênero devido ao fato que este
grupo seria uma linhagem apical na filogenia das espécies de Pimelodella. No
trabalho de Lundberg & McDade (1986), os autores não encontraram nenhuma
característica exclusivamente derivada do gênero, mas manteram-no como válido,
além de o assinalarem a um clado monofilético que foi denominado posteriormente
por Ferraris (1988) como clado Brachyrhamdia e tratado por Lundberg et al. (1991a)
como subfamília Rhamdiinae (=Heptapteridae).
Na sua Tese de doutorado, Bockmann (1998) propôs que Brachyrhamdia,
juntamente com Caecorhamdella e Typhlobagrus, seria sinônimo júnior de
Pimelodella. Entretanto, em sua análise filogenética, Bockmann (op. cit.) constatou
que as espécies de Brachyrhamdia comporiam um clado bem suportado por três
sinapomorfias: ossos do teto do crânio liso; fontanela posterior ossificada; mancha
sub-ocular presente. Deve ser ressaltado Bockmann (op. cit.) analisou apenas oito
espécies pertencentes a Pimelodella, das quais somente uma está descrita e é
considerada como válida e pertencente a Pimelodella, duas são provavelmente
espécies novas de Pimelodella e o restante compõe cinco espécies descritas válidas
e uma espécie nova de Brachyrhamdia.
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Em 2003, Guazzelli ratificou a condição de Brachyrhamdia como sinônimo
júnior de Pimelodella na sua Tese de doutorado, cujo objetivo era efetuar um estudo
das relações filogenéticas de Pimelodella. Entretanto, neste trabalho foi observada
apenas uma espécie de Brachyrhamdia, B. meesi, a qual se apresentou juntamente
com uma politomia basal que compreendia a maior parte das espécies de
Pimelodella analisadas (Figura 05).
No que tange às relações filogenéticas entre as espécies de Brachyrhamdia,
apenas o trabalho de Bockmann (1998) traz alguma aborgadem. Neste, B. marthae
e B. meesi aparecem como espécies-irmãs, próximas de um clado composto por B.
heteropleura, B. imitator e Brachyrhamdia n. sp. (Tocantins). Todo o grupo de
espécies de Brachyrhamdia se apresentou como monofilético, compartilhado em
uma politomia basal com o restante das espécies de Pimelodella analisadas (Figura
02).

3.

Biologia de Brachyrhamdia e especulações sobre seu mimetismo

com outros siluriformes
Além da problemática sobre a validade do gênero, a ecologia de
Brachyrhamdia também apresenta tópicos que necessitam de elucidação.
Diferentemente da maioria dos heptapterídeos, que tendem a viver de maneira
solitária, as espécies de Brachyrhamdia tendem a se organizar em grupos de até
dez indivíduos (Bockmann, 1998; Bockmann & Guazzelli, 2003). Um fato já
abordado diversas vezes na literatura do gênero é a presença de indivíduos do
gênero Corydoras coletados na mesma localidade que os indivíduos de
Brachyrhamdia (e.g. Myers, 1927; Innes & Myers, 1950; Sands & Black, 1985; W.
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Ohara, com. pess.). Apesar de não haver registro na literatura de observações em
campo do comportamento gregário entre as espécies dos dois gêneros, a proporção
de indivíduos encontrados de cada um dos gêneros nos leva a acreditar que, caso
haja realmente tal comportamento gregário, poucos espécimes de Brachyrhamdia
devem se camuflar em cardumes de aproximadamente dez indivíduos de Corydoras
(e.g. Sands, 1985). A sugestão de que os indivíduos de Brachyrhamdia se
apresentam em menor número do que os de Corydoras também é especulativa,
baseada apenas no fato de que são importados menos indivíduos da primeira do
que da segunda (Sands, op. cit.). Um contra-argumento ao comportamento gregário
entre espécies dos dois gêneros foi dado em um comentário pessoal feito por
William Ohara, que coletou espécimes de B. marthae em um projeto de inventário da
ictiofauna da bacia do Rio Madeira. Durante uma coleta no município de Corumbiara
(RO), em um igarapé afluente do Rio Corumbiara, foram coletados mais de cem
exemplares de B. marthae. Tais exemplares foram coletados em uma porção mais
estreita do igarapé, sob o capim marginal, enquanto exemplares de três espécies de
Corydoras (C. trilineatus, C. spectabilis e C. cf. aeneus) foram encontrados em uma
porção mais larga do igarapé, em fundo de seixo. A semelhança de tais espécies de
Corydoras com B. marthae não é tão marcante quanto àquela existente entre outras
espécies de Brachyrhamdia e de Corydoras [e.g. B. imitator e Corydoras melanistius
Regan (1912)]. De qualquer forma, C. trilineatus compartilha com B. marthae a
presença de uma faixa lateral escura bem evidente enquanto C. caudimaculatus
possui uma mácula escura no pedúnculo caudal similar àquela de B. marthae.
Quando da descrição do novo gênero e espécie com base em B. imitator,
Myers (1927) apontou a semelhança de formato corporal e coloração desta espécie
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com Corydoras melanistius, coletadas sintopicamente, por isso o nome específico
“imitator”.
Comentários mais refinados sobre o mimetismo entre essas duas espécies
foram feitos posteriormente por Innes & Myers (1950), explorando com mais
detalhes notas sobre a ecologia da espécie. No artigo, o primeiro autor comenta que
possuía em seu aquário uma suposta “Corydoras translúcida”, que nadava de
maneira semelhante a C. hastatus, devagar em maneira geral, mas capaz de
corridas rápidas quando perseguida por uma rede. Quando o segundo autor viu uma
foto do espécime, reconheceu-o como similar a B. imitator. Os autores comentam
que a espécie ali reportada geralmente se esconde durante o dia, tendo maior
atividade noturna, e geralmente se mantém na coluna d’água. Innes & Myers (1950)
também comentam que o espécime de Brachyrhamdia foi coletado sintopicamente e
apresenta grande semelhança com C. melanistius, o que poderia ser um caso de
mimetismo que favorecesse B. imitator na evitação da predação, já que esta não
apresenta defesas marcantes, enquanto seu modelo seria coberto por placas ósseas
e com espinhos rígidos e pungentes. Entretanto, observando a foto apresentada no
artigo e o comentário de que o espécime do aquário apresenta diferenças na
coloração (“a fairly distinct área at the tip of dorsal fin”, além de coloração escura na
faixa mediana lateral, base da nadadeira adiposa e uma barra vertical no pedúnculo
caudal), há uma probabilidade que o espécime reportado pertença à B. meesi ou B.
marthae, e não à B. imitator. Infelizmente, tal afirmação não pode ser provada, já
que o material não foi tombado em coleção científica, nem a localidade de coleta foi
fornecida.
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Sands (1984) faz um breve comentário sobre B. imitator, dizendo que
exemplares desta espécie foram importados para a Inglaterra juntamente com
exemplares de C. delphax, da bacia do Orinoco, fato não comentado nos artigos
anteriores. O autor também retifica brevemente que a semelhança na coloração
deve evitar a predação, e informa que Brachyrhamdia não apresenta comportamento
agressivo contra Corydoras, mas aparentemente ambas são territorialistas entre
elas.
Uma análise mais aprofundada do mimetismo em Brachyrhamdia foi dada por
Sands (1985b) e Sands & Black (1985). No artigo de descrição de B. marthae Sands
& Black e B. meesi Sands & Black (op. cit.) comentam que B. imitator teria a mesma
coloração que C. melanistius e C. delphax. Os autores também estabelecem o
paralelo das duas espécies novas com siluriformes simpátridos (geralmente
importados concomitantemente), argumentando que os juvenis de B. meesi se
assemelham com Pimelodella cristata e B. marthae com C. pygmaeus e Otocinclus
spp. (Sands & Black, op. cit).
Sands (1985b) comenta sobre qual a provável vantagem e que tipo de
mimetismo existiria entre as espécies de Brachyrhamdia e outros siluriformes. O
autor afirma que não há observações de campo que possam dizer com certeza que,
na natureza, os espécimes de Brachyrhamdia se encontram em menor número que
de outros siluriformes com os quais se associam, apenas que os registros de
importação no mesmo container demonstram tal diferença no número de espécimes.
Sands (op. cit.) também argumenta que não há informações suficientes para se dizer
que o mimetismo de Brachyrhamdia seja defensivo, se aproveitando dos aspectos
defensivos das espécies modelo, já que ela mesma apresenta o mecanismo de trava
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nas nadadeiras, com espinhos pungentes. Dessa forma, o autor aventa outras
possíveis explicações para a congruência nos padrões de coloração: “zoomimesis” e
camuflagem por coloração críptica. Segundo Sands (op. cit.), a “zoomimesis” ocorre
quando o mímico tem vantagem em remanescer não notado com o modelo, o que
poderia ser vantajoso já que o autor observou, em aquário, um espécime maior de
P. lateristriga (sic) oprimindo individualmente uma B. meesi (apesar de ressaltar que
não há provas de que tal comportamento ocorreria no ambiente natural). A
camuflagem por coloração críptica demanda que diferentes espécies apresentariam
a mesma coloração para camuflagem no ambiente (Sands, op. cit.), mas não há
também nenhuma observação de campo que confirme quaisquer hipóteses para a
vantagem do mimetismo.
Lundberg & McDade (1986) forneceram em seu trabalho as informações mais
completas até agora sobre a biologia de Brachyrhamdia, com base em informações
sobre a espécie-tipo B. imitator. Foram medidos 497 indivíduos coletados entre 20
de janeiro e 4 de fevereiro de 1977 em locais com distância máxima de 30km uns
dos outros. Tais indivíduos apresentam freqüência de distribuição dos comprimentos
padrões polimodal, o que sugeriria picos reprodutivos discretos, talvez estações de
reprodução (Lundberg & McDade, op. cit.). A dissecção de dez indivíduos entre 29 e
46 mm CP demonstrou que todos apresentavam gônadas bem desenvolvidas, mas
imaturas (não se sabe pela distância da estação reprodutiva), e que a diferenciação
de tamanho não era relacionada ao sexo. Os autores também afirmam, com o
exame do conteúdo estomacal, que B. imitator é bêntica e onívora, já que
apresentava areia, larvas de inseto e ostracódios parcialmente digeridos (Lundberg
& McDade, op. cit.). Lundberg & McDade (op. cit.) também informaram que no
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material proveniente das coletas em quais foram coletados os espécimes de B.
imitator também foram coletadas quatro espécies de Corydoras (incluindo C.
melanistius) e aventaram que a evolução de um tamanho corporal, formato geral do
corpo e coloração semelhantes ao encontrado em Corydoras poderia ser uma
adaptação de escape à predação, mas que informações em campo ainda seriam
necessárias para confirmação.
Apesar de não fazer nenhuma referência à semelhança na coloração, Axelrod
(1987) descreveu B. rambarrani (descrita no trabalho sob o gênero Pimelodella)
juntamente com C. burgessi, ambas coletadas conjuntamente no Rio Unini, em
“Brown water” (o que explicaram como sendo uma água mais clara que aquela do
Rio Negro), duas espécies que apresentam exatamente o mesmo padrão de
coloração. Sobre o mimetismo de B. rambarrani com outros siluriformes não há
registros na literatura. Entretanto, F. A. Bockmann, em comentário pessoal, me
informou que Corydoras adolfoi Burgess, 1982, Corydoras duplicareus Sands, 1995
e Corydoras serratus Sands, 1995 apresentam um colorido muito semelhante ao
encontrado em B. rambarrani, e todas as espécies acima mencionadas também são
endêmicas do Rio Negro (Reis, 2003).
No seu trabalho sobre competição e filogenia de mímicos mullerianos em
Corydoras, Alexandrou et. al. (2011) comentam brevemente que os padrões de
coloração encontrados em Corydoras, tanto crípticos como disruptivos e
aposemáticos, também são apresentados também em Brachyramdia (além de
Otocinclus e Serrapinus), mas não discorrem em maiores detalhes sobre o assunto.
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Objetivos

•

Testar, por meio da metodologia cladística, o monofiletismo do gênero,
utilizando para isso das seguintes abordagens: revisar todas as evidências em
favor e contra apresentadas na literatura, levantar novos dados morfológicos
filogeneticamente informativos e comparar as espécies assinaladas à
Brachyrhamdia com representantes de gêneros semelhantes;

•

Elucidar as relações filogenéticas entre as espécies pertencentes ao gênero,
assim como com espécies de gêneros historicamente e potencialmente
relacionados, visando resolver sua validade ou potencial sinonimização a
Pimelodella;

•

Revisar a taxonomia das espécies do gênero Brachyrhamdia, produzindo como
subprodutos desta análise: diagnóstico e descrição de todas as espécies
reconhecidas como válidas (incluindo aquelas reconhecidas como novas);
sinonímia completa das espécies; delimitação das áreas de distribuição das
espécies válidas;

•

Reconstruir a biogeografia histórica das espécies do gênero Brachyrhamdia,
abordando também as especulações tangentes à distribuição geográfica e
possíveis eventos que levaram à tal, comparando a distribuição das espécies
com a encontrada para outros peixes neotropicais;

•

Identificar a associação mimética de cada espécie válida de Brachyrhamdia
com as espécies sintópicas de Corydoras (Callichthyidae) e de outros bagres,
investigando os possíveis motivos biológicos para a existência de tal
associação e elaborando inferências sobre sua possível co-evolução.
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Material e métodos

1. Metodologia de análise do material
Para o estudo de caracteres osteológicos, foram preparados exemplares
corados e diafanizados para osso e cartilagem seguindo a metodologia de Taylor &
Van Dyke (1985). Alguns dos exemplares foram dissecados com o auxílio de
instrumentos de microdissecção. Fotografias de morfologia externa foram obtidas
com uma câmera digital Nikon D200, lente Afmicro Nikkor 60 mm, 1:2.8 D; e
fotografias de morfologia interna foram obtidas em estereomicroscópio Leica MZ16
com câmera digital Leica DFC295 acoplada. Todas as imagens foram editadas com
os programas Adobe Illustrator CS3 e Adobe Photoshop CS3. Foram obtidas
também radiografias dos exemplares, em aparelho de radiografia Faxitron LX-60,
programa Faxitron DX, especificações: 1,1 sec, 25 a 27 kV (os exemplares
radiografados apresentam a notação “xy”). Ilustrações científicas foram feitas com
auxílio de estereomicroscópio Zeiss Stemi SV6 com câmara clara acoplada. Para a
construção de mapas, os programas Google Earth e QuantumGIS foram utilizados.
As medições e contagens feitas em exemplares preservados em álcool 70%,
com o uso de um paquímetro digital de precisão de 0,1 mm, seguindo o protocolo
proposto por Bockmann & de Pinna (2004), apresentando 71 medidas morfométricas
e 15 merísticas, de ambos os lados.
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2. Análise filogenética
Os peixes foram um dos primeiros grupos a serem submetidos à análise da
sistemática filogenética, um procedimento empírico claramente definido visando o
reconhecimento das relações evolutivas. A metodologia foi primeiramente elaborada
e introduzida pelos entomologistas europeus Willi Hennig e Lars Brundin na década
de 1950 e amplamente elaborada posteriormente, com grande destaque a
ictiologistas como Gareth Nelson, Donn Rosen e Collin Patterson nas décadas de
1960 e 1970 (Maisey, 1996).
Com o intuito de investigar as relações evolutivas à luz da sistemática
filogenética foi construída uma matriz de caracteres morfológicos, com 59 caracteres
de 24 táxons, elaborada no programa Mesquite (versão 2.75, Maddison & Maddison,
2011). Os caracteres usados foram extraídos de Bockmann (1998) e Bockmann &
Miquelarena (2008), com modificações pertinentes, além do levantamento de novos
caracteres significativos. As séries de transformação foram polarizadas segundo o
método

de

grupos

externos

proposto

por

Nixon

&

Carpenter

(1993),

simultaneamente à análise da matriz. Como grupos externos foram escolhidas
espécies dos gêneros Pimelodella, Rhamdia, Rhamdella e Goeldiella, e o
enraizamento foi feito em Goeldiella eques, seguindo as hipóteses de espécie basal
em Heptapteridae fornecidas por Bockmann (op. cit.) e Bockmann & Miquelarena
(op. cit.). Houve um esforço amostral representativo para o gênero Pimelodella, de
maneira a elucidar a questão da sinonímia entre este e Brachyrhamdia.
A codificação dos caracteres multi-estado separou, sempre que possível, os
caracteres neomórficos em dois caracteres (um com presença ou ausência, outro
com as variáveis), como sugerido por Sereno (2007). Quando exeqüível, foi
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designado como “0” o estado de caráter apresentado no grupo externo ao aqui
analisado. Os caracteres não foram codificados aditivamente, a não ser em casos
explicitamente apontados. A otimização dos caracteres utilizou a parcimônia, e sua
interpretação

geralmente

segue

(“accelerated

transformation”),

o

proposto

partindo

da

para
filosofia

o

algoritmo
que

os

ACCTRAN
surgimentos

independentes devem ser considerados mais raros (de Pinna, 1991), baseando-se
na Lei de Dollo (estruturas complexas tem menor probabilidade de se desenvolver
mais de uma vez). Entretanto, vale ressaltar que os caracteres foram analisados
caso a caso antes da decisão por uma ou outra interpretação de caracteres
ambíguos.
A análise consistiu de uma busca heurística pelo método de bissecção e
reconexão de árvores (TBR: tree bissection and reconnection) no programa TNT 1.1
(Tree analysis using new technology, Goloboff et. al., 2008), com os parâmetros:
hold= 999999; random seed = 0, repls.= 2000, trees to save per replication= 200,
colapsando todas as árvores após a busca e salvando todas as árvores
encontradas. O número de passos, índice de consistência, índice de retenção e
valores de Bremer foram obtidos no programa TNT 1.1 Foi usada pesagem
igualitária de caracteres.

3. Biogeografia
Para análise biogeográfica foi utilizada a metodologia da biogeografia
cladística,

ou

vicariante,

formulada

com

base

na

junção

dos

métodos

panbiogeográficos de Croizat (1952, 1958, 1964) e a metodologia cladística de
Hennig (1966). A primeira exposição concisa dessa junção se deu no trabalho de
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Rosen (1976), mas foi efetivamente elaborada sob o termo de “biogeografia
cladística” por Platnick & Nelson (1978).
Uma vez obtida a filogenia de Brachyrhamdia, foi produzido um cladograma de
área por meio da plotagem nesta filogenia das áreas de distribuição de cada espécie
do gênero. A reconstrução das áreas ancestrais e o estudo dos possíveis eventos
causais dos processos vicariantes e/ou dispersivos trouxeram a possibilidade de
interpretações sobre a história de Brachyrhamdia. Além disso, o cladograma de área
de Brachyrhamdia foi comparado com aqueles de outros grupos aquáticos
ocorrentes em áreas similares. Neste aspecto, as relações entre as espécies de
Corydoras são especialmente relevantes para esta investigação (cf. Britto, 2003;
Alexandrou et al., 2011), por serem estas os possíveis modelos miméticos de
Brachyrhamdia (cf. Innes & Myers, 1950; Sands, 1985). Conforme comentado, todas
as espécies de Brachyrhamdia possuem estreita associação com espécies de
Corydoras (Callichthyidae) e, talvez com outros bagres (o heptapterídeo Pimelodella
e o cascudinho Otocinclus). É provável que as espécies de Brachyrhamdia
apresentem não apenas o padrão de coloração, mas também aspectos de biologia
semelhantes àqueles de Corydoras, como se infere do fato que se misturam aos
cardumes deste último (F. A. Bockmann, com. pess.). Dessa forma, eventos
biogeográficos afetariam de maneira semelhante as espécies de tais gêneros.

35

4. Nomenclatura anatômica e descritiva
Visando minimizar quaisquer dúvidas na descrição das características
anatômicas, enfatizo os seguintes enunciados:
As indicações topográficas como “dorsal”, “ventral”, “lateral”, “direita” e
“esquerda” fazem referência à posição da estrutura relativa ao exemplar como um
todo (a não ser quando explicitado diferente). O termo “mesial” é usado como oposto
a “lateral”, enquanto “mediano” se refere a uma posição no plano horizontal de
simetria. Os termos “proximal” e “distal” são usados em estruturas apendiculares no
geral, sendo “proximal” referente ao mais próximo à articulação com o restante do
corpo e “distal” à extremidade mais distante da articulação com o corpo.
A nomenclatura das estruturas anatômicas segue primordialmente o utilizado
por Bockmann (1998) e Bockmann & Miquelarena (2008), tanto para estruturas
osteológicas quanto para a nomeação dos canais sensoriais cefálicos. Quando
pertinente, informações sobre a nomenclatura da estrutura em outros trabalhos
serão apresentadas. A ortografia na língua portuguesa seguiu, sempre que possível,
Castro & Castro (1987).

5. Abreviaturas institucionais
O material analisado pertence às seguintes instituições, organizadas por ordem
alfabética dos acrônimos institucionais:
AMNH- American Museum of Natural History, New York, E.U.A.;
ANSP- Academy of Natural Sciences of Drexel University, Philadelphia, E.U.A.;
CAS- California Academy of Sciences, San Francisco, E.U.A.;
INPA- Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Brasil;
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FLMNH- Florida Museum of Natural History, Gainesville, E.U.A.;
LIRP- Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, Brasil;
MCP- Museu de Ciências e Tecnologia da Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil;
MNRJ- Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, Brasil;
MZUSP- Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo;
UFRO- Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, Brasil;
USNM- National Museum of Natural History, Washington, E.U.A..

6. Material biológico analisado
O material examinado se encontrava preservado em álcool 70% ou em Glicerol
no caso dos exemplares diafanizados, além de poucos exemplares de esqueleto em
via seca. Sempre que possível foram examinados materiais-tipo das espécies,
diretamente ou por meio de fotografias e radiografias. Quando o exame do materialtipo não pôde ser feito, materiais não-tipo foram comparados com informações das
descrições originais.
O material referente ao gênero Brachyramdia foi citado diretamente na seção
referente à cada espécie válida. Abaixo é apresentada a lista de material
comparativo.

Goeldiella eques: USNM 270036 (riacho Manú, tributário do canal Casiquare,
aproximadamente 250 m rio acima de Solano, Território Federal Amazonas,
Departamento Rio Negro, Venezuela), 6 ex., 1 cs.
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Pimelodella australis: LBP 3365 (Arroio dos Corrientes, Pelotas, Estado do Rio
Grande do Sul, Brasil), 28 ex.; LIRP 424 (Arroio das Pedras. B. Paraná, OsóRio,
Estado do Rio Grande do Sul, Brasil), 15 ex., 2 cs.; MCP 23926 (Arroio Bom Jardim,
III Polo Petroquimico, proximo ao SITEL, Triunfo, Estado do Rio Grande do Sul,
Brasil), 5 ex.; MCP 34905 (Arroio Cinamomo, afluente do Rio Ijuí, Roque Gonzales,
Estado do Rio Grande do Sul, Brasil), 3 ex.; MZUSP 25030 (Arroio no município de
Belém-Novo, perto de Porto Alegre, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul,
Brasil), 5 cs.
Pimelodella avanhandavae: LBP 6772 (Ribeirão Cubatão, Marapoama, Estado
de São Paulo, Brasil), 5 ex.; LBP 7265 (Rio Arapuca, Bela Vista de Goiás, Estado de
Goiás, Brasil), 8 ex.; LIRP 6538 (Rio Paranaíba. UHE Emborcação, imediatamente a
jusante do barramento, na saída do vertedouro e 1ª curva, Araquari, Estado de
Minas Gerais, Brasil), 1 ex.; LIRP 6682 (Rio Araguari, imediatamente a jusanta da
barragem da UHE Miranda, Uberlândia, Estado de Minas Gerais, Brasil), 1 cs.; LIRP
6835 (Rio Paranaíba, ao lado da ponte da BR 365 MG/GO. Jusante da UHE São
Simão. Água bastante agitada, São Simão, Estado de Goiás, Brasil), 1 ex.; LIRP
6955 (Rio Paranaíba, ao lado da ponte da BR 365 MG/GO. Jusante da UHE São
Simão. Água bastante agitada, São Simão, Estado de Goiás, Brasil), 1 ex.; LIRP
7162 (Rio Paranaíba, ao lado da ponte da BR 365 MG/GO. Jusante da UHE São
Simão. Água bastante agitada, São Simão, Estado de Goiás, Brasil), 1 ex.; LIRP
7167 (Rio Meia Ponte, afluente do Rio Paranaíba, UHE São Simão. Água com
correnteza moderada, Cachoeira Dourada, Estado de Goiás, Brasil), 1 ex.; LIRP
7348 (Rio Araguari, imediatamente a jusante da barragem da UHE Miranda,
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, Brasil), 1 ex.; LIRP 7792 (Rio Paranaíba, ao
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lado da ponte da BR 365 MG/GO. Jusante da UHE São Simão. Água bastante
agitada, São Simão, Estado de Goiás, Brasil), 1ex., 1 cs.; MZUSP 22829 (Rio
Paraná, em frente a Jupiá, Estado do Mato Grosso do Sul, Brasil), 14 ex.
Pimelodella boliviana: MZUSP 30768 (Rio Machado, lago do Cururu, Estado de
Rondônia, Brasil), 2 ex.; MZUSP 24875 (Igarapé do Porto, Aripuanã, Estado do Mato
Grosso, Brasil), 2 ex.; MZUSP 28459 (Ilha do Puruzinho, Rio Madeira, Estado do
Amazonas, Brasil), 2 ex.; MZUSP 84265 (Rio Jamari, aprox. 1 km da ponte de
acesso à Cacaulândia, Montenegro, Estado de Rondônia, Brasil), 1 ex.; MZUSP
57140 (Rio Madeira, Estado do Amazonas, Brasil), 2 ex.; MZUSP 57139 (Rio
Madeira, Estado do Amazonas, Brasil); MZUSP 58025 (Rio Madeira, 17 km abaixo
do Paraná do Canumá, Estado do Amazonas, Brasil), 1 ex.; MZUSP 58063 (Rio
Madeira, 60,5 km abaixo do Paraná do Canumá, Estado do Amazonas, Brasil), 1 ex.;
MZUSP 58071 (Rio Madeira, 38 km abaixo do Paraná do Canumá, Estado do
Amazonas, Brasil), 1 ex; UFRO-I 8461 (Foz do Rio São Lourenço, Rio Madeira,
Porto Velho, Estado de Rondônia, Brasil), 1 ex.; UFRO-I 9742 (Rio Madeira, em
frente à foz do Rio São Lourenço, Porto Velho, Estado de Rondônia, Brasil), 2 ex.;
UFRO-I 9743 (Cachoeira do Rio Abunã, Rio Madeira, Fortaleza do Abunã, Estado de
Rondônia, Brasil), 1 ex.; UFRO-I 9744 (Rio Guaporé, à jusante do município de
Pimenteiras do Oeste, Pimenteiras do Oeste, Estado de Rondônia, Brasil), 1 ex.;
UFRO-I 9751 (Foz do Rio SotéRio, Rio Mamoré, Guajará-mirim, Estado de
Rondônia, Brasil), 1 ex.; UFRO-I 10198 (Rio São Lourenço, Porto Velho, Estado de
Rondônia, Brasil), 1 ex.; UFRO-I 10201 (Foz do Igarapé Arara, Rio Madeira, Porto
Velho, Estado de Rondônia, Brasil), 2 ex.; UFRO-I 10202 (Rio Guaporé, Pimenteiras
do Oeste, Estado de Rondônia, Brasil), 2 ex.
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Pimelodella boschmai: LIRP 8148 (Calha principal do Rio Mogi-Guaçú, logo
depois da queda da Cachoeira das Emas, Pirassununga, Estado de São Paulo ,
Brasil), 5 ex., 2 cs.; MZUSP 22556 (Cachoeira de Emas, Pirassununga, Estado de
São Paulo , Brasil), 26 ex.; MZUSP 22490 (Rio Mogi-Guaçu, Emas, Pirassununga,
Estado de São Paulo , Brasil), 3 ex.; MZUSP 22676 (Rio Mogi Guaçu, Emas,
Pirassununga, Estado de São Paulo, Brasil), 5 ex.; MZUSP 22718 (Rio Mogi-Guaçu,
Emas, Pirassununga, Estado de São Paulo, Brasil), 1 ex.; MZUSP 22932 (Rio Mogi
Guaçu, Emas, Pirassununga, Estado de São Paulo, Brasil), 62 ex.
Pimelodella buckleyi: CAS 6677 (Maranhão River, Goiás, Brasil), 1 ex.; CAS
75783 (Rio Ucayali at Contamana, Amazon basin, Depto. De Ucayali, Peru), 5 ex.;
CAS 75784 (Creek in forest inland from Yurimaguas, Amazon drainage, Dept. de
Loreto, Peru), 1 ex.; CAS 75785 (Iximias, inland village of Rio Beni basin, ca. 60 mi.
NW of Rurrenabaque, Dept. de La Paz, Bolivia), 1 ex.; USNM 086765 (Rio Ucayali,
Contamana, Peru), 2 ex.; USNM 163904 (Rio Pucuno, Trib. of Suno; Alt. 350-400 m,
Ecuador), 2 ex.; USNM 163905 (Pacayacu, Trib. of Bobonaza; Alt. 350-480 m,
Ecuador), 3 ex.
Pimelodella chagresi: AMNH 11408 (Rio Chucunaque, 1 mile below Yonisa,
Panama), 15 ex.; CAS 57903 (Yaviza, Darien Province, Panama), 4 ex.; CAS 75786
(las Juntas de Apulo, on Rio Bogota along railway between Girardot and Facatativa,
ca. 1500 ft. elev., Depto. Cundinamarca, Colombia), 7 ex.; CAS 75787 (Quibdo, at
junction of Rios Quito and Atrato, Rio Atrato drainage, Depto. Del Choco, Colombia),
2 ex.; CAS 75788 (Cumaral, on llanos NE of Villavicensio, Orinoco drainage, Depto.
Del Meta, Colombia), 1 ex.; CAS 75792 (Bernal creek near Honda, Rio Magdalena
drainage, Depto. De Tolima, Colombia), 3 ex.; CAS 75793 (Rio Frijoles, a tributary of
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the middle fork of Rio Chagres, at Frijoles, Rio Chagres drainage, Canal Zone,
Panama), 3 ex.; CAS 75794 ("Quinquin", Bucaramanga, Rio Magdalena drainage,
Depto. De Santander, Colombia), 2 ex.; CAS 75795 (Rio Magdalena at Penas
Blancas, above Puerto Wilches, Rio Magdalena drainage, Colombia), 9 ex.; CAS
75796 (Canal zone, Rio Gatun & creek at Monte Liria, Panama), 2 ex.; CAS 75798
(Copera creek into Rio Chiriqui del Tire, Pacific Slope, Chiquiri Province, Panama), 3
ex.; CAS 75799 (Puerto Wilches, on Rio Magdalena at 346 ft. of elev., Depto. De
Santander, Colombia), 1 ex.; SU 50371 (at or near junction of Rio Samana and Rio
La Miel, near La Dorada, Upper Magdalena system, Colombia), 2 ex.; USNM 078256
(Upper Trinidad, Panama), 17 ex.; USNM 078260 (Rio Gatunocello, Alhajuela,
Panama), 26 ex.; USNM 078267 (Rio Satiganti, Cana, Darien Province, Panama), 10
ex.; USNM 320087 (Cr. Into R. Jacaque and the R. Jacaque Near San Lorenzo At
Farm of Dr. Alvarez., Chiquiri Province, Panama), 25 ex.; USNM 320089 (Rio
Salado, C. 1/4 mi. Upstream Fr. Junct. With Rio Truando, Choco Department,
Colombia), 1 ex.
Pimelodella chaparae: holótipo, ANSP 69021 (Boca Chaparae, Cochabamba,
Bolívia), 1 ex.; parátipos, ANSP 69022-69035 (Boca Chaparae, Cochabamba,
Bolívia), 14 ex.; ANSP 143997 (Near Pakitsa, Rio Manu; beach just bellow trail to
Cosha Sandoval, Madre de Dios, Peru), 3 ex.
Pimelodella cochabambae (Imparfinis cochabambae): holótipo de Imparfinis
cochabambae, ANSP 69066 (Boca Chaparae, Cochabamba, Bolívia), 1 ex.
Pimelodella copei (sinônimo de Pimelodella buckleyi): holótipo, ANSP 8362
(Ambyiacu River, near Pebas, Ecuador), 1 ex.; parátipo, ANSP 8363 (Ambyiacu
River, near Pebas, Ecuador), 1 ex.
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Pimelodella cristata: AMNH 220410 (Kartabo, Essequibo river, Essequibo,
Guyana), 8 ex.; AMNH 39985 (Rio Baures at mouth 6km SW Costa Marques, Brazil,
Beni, Bolivia), 18 ex.; AMNH 54901 (Matawai Creek, 2km upstream from mouth,
small rock-lined pool, Nickerie, Surinam), 13 ex.; AMNH 55012 (Small stream Lucie
River Camp to Paramaribo Rd. 25km N. of Sisa Creek crossing, Nickerie, Surinam),
29 ex.; AMNH 72064 (Sandbar on the north bank Cuyuni river, just west of Caowrie
Creek mouth, Essequibo, Guyana), 2 ex.; AMNH 9185 (British Guyana), 3 ex.; ANSP
139067 (Vicinity Iquitos; Rio Nanay opposite Naval Base; four miles above Amazon,
Loreto, Peru), 21 ex.; ANSP 160154 (Cano Caiman, at crossing of Caicara-Puerto
Ayacucho hwy, 19. 2km W of Ciudad Bolívar-Caicara hwy, Bolívar, Venezuela), 1
ex.; ANSP 162470 (Rio Ventuari, ca. 12km from its confluence with Rio Orinoco
[backwater and rocky pools], Amazonas, Venezuela), 1 ex.; ANSP 162471 (Cano
entering eastern side of Rio Casiquiare ca. 7km downstream from mouth of Rio
Pamoni, Amazonas, Venezuela), 2 ex.; ANSP 162472 (Cano of Rio Casiquiare ca.
22km downstream from mouth of Rio Pamoni [E side], Amazonas, Venezuela), 1 ex.;
ANSP 166504 (Rio Orinoco Basin: Ciudad Bolívar; L. Cano Lango, Bolívar,
Venezuela), 5 ex.; ANSP 166505 (Rio Orinco basin; Cabruta; L. Larga II, Guarico,
Venezuela), 5 ex.; ANSP 166836 (Rio Orinoco basin, San Pedro de Tauca, L.
Madera, Bolívar, Venezuela), 2 ex.; ANSP 166837 (Orinoco River basin, Soledad; L.
Tineo, Anzoategui, Venezuela), 2 ex.; ANSP 166838 (Rio Orinoco basin: Soledad; L.
Playa Blanca, Anzoategui, Venezuela), 1 ex.; ANSP 175787 (Burro Burro River:
Perai Rocks Landing [plus nearby sites], Siparuni VIII-2, Guyana), 1 ex.; ANSP
175788 (Creek tributary of Essequibo river approx. 18min upstream from Maipuri
campsite, Siparuni VIII-2, Guyana), 2 ex.; ANSP 177224 (Burro Burro River; Water
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Dog Falls, Essequibo, Guyana), 21 ex.; ANSP 177225 (Essequibo river, black water
creek 2km downstream from Paddle Rock campside, Essequibo, Guyana), 14 ex.;
ANSP 177226 (Burro Burro River; Deer creek upriver from Water Dog Falls,
Demerara, Guyana), 3 ex.; ANSP 177228 (Siparuni River, Black Water camp,
Essequibo, Guyana), 1 ex.; ANSP 189117 (Lawa river [Marowjine Dr.], large cataract
complex in side channel west of base camp [SUR 07-01], ca. 8km SSW Anapaike,
Sipalawini, Suriname), 2 ex.; ANSP 199911 (Rio Nanay [Amazonas Dr.], just
downstream of sandy beach [Las Camelias] along left bank, 7km W de Iquitos,
Maynas, Dept. de Loreto, Peru), 18 ex.; ANSP 39732 (Rupununi river, British
Guiana, Guyana), 1 ex.; CAS 06651 (Santarem river, Brasil), 2 ex.; CAS 18826
(creek below Potaro Landing, Guyana), 2 ex.; CAS 75800 (Twoka Pan,
Guyana=British Guiana), 1 ex.; CAS 75802 (Pool near mouth of Konawaruk River
[into Essequibo] and connected to river by a few inches of water, pool was no more
than 50 ft. in diameter & 6 ft. at deepest, Essequibo river, Guyana=British Guiana), 1
ex.; CAS 75803 (Iquitos, Amazon drainage, Depto. De Loreto, Peru), 2 ex.; SU
21865 (Potaro Landing, lower Potaro river, Guyana), 1 ex.; SU 33380 (Cano del
Chancho, near Pebas, Depto. De Loreto, Peru), 1 ex.; SU 36180 (Ampiyacu river,
near Pebas, Depto. De Loreto, Peru), 3 ex.; SU 50707 (same small stream as Sta. 1.
across Rio Orteguaza from Tres Esquinas, Caqueta Intendancy, Colombia), 6 ex.;
USNM 225715 (Mataway Creek approximately 8 km from its intersection with
Corantijn River, Nickerie district, Surinam), 7 ex.; USNM 306970 (Parana De
Janauaca, Entrada Do Lago Do Castanho, Amazonas, Brasil), 4 ex.; USNM 306973
(Lago Terra Preta, Lago Janauari, Amazonas, Brasil), 4 ex.; USNM 306988
(Ressaca Da Ilha De Marchantaria, Amazonas, Brasil), 1 ex. Pimelodella cf. cristata:
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ANSP 192255 (Rio Ventuari [Orinoco Dr.], beach across river from Picua village,
34km ENE Macuruco, 104km E San Fernando de Atabapo, Amazonas, Venezuela),
3 ex.;ANSP 192376 (Rio Orinoco at Paso Ganado, 38km north-northwest of San
Fernando de Atabapo, Amazonas, Atabapo, Venezuela), 2 ex.; ANSP 192835 (Rio
Ventuari [Orinoco Dr.], Raudaless Tencua, 56km east-southeast of San Juan de
Manapiare, Amazonas, Venezuela), 7 ex.
Pimelodella dorseyi: parátipo, ANSP 69376 (Rio Salgado, Icó, Estado do
Ceará, Brasil) 1 ex.
Pimelodella elongata: CAS 75804 (Vinces, Rio Guayas drainage, Province de
Los Rios, Ecuador), 4 ex.; CAS 75929 (Colimes, on Rio Daule, Rio Guayas drainage,
Province of Guayas, Ecuador), 2 ex.; USNM 177241 (Rio Chimbo, Near Bucay, Prov.
Guayas, W. Foot Andes, Ecuador), 5 ex.
Pimelodella eutaenia: AMNH 5333 (Istmina, Chocó, Colombia), 6 ex.; USNM
076926 (Rio Telembi, Barbacoas, Colombia), 6 ex.; USNM 079227 (Istmina,
Colombia), 3 ex.
Pimelodella gracilis: ANSP 143998 (Rio Manu; brach below Boca Pinquen
(called "Gomero"), Madre de Dios, Peru), 1 ex.; ANSP 143999 (at Shintuya; Alto
Madre de Dios, Madre de Dios, Peru), 4 ex.; ANSP 144000 (Alto Madre de Dios, 1km
below Shintuya, Madre de Dios, Peru), 1 ex.; ANSP 144001 (Near Pakitsa, Rio
Manu; beach just bellow trail to Cosha Sandoval, Madre de Dios, Peru), 26 ex.;
ANSP 144002 (Alto Madre de Dios; 15km upstream from Boca Manu, Madre de
Dios, Peru), 2 ex.; ANSP 144004 (Near Boca Manu; mouth of Pinquen river [tributary
of Rio Manu], Madre de Dios, Peru), 35 ex.; ANSP 84511 (Todas Santos, Rio
Chaparae, Cochabamba, Bolivia), 1 ex.; CAS 06667 (R. Tocantins at Peixe, Estado
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de Goiás, Brasil) ,3 ex.; CAS 06668 (Córrego Peixe into R. Tocantins, Estado de
Goiás, Brasil), 1 ex.; CAS 06685 (R. Telembi, trib. of R. Patia, above Barbacoas,
Dept. del Narino, Colombia), 1 ex.; CAS 06708 (R. Tocantins,, Estado de Goiás,
Brasil), 3 ex.; CAS 64268 (Pool just S of Bruzual alongside dykethat parallels hiway
behind Bull Run; lots of aquatic plants; mud, Venezuela), 1 ex.; CAS 64287 (Cano
1st creek S of Bruzual at Red Steel bridge; greenish water; lots of trees on shore;
mud, Venezuela), 126 ex.; CAS 64346 (Portuguesa, Rio Maria at bridge on GuanareAcarigua highway; river reduced to pools, herons and storks abounded, eating the
hundreds of fishes dying for lack of oxygen, Venezuela), 4 ex.; CAS 75809 (Laguna
Ipacaray, 24km E. of Asuncion; at ca. same level as Rio Paraguay, and connected to
it by Arroyo Yuqueri, Rio Paraná drainage, Dept. de Central, Paraguay), 1 ex.; CAS
75810 (Rurrenabaque, on Rio Beni at ca. 1500 ft. elev., Dept. del Beni, Bolivia), 5
ex.; CAS 75811 (Rio Paraguay at Corumbá, Rio Paraná drainage, Estado do Mato
Grosso, Brasil), 1 ex.; CAS 75812 ("Paraná" [=Rio Paraná at Paraná?], Rio Paraná
drainage, Province of Entre Rios, Argentina), 1 ex.; CAS 75813 (Huachi [=San
Miguel de Huachi?], where Rios Bopi and Cochabamba join to form Rio Beni; 2235 ft.
elev., Amazon drainage, Dept. de La Paz, Bolivia), 5 ex.; CAS 75814 (Rio Crisnejas
into upper Rio Maranon at Tingo de Pauca, Amazon drainage, Dept. Cajamarca,
Peru), 24 ex.; CAS 75815 (Pusoc, on Rio Alto Maranon at ca. 3700 ft. above Balsas,
Amazon drainage, Dept. de Amazonas, Peru), 3 ex.; CAS 75816 (Lago Rogoagua,
Rio Beni basin, Amazon drainage, Dept. del Beni, Bolivia), 9 ex.; CAS 75817 (Pena
Colorado, on upper Rio Beni, 4mi bellow Huachi [=San Miguel de Huachi?], Amazon
drainage, Dept. de La Paz, Bolivia), 8 ex.; LBP 1059 (Rio Paraitinga, Salesópolis,
Estado de São Paulo, Brasil), 18 ex.; LBP 4704 (Ribeirão Cubatão, Marapoama,
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Estado de São Paulo, Brasil), 1 ex.; LIRP 101 (Fazenda Santa Carlota, Ribeirão sem
nome ou Barra Branca: Rio Pardo, B. Paraná, Cajuru, Estado de São Paulo, Brasil),
4 ex.; LIRP 156, (Córrego Barro Branco, próximo à desembocadura no Rio Pardo,
Fz. Santa Carlota, Bacia do Paraná, Cajuru, Estado de São Paulo, Brasil), 3 ex.;
LIRP 206 (Rio Pardo. B. Paraná, Santa Rosa de Viterbo, Estado de São Paulo,
Brasil), 32 ex.; LIRP 304 (Rio Pardo. B. Paraná, Ribeirão Preto, Estado de São
Paulo, Brasil), 9 ex.; LIRP 668 (Rio Pardo, Bacia do Paraná, Brasil), 4 ex.; LIRP
1625 (Córrego São Carlos, P. E. Morro do Diabo. Trecho Jusante. Bacia do Paraná,
Teodoro Sampaio, Estado de São Paulo, Brasil), 1 ex.; LIRP 1697 (Córego Sta
Clara, Faz. Rancho Zinco e Cristo Rei, sub-bacia P. Paranapanema, Paranavaí,
Estado do Paraná, Brasil), 1 ex.; LIRP 2924 (Córrego Virado, Fazenda Santa Cecília,
sub-bacia do Alto Rio Paranapanema, Cerqueira César, Estado de São Paulo,
Brasil), 16 ex.; LIRP 2925 (Córrego Poço das Antas, sub-bacia do Alto Rio
Paranapanema, Angatuba, Estado de São Paulo, Brasil), 1 ex.; LIRP 2926 (Córrego
das Laranjeiras, Faz. Três Corações, sub-bacia do Turvo-Grande, Olímpia, Estado
de São Paulo, Brasil), 7 ex., 2 cs.; LIRP 3175 (Fazenda Alex, Buri, Estado de São
Paulo, Brasil), 1 ex.; LIRP 3175 (Rio Sapucaí, ponte na rodovia Cândido Portinari,
Batatais e Franca, Estado de São Paulo, Brasil), 11 ex.; LIRP 3519 (Córrego São
José ou Bocaina, sub-bacia do Sapucaí-Grande, Guará, Estado de São Paulo,
Brasil), 4 ex.; LIRP 3803 (Rio Pardo, Bacia do Paraná, Ribeirão Preto, Estado de
São Paulo, Brasil) ,2 ex.; LIRP 3820 (Lagoa do Diogo, lagoa marginal do Rio MogiGuaçú, Reserva Ecológica de Jataí, Luiz Antônio, Estado de São Paulo, Brasil), 1
ex.; LIRP 3883 (Rio das Mortes, sob primeira ponte na estrada Campo Verde à
Chapada dos Guimarões, Campo Verde, Estado do Mato Grosso, Brasil), 11 ex.;
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LIRP 3893 (Rio das Mortes, sob primeira ponte na estrada Campo Verde à Chapada
dos Guimarões, Campo Verde, Estado do Mato Grosso, Brasil), 4 ex.; LIRP 3939
(Confluência do Rib. do Cervo e do Córrego do Gato, B. Rio Turvo, Canarana,
Estado do Mato Grosso, Brasil), 1 ex.; LIRP 4030 (afluente direito do Córrego Água
Boa, sub-bacia do Rio Aguapeí, Araçatuba, Estado de São Paulo, Brasil), 16 ex.;
LIRP 4541 (Córrego da Guairuvira, sub-bacia do Rio do Peixe, Pompéia, Estado de
São Paulo, Brasil), 6 ex.; LIRP 5677 (Córrego do Sapezal, afluente da margem
direita do ribeirão do Meio, afluente da margem esquerda do Rio Mogi-Guaçu, Leme,
Estado de São Paulo, Brasil), 6 ex., 2 cs.; LIRP 6223 (Ribeirão Guavira-Rio do
Peixe, Pompéia, Estado de São Paulo, Brasil), 7 ex.; LIRP 8141 (Rio que corta uma
pista de asfalto, 2km após a saída km167 da Anhanguera, Estado de São Paulo,
Brasil), 49 ex.; LIRP 8143 (Córrego que passa pelo canavial na Fazenda do Estado,
Colina, Estado de São Paulo, Brasil), 2 ex.; LIRP 8144 (Córrego do Tomaizinho no
trevo de Cardoso, ao lado da Sabesp, Colina, Estado de São Paulo, Brasil), 3 ex.;
LIRP 8145 (Rio São José, Bairro Avencal, a 28km de Guapiara, Guapiara, Estado de
São Paulo, Brasil), 5 ex.; LIRP 8146 (Rio Capivara, Botucatu, Estado de São Paulo,
Brasil), 26 ex.; LIRP 8147 (Calha principal do Rio Mogi-guaçú, logo depois da queda
da Cachoeira das Emas, Pirassununga, Estado de São Paulo, Brasil), 11 ex.; LIRP
8149 (ponto 03, Pilar do Sul, Estado de São Paulo, Brasil), 6 ex.; LIRP 8150 (Rio do
Peixe, na Fazenda Oswaldinho (porto de areia), Mariápolis, Estado de São Paulo,
Brasil), 10 ex.; LIRP 8151 (Estrada vicinal Antenor Moreira SilveRio, sentido
Ferreirada, São Miguel Arcanjo, Estado de São Paulo, Brasil), 1 ex.; LIRP 8216
(Riacho Olhos d'água, afluente do Rio do Carmo, Ituverava, Estado de São Paulo,
Brasil), 19 ex., 2 cs.; MZUSP 24382 (Rio Tietê, Penápolis, Estado de São Paulo,
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Brasil), 2 ex.; MZUSP 36345 (LadáRio, CODRASA, Corumbá, Estado do Mato
Grosso do Sul, Brasil), 1 ex.; MZUSP 38033 (Rio Paraguai, Morrinhos, Corumbá,
Estado do Mato Grosso do Sul, Brasil), 7 ex.; MZUSP 4426 (Rio Cuiabá, Santo
Antônio do Leverger, S.Antônio Leverger, Estado do Mato Grosso, Brasil), 4 ex.;
MZUSP 82381 (Rio Paraná, Porto Cabral, Estado de São Paulo, Brasil), 1 ex.; SU
17198 (Cano del Chancho, near Pebas, Dept. de Loreto, Peru), 1 ex.; SU 17199
(Pebas Cano, near Pebas, Dept. de Loreto, Peru), 1 ex.; SU 33373 (Ampiyacu river,
Pebas, Dept. de Loreto, Peru), 1 ex.; SU 33374 (Cano del Chancho, near Pebas,
Dept. de Loreto, Peru), 1 ex.; SU 33375 (Cano del Chancho, near Pebas, Dept. de
Loreto, Peru), 1 ex.; SU 34179 (Cano del Chancho, near Pebas, Dept. de Loreto,
Peru), 1 ex.; USNM 086781 (Pena Colorada, Bolivia), 4 ex.; USNM 086797
(Rurrenabaque, Beni, Bolivia), 3 ex.; USNM 086810 (Huachi, Bolivia), 2 ex.; USNM
232282 (Lago Ypacarai, 63 km W of Military Base At San Bernardino, Cordillera
Dept., Paraguay), 5 ex.; USNM 232283 (Puerto Bemone On Rio Parana, Alto Paraná
Dept., Paraguay), 1 ex.; USNM 311323 (Estero Sunka Afluente Del R. Tivacuno a
40km. De La Carretera Coca-Auca - S.E., Napo,, Ecuador), 1 ex.; USNM 311351
(Estero Culiyacu a 20 Min. De La Casa De Ignacio Alvarado En El Margen Izquierdo
Del R. Tiputini, Napo, Ecuador), 3 ex.; USNM 401538 (banks of Cuyuni River about
12km upstream of Devil's Hole, Cuyuni-Mazaruni, Guyana), 1 ex.; USNM 401539
(rocks and rapids on Cuyuni River, main channel, Cuyuni-Mazaruni, Guyana), 1 ex.
Pimelodella griffini: CAS 75818 (Tumupasa, inland village of the Rio Beni Basin,
30mi NW of Rurrenabaque, Amazon drainage, Dept. de La Paz, Bolivia), 8 ex.;
USNM 086813 (Bolivia), 2 ex.
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Pimelodella grisea: CAS 75819 (Rio San Juan between Puerto Negria &
Istmina, Dept. del Choco, Colombia), 1 ex.; CAS 75821 (Rio Dagua at Cordova, 12
mi. above Buenaventura 120 ft. elev., Dept. Valle del Cauca, Colombia), 10 ex.;
USNM 079228 (Cordova, Colombia), 3 ex.
Pimelodella hartii: CAS 75822 (rocky mill race at Rio Doce, Rio Doce Drainage,
Minas Gerais, Brasil), 2 ex.
Pimelodella hasemani: AMNH 230942 (Rio Cuao, beach downstream of Raudal
del Danto, Amazonas, Venezuela), 6 ex.; ANSP 130540 (Rio Aguarico at Santa
Cecilia, Napo, Ecuador), 7 ex.; ANSP 130541 (Rio Aguarico at Santa Cecilia, Napo,
Ecuador), 11 ex.; ANSP 130542 (stream trib.of Rio Aguarico at Santa Cecilia, Napo,
Ecuador), 4 ex.; CAS 06710 (Corrego Jarrapoto, Goiás, Brasil), 3 ex.; CAS 75826
(creek into Rio Morona, Dept. del Loreto, Peru), 8 ex.
Pimelodella howesi: holótipo, ANSP 69036 (Boca chaparae, Rio Chimore,
Bolívia), 1 ex.; parátipos, ANSP 69037, 69056 (Boca chaparae, Rio Chimore,
Bolívia), 25 ex.; ANSP 84281 (Todos Santos, Rio Chaparae, Bolivia), 29 ex.; ANSP
88497 (Boca Chaparae, Chimore R., Cochabamba, Bolivia), 40 ex.; MZUSP 84261
(Igarapé afluente do Rio Jamari, próximo a Cachoeira da Pedra Rachada, aprox. 2
km da ponte de acesso à Cacaulândia, Montenegro, Estado de Rondônia, Brasil), 1
ex.; MZUSP 74540 (Igarapé na fazenda Boa Vida, Arquimedes, Estado de
Rondônia, Brasil), 1 ex.; MZUSP 30763 (Rio Madeira, encontro com Rio Machado,
Estado de Rondônia, Brasil), 1 ex.; MZUSP 37809 (Igarapé Ingazeiro, 20 km acima
da boca do Rio Canumã, no Rio Aripuanã, abaixo de Dardanelos, Aripuanã, Estado
do Mato Grosso, Brasil), 19 ex.; MZUSP 48976 (Rio Machado, Jamarizinho, Estado
de Rondônia, Brasil), 420 ex. UFRO-I 468, (Cachoeira do Rio Abunã, Rio Madeira,
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Fortaleza do Abunã, Estado do Amazonas, Brasil),1 ex. (xy); UFRO-I 896 (Rio São
Lourenço, praia do Avião, Mutumparaná, Estado do Amazonas, Brasil), 3 ex.; UFROI 1090 (Foz do Rio Sotério, Rio Mamoré, Guajará-mirim, Estado do Amazonas,
Brasil), 2 ex. (1 ex. xy); UFRO-I 1441 (Rio São Lourenço, praia do Avião, Porto
Velho, Estado do Amazonas, Brasil), 1 ex.; UFRO-I 8469 (Rio Guaporé, Costa
Marques, Estado do Amazonas, Brasil), 1 ex.; UFRO-I 9252 (Foz do Rio
Mutumparaná, Rio Madeira, Mutumparaná, Estado do Amazonas, Brasil), 3 ex.;
UFRO-I 9738 (Cachoeira do Rio Abunã, Rio Madeira, Fortaleza do Abunã, Estado do
Amazonas, Brasil), 6 ex. (1 ex. xy); UFRO-I 9740 (Rio Guaporé, à jusante do
município de Pimenteiras do Oeste, Pimenteiras do Oeste, Estado do Amazonas,
Brasil), 2 ex.; UFRO-I 9741 (Rio Madeira, à montante de Nova Olinda do Norte,
Nova Olinda do Norte, Estado do Amazonas, Brasil), 2 ex.; UFRO-I 9745 (Rio
Guaporé, próximo à foz do Rio CautáRio, Costa Marques, Estado do Amazonas,
Brasil), 2 ex. (1 ex. xy); UFRO-I 9747 (Igarapé Belmont, afluente do Rio Madeira,
Porto Velho, Estado do Amazonas, Brasil), 1 ex.; UFRO-I 9750 (Igarapé afluente do
Rio Guaporé, à jusante de Rolim de Moura do Guaporé, Rolim de Moura do
Guaporé, Estado do Amazonas, Brasil), 1 ex.; UFRO-I 10196 (Rio Guaporé, Costa
Marques, Estado do Amazonas, Brasil), 29 ex.; UFRO-I 10199 (Rio Guaporé, à
jusante do município de Pimenteiras do Oeste, Pimenteiras do Oeste, Estado do
Amazonas, Brasil), 1 ex.; UFRO-I 10203 (Rio Guaporé, próximo ao distrito de Rolim
de Moura do Guaporé, Rolim de Moura do Guaporé, Estado do Amazonas, Brasil), 1
ex.
Pimelodella itapicuruensis: ANSP 187173 (Riacho [stream] between route BR324 and Itaitu, trib. Rio Itapicuru-Mirim, Bahia, Brasil), 1 ex.
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Pimelodella kronei: CAS 158828 (Rio da Ribeira, Iguape, Estado de São Paulo,
Brasil), 1 ex.; CAS 45721 (Iguape, Estado de São Paulo, Brasil), 1 ex.; MZUSP
27163 (Rio Ribeira, Iporanga, Estado de São Paulo, Brasil), 1 ex., 1 cs.
Pimelodella lateristriga: LBP 3463 (Afluente Córrego Juvêncio, Campo dos
Goyatacazes, Estado do Rio de Janeiro, Brasil), 5 ex.; LBP 3475 (Afluente Rio
Aduelas, Macaé, Estado do Rio de Janeiro, Brasil), 7 ex.; LBP 3660 (Rio Passa
Sete, Morretes, Estado do Paraná, Brasil), 2 ex.; LIRP 273 (Rio Santo Antonio: Rio
Santo Antonio, afluente do Rio Doce. B. Paraná, Joanésia, Estado de Minas Gerais,
Brasil), 1 ex.; LIRP 6839 (Rio Itabapoana, Mimoso do Sul, Estado do Espírito Santo,
Brasil), 3 ex.; LIRP 7039 (Rio Itabapoana, trecho de vazão reduzida e
encachoeirado, na jusante do eixo da barragem da UHE Rosal, Guaçuí, Estado do
Espírito Santo, Brasil), 1 ex.; LIRP 7243 (Trecho encachoeirado do Rio Itabapoana
localizado no final do reservatório da UHE Rosal, Bom Jesus do Itabapoana, Estado
do Rio de Janeiro, Brasil), 16 ex.; LIRP 7248 (Rio Itabapoana localizado a 500 m no
final do reservatóRio da UHE Rosal, conhecido como "Poço Morto", Bom Jesus do
Itabapoana, Estado do Rio de Janeiro, Brasil), 3 ex.; LIRP 7847 (Rio Itabapoana,
localizado aprox. a 300m a jusante da Casa de Força da UHE Rosal, São José do
Calçado, Estado do Espírito Santo, Brasil), 1 ex., 1 cs.; LIRP 8142 (Rio que corta a
estrada RJ155 na altura do municipio de Frade, Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, Brasil), 15 ex.; LIRP 959 (Curso infeRior do Rio Inderé. B. Cost. Atlântico,
Ubatuba, Estado de São Paulo, Brasil), 3 ex.; UFRJ 0503 (Rio Cachoeira, Ipatinga,
Estado de Minas Gerais, Brasil), 1 cs.; USNM 041533 (Ica, Peru), 3 ex.; USNM
345874 (Riacho Afluente Do Rio Jequitai, Na Br-135, Entre Buenopolis E Engenheiro
Dolabela.,Minas Gerais, Brasil), 13 ex.
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Pimelodella laticeps: CAS 06694 (R. dos Bichinos into R. Maryabeira,, Goiás,
Brasil), 4 ex.; SU 31576 (San Pedro, 200km n. of Buenos Aires, Buenos Aires prov.,
Argentina), 2 ex.; USNM 101283 (San Pedro, 220 K. North of Buenos Aires,
Argentina), 1 ex.; USNM 235077 (Arroio Bolacha About 1/2 km Southwest From
Where Road Between Rio Grande and Cassino Crosses Arroio Bolacha, Rio Grande
do Sul, Brasil), 1 ex.; USNM 285628 (Rio Ibicui Proximo a Foz, Itaqui, Rs (Afluente
Do Rio Uruguai), Rio Grande do Sul, Brasil), 2 ex.; USNM 285872 (Arroio Lageado
Uniao, Em Linha Dos Lima, Palmitinho, Rs. (Afluente Do Rio Pardo, Rio Uruguai),
Rio Grande do Sul, Brasil), 4 ex.
Pimelodella laurenti: LIRP 4258 (Rio Paraopeba, Faz. Tamanduá, Felixlândia,
Estado de Minas Gerais, Brasil), 1 ex., 1 cs.; LIRP 4859 (Córrego Corrente, na
Fazenda do Corrente, ca. de 70km NO de Jequitaí, Estação 9, Jequitaí, Estado de
Minas Gerais, Brasil), 3 ex.; LIRP 4876 (Rio Embaiassaia, afluente da margem
esquerda do Rio Jequitaí, Estação 5, Francisco Dumond, Estado de Minas Gerais,
Brasil), 1 ex.; LIRP 4876 (Rio Embaiassaia, afluente da margem esquerda do Rio
Jequitaí, Estação 5, Francisco Dumond, Estado de Minas Gerais, Brasil), 1 ex.; LIRP
8153 (Rios epígeos da região de Cordisburgo, Cordisburgo, Estado de Minas Gerais,
Brasil), 11 ex.; MZUSP 63459 (Pier na beira do Rio Jucuruçú, Prado, Prado, Estado
da Bahia, Brasil), 2 ex.
Pimelodella macturki: parátipo, CAS 63692 (Georgetown trenches, Guyana), 1
ex.; AMNH 12943 (Berbice, Malali, British Guyana), 2 ex.; AMNH 14277 (Mazaruni
river, Kaburi Rock, British Guyana), 1 ex.; ANSP 175775 (Essequibo River at
Essequibo Campside, Guyana), 1 ex.; ANSP 175776 (Essequibo River, sandbars in
vicinity of Maipuri campside, Guyana), 1 ex.; ANSP 175777 (Isolated stagnant
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pool/pond some 40 minutes from main Essequibo River channel; approx. 15 min
upstream from*, Guyana), 2 ex.; ANSP 175778 (Essequibo River, sandbars in vicinity
of Maipuri campside, Guyana), 2 ex.; USNM 225732 (Interconnected Rock Pools
Near Camp Hydro, Nickerie district, Surinam), 5 ex.; USNM 225733 (pool in front of
Camp Hydro, Nickerie district, Surinam), 17 ex.
Pimelodella meeki: CAS 06600 (Corrégo do Sape, Goiás, Brasil), 2 ex.; CAS
06698 (Vae-vem brook, Goiás, Brasil), 1 ex.; MZUSP 47976 (Rio Capivara na
fazenda Indiana, na região da Depressão Periférica, Botucatu, Estado de São Paulo,
Brasil), 15 ex.; MZUSP 87595 (Córrego do Taboão, abaixo da Estação de Captação
de Água, na região onde será construída uma ETE, Atibaia, Estado de São Paulo,
Brasil), 11 ex.; MZUSP 87599 (Córrego do Taboão, acima da Estação da Captação
de Água, Atibaia, Estado de São Paulo, Brasil), 11 ex.; MZUSP 87918 (Rio Passa
Cinco, ca. 400 m montante do Córrego da Lapa., Itirapina, Estado de São Paulo,
Brasil), 1 ex.; MZUSP 88437 (Ribeirão Passa Cinco afluente do Rio Corumbataí prox
da SP- 310, Itapeúna, Estado de São Paulo, Brasil), 1 ex.; MZUSP 47976 (Rio
Capivara na fazenda Indiana, na região da Depressão Periférica, Botucatu, Estado
de São Paulo, Brasil), 1 ex., 1 cs.
Pimelodella megalops: parátipos, CAS 63717 (Potaro river at Tumatumari,
Essequibo river drainage, Guyana), 5 ex.; CAS 63718 (Essequibo River at Crab
Falls, Guyana), 3 ex.; USNM 402700 (Near gill nets at BLS GY11-04. Seining station
at sand bars at edge of main channel of Cuyuni River about 0.63 miles downstream
from Kanaima Falls., Cuyuni-Mazaruni, Guyana), 5 ex.; USNM 402706 (Sand bar
across narrow, deep channel from campsite immediately upstream from Aurora
Mining Camp at eastern tip of main island in channel of Cuyuni River., Cuyuni-
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Mazaruni, Guyana), 23 ex.; USNM 402791 (sand promontory and wooded banks on
island near bend in Cuyuni River, Cuyuni-Mazaruni, Guyana), 1 ex.
Pimelodella metae: parátipo, CAS 75835 (Quebrada Cramalote at municipio
Villavicencio, Boro Heste. Rio Orinoco basin. Another label reads "Rio Negro,
Villavicencio", Meta, Colômbia), 1 ex.; CAS 75836 (Rio Meta at its head of
navigation, Barrington, Orinoco drainage, Dept. del Meta, Colombia), 3 ex.; CAS
75838 (Rio Bue at Maracay, Estado de Aragua, Venezuela), 14 ex.; USNM 088302
(Marshes, Magdalena River, Colombia), 1 ex.
Pimelodella modestus: AMNH 5339 (Barbacoas, Colombia), 5 ex.; CAS 75841
(Rio Patia, halfway between Rios Magui & Telembi, Rio Patia Drainage, Dept. del
Narino, Colombia), 12 ex.; CAS 75843 (Rio Telembi 8 mi. above its mouth into Rio
Patia at Barbacoas, Dept. del Narino, Colombia), 10 ex.; CAS 75844 (Rio Chone at
Chone, Province of Manabi, Ecuador), 10 ex.; CAS 79628 (Rio Patia basin, Rio
Telembi, San Lorenzo, Dept. del Narino, Colombia), 2 cs.; USNM 076927 (Chone,
Ecuador), 7 ex.; USNM 076928 (Rio Telembi, San Loranzo (or Coranzo?),
Colombia), 8 ex.; USNM 288006 (Estero Lo Comunidad a 2o Min. Aguas Arriba De
La Boca De/Rio Onyda, Esmeraldas, Ecuador), 2 ex.
Pimelodella montana: sintipos, CAS 63719 (Rio Huallaga at Huanuco, Peru), 5
ex
Pimelodella mucosa: holótipo, CAS 63720 (Rio Paraguay; Bahia Negra on west
bank, Paraguay), 1 ex.; CAS 75850 (Villarica, Rio Paraná basin, Dept. de Guaíra,
Paraguay), 1 ex.; LBP 3774 (Rio Negro, Aquidauana, Estado do Mato Grosso do Sul,
Brasil), 10 ex.; LBP 3963 (Rio Mutuca, drenagem do Paraguai, Cuiabá, Estado do
Mato Grosso, Brasil), 3 ex.; LIRP 731 (Chácara Santa Rita, Lagoa às margens do
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Rio Cuiabá, Cuiabá, Estado do Mato Grosso, Brasil), 6 ex.; MZUSP 54318 (Rio
Miranda, ca 1000 m acima da boca, logo acima da Estância Puerto Miranda, Alto
Paraguay, Paraguai), 1 ex.; MZUSP 54319 (Rio Negro, Puerto Caballo, ca 2 km
acima da boca, Alto Paraguay, Paraguai), 1 ex.; MZUSP 54321 (Riacho Miranda,
Estancia Puerto Miranda, ca 5 km de Puerto Voluntad, Alto Paraguay, Paraguai), 6
ex.
Pimelodella notomelas: MZUSP 54317 (Riacho Blandengue, perto da boca com
o Rio Apa,Concepcion, Paraguai), 2 ex.; USNM 86678 (Tigre R., Argentina), 1 ex.
Pimelodella odynea: holótipo, USNM 121133 (Venez: Rio San Juan Above
Bridge South of Mene Grande, Venezuela), 1 ex.; parátipos, USNM 121134 (Venez:
Rio Motatan At Bridge 22 km. North of Motatan, Maracaibo Basin, Venezuela), 47
ex.; parátipos, USNM 121135 (Venez: Rio Apon About 35 km So. of RosaRio
Maracaibo Basin, Venezuela), 2 ex.; parátipos, USNM 121136 (Venez: Rio Motatan
8 km. Below Motatan, Venezuela), 103 ex.; parátipos, USNM 121137 (Venez: Rio
San Pedro At Bridge S. of Mene Grande, Motatan System, Maracaibo Basin,
Venezuela), 3 ex.; parátipos, USNM 121138 (Venez: Rio Machango At Bridge So. of
Lagunillas, Maracaibo Basin, Venezuela), 3 ex.; parátipo, USNM 121139 (Venez: Rio
Tachira, 7 km. N. of San Antonio, Catatumbo System, Maracaibo Basin, Venezuela),
1 ex.; parátipos, USNM 121140 (Venez: Rio Motatan 4 km. Above Motatan,
Maracaibo Basin, Venezuela), 86 ex.; parátipos, USNM 121141 (Venezuela: Rio San
Juan At Bridge Trib of Rio Motatan, Maracaibo Basin, Venezuela), 24 ex.; parátipos,
USNM 121142 (Venez: Rio Socuy 3 km. Above Mouth; Maracaibo Basin, Zulia,
Venezuela), 18 ex.; parátipos, USNM 121144 (Venezuela: Rio Machango, 20 km.
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Above Bridge, South of Lagunillas, Maracaibo Basin, Venezuela), 3 ex.; parátipo,
USNM 121252 (Cucuto, Colômbia), 1 ex.
Pimelodella parnahybae: holótipo, ANSP 69377 (Rio Parnahyba, Therezina,
Piahy, Brasil), 1 ex.
Pimelodella pectinifera: LIRP 504 (Rio Marumbi, Bacia do Paraná, Morretes,
Estado do Paraná, Brasil), 1 ex.
Pimelodella peruana: holótipo, CAS 63721 (Rio Ucayali at Inahuaya, Peru), 1
ex.
Pimelodella peruensis: holótipo, ANSP 21932 (Peruvian Amazon, Peru), 1 ex.
Pimelodella roccae: parátipo, CAS 63722 (Rio Comberciato, Bolívia), 1 ex.;
CAS 75849 (Rio Colorado, a tributary of Rio Bopi 10 mi. above Huachi (=San Miguel
de Huachi?), Amazon drainage, Dept. de La Paz, Bolivia), 6 ex.; CAS 75853 (Rio
Popoi, upper Rio Beni Basin, Amazon drainage, Dept. del Beni (?), Bolivia), 7 ex.;
USNM 086769 (Huachi, Bolivia), 3 ex.
Pimelodella serrata: MZUSP 55671 (Rio Madeira, 1,9 km abaixo do Paraná do
Urucurituba, Estado do Amazonas, Brasil), 1 ex.; MZUSP 56871 (Rio Madeira,
Estado do Amazonas, Brasil), 1 ex.; UFRO-I 7229 (Rio Guaporé, próximo à foz do
Rio Cautário, Costa Marques, Estado de Rondônia, Brasil), 4 ex.; UFRO-I 7240 (Rio
Guaporé, Costa Marques, Estado de Rondônia, Brasil), 2 ex. (1 ex. xy); UFRO-I
9739 (Rio Mamoré, próximo à Guajará-Mirim, Guajará-mirim, Estado de Rondônia,
Brasil), 3 ex. (1 ex. xy); UFRO-I 9748 (Foz do Rio São Domingos, Costa Marques,
Estado de Rondônia, Brasil), 7 ex. (1 ex. xy); UFRO-I 9749 (Foz do Rio Sotério, Rio
Mamoré, Guajará-mirim, Estado de Rondônia, Brasil), 6 ex. (1 ex. xy); UFRO-I 10200
(Rio Guaporé, próximo à foz do Rio CautáRio, Costa Marques, Estado de Rondônia,
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Brasil), 1 ex.; UFRO-I 10197 (Rio Mamoré, próximo à Guajará-Mirim, Guajará-mirim,
Estado de Rondônia, Brasil), 19 ex.; USNM 305561 (Rio Matos below road crossing,
48 km east San Borja, Beni, Ballivia prov., Bolivia), 16 ex.; USNM 305564 (Borrow
Pit By Road at 2.5 km W Rio Matos X-Ing 44 Air km E San Borja, Beni, Ballivia prov.,
Bolivia), 1 ex.; USNM 30588, (E.B.B. Campamento Trapiche Pozo a Una Hora
Camino a La Pascana, Beni, Bolivia), 3 ex.
Pimelodella spelaea: LIRP 8160 (Caverna São Bernardo, afluente subterrâneo
do Rio São Bernardo, São Domingos de Goiás, Estado de Goiás, Brasil), 5 ex.
Pimelodella steindachneri: MZUSP 74535 (Igarapé na fazenda Boa Vida,
Arquimedes, Estado de Rondônia, Brasil), 1 ex.; MZUSP 57333 (Rio Madeira, perto
da foz, Estado do Amazonas, Brasil), 1 ex.; UFRO-I 9746 (Rio Guaporé, próximo à
baia das Onças, Costa Marques, Estado de Rondônia, Brasil), 1 ex. (xy); UFRO-I
9753 (Foz do Rio CautáRio, Costa Marques, Estado de Rondônia, Brasil), 1 ex. (xy);
USNM 191589 (Rio Araguaia, Near Aruana, Brasil), 7 ex.
Pimelodella taeniophorus: USNM 1698 (Paraguay?), 3 ex.
Pimelodella taenioptera: LIRP 710 (Rio Cuiabá, próximo ao hotel Tuiuiu, Barão
de Melgaço, Estado do Mato Grosso, Brasil), 1 ex.; MZUSP 337 (Entre Rios, Paraná,
Argentina), 5 ex.; MZUSP 21118 (Rio Paraná, abaixo de Sete Quedas. Período da
coleta: 1977 a 1980, Bandeiras, Estado do Paraná, Brasil), 2 ex.; MZUSP 23195 (Rio
Taquari, cerca de 150 km do município de Coxim, Coxim, Estado do Mato Grosso,
Brasil), 1 ex.; MZUSP 24735 (Rio Coxipó da Ponte, Coxipó da Ponte, Cuiabá,
Estado do Mato Grosso, Brasil), 2 ex.; MZUSP 25089 (Rio Cuiabá, ca. 25 km abaixo
de Barão de Melgaço, Barão de Melgaço, Estado do Mato Grosso, Brasil), 1 ex.;
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MZUSP 59991 (Rio Salobra, sob a ponte, cerca de 18 km saindo da estrada de
Bonito para Bodoquena, Bodoquena, Estado do Mato Grosso do Sul, Brasil), 14 ex.
Pimelodella transitoria: LIRP 1033 (PETAR, Iporanga, Estado de São Paulo,
Brasil), 2 ex.; LIRP 1036 (Rio Betari - PETAR, Estado de São Paulo , Brasil), 3 ex., 2
cs.; LIRP 104, (Rio Betari - PETAR, Estado de São Paulo , Brasil), 1 ex.; MZUSP
53554, (Riacho afluente do Rio Betari, na estrada para Caverna Santana, 5km da
cidade de Iporanga, Iporanga, Estado de São Paulo, Brasil), 1 ex., 1 cs.
Pimelodella vittata: CAS 75854 (Rio Sao Francisco between Gauicui &
Januaria, São Francisco drainage, Minas Gerais/ Bahia border, Brasil), 1 ex.; SU
31585 (San Pedro, 200km n. of Buenos Aires, Buenos Aires prov., Argentina), 3 ex.;
USNM 318081 (Rio Mucuri approximately 9 km W of Town of Presidente Pena Along
Dirt Road On Fazenda Gaviao. Side Branch of Main River With Some Rapids.
(Coordinates Are For Presidente Pena, Minas Gerais, Brasil), 2 ex.; USNM 318143 (
Rio Itanhem [Also Known As Rio Alcobaca] approximately 15 km W of Nova Lidice
Off Ba-290. Main River Channel. [Coordinates Are For Nova Lidice], Minas Gerais,
Brasil), 1 ex.; USNM 318159 (Rio Itanhem [Also Known As Rio Alcobaca]
approximately 15 km W of Nova Lidice Off Ba-290. Main River Channel. [Coordinates
Are For Nova Lidice], Minas Gerais, Brasil), 102 ex.
Pimelodella yuncencis: CAS 75892 (above Chliete at ca. 4000 ft. elev., Rio
Jequetepeque drainage, Dept. Cajamarca, Peru), 22 ex.; CAS 75894 (Rio Piura at
Piura (reduced to dry season pools), Dept. de Piura, Peru), 42 ex.; CAS 75896 (near
railway bridge at Cultambo, a station near Pacasmayo on Rio Jequetepeque; water
clear; river alternating between swift & quiet pools, Rio Jequetepeque drainage,
Dept. La Libertad (??), Peru), 25 ex.; USNM 083531 (Near Portovel, Ecuador), 2 ex.;
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USNM 083643 (Piura, Peru), 17 ex.; USNM 088671 (Salavery, Peru), 11 ex.; USNM
167856 (Creek From Laguna Near Pacasmayo, Peru), 3 ex.; USNM 177198 (San
Miguel De Los Colorados, Pichincha prov., Ecuador), 5 ex.
Pimelodella sp (indeterminada): AMNH 54891 (Matawai Creek, 2km upstream
from mouth, small rock-lined pool, Nickerie, Surinam), 1 ex.; AMNH 54953 (Pools at
the side of Corintijn River, ca. km 378, Nickerie, Surinam), 7 ex.; AMNH 56178 (TFA,
Caño Ucuoto, tributary of Rio Cataniapo, Venezuela), 3 ex.; AMNH 74713 (Rio
Mawarinuma, tributary mouth, 5km above cerro de neblina base camp, along left
bank, Rio Negro drainage,Dept. Rio Negro, TerritoRio Federal Amazonas,
Venezuela), 5 ex.; AMNH 77473 (Rio Mamore, Puerto Siles, Bolivia), 50 ex.; AMNH
77555 (Rio Mamore, ca. 2km north of Boca Chaparae, Bolivia), 8 ex.; AMNH 91363
(Rio Siapa, in rapids near Yanomami Village on left bank, Rio Negro drainage,
TerritoRio Federal Amazonas, Venezuela), 8 ex.; AMNH 91367 (Rio Siapa, at
Yanomami Village, at upper end of rapids on left bank, Rio Negro drainage,
TerritoRio Federal Amazonas, Venezuela), 16 ex.; AMNH 91368 (Rio Siapa tributary,
20 minutes above Siapa base camp on right bank, Rio Negro drainage, TerritoRio
Federal Amazonas, Venezuela), 15 ex.; ANSP 179757 (Rupununi river [Essequibo
Dr.], sand beach and inlet at Karanambo Ranch, Rupunini, (Region 9), Guyana), 4
ex.; ANSP 180987 (Kuyuwini River (Essequibo Dr.), 60.6 km ENE of Kuyuwini
Landing, 179 km SE of Lethem, Rupunini, Guyana), 2 esq.; ANSP 192388 (Rio
Orinoco, beach in meddle of channel, 32km SSE of Manaka, 91km ESE of San
Fernando de Atabapo, Amazonas, Venezuela), 20 ex.; ANSP 192501 (Rio Ventuari
[Orinoco Dr.], beach across river from Picua village, 34km ENE Macuruco, 104km E
San Fernando de Atabapo, Amazonas, Venezuela), 1ex.; ANSP 192503 (Rio

59

Ventuari [Orinoco Dr.], village of Marueta at landing, 91km ENE of Macuruco, 159km
ENE of San Fernando de Atabapo, Amazonas, Venezuela), 7 ex.; ANSP 192839
(Rio Ventuari [Orinoco Dr.], Raudaless Tencua, 56km east-southeast of San Juan de
Manapiare, Amazonas, Venezuela), 8 ex.; LBP 1808 (Afluente Córrego Fogaça.
Drenagem do Araguaia, Barra do Garça, Estado do Mato Grosso do Sul, Brasil), 4
ex.; LBP 3418 (Rio São Manuel, drenagem do Paraíba do Sul, Rio Pombas, Estado
de Minas Gerais, Brasil), 1 ex.; LBP 3585 (Rio Paritinguinha, drenagem do Tietê,
Salesópolis, Estado de São Paulo, Brasil), 1 ex.; LBP 6942 (Igarapé Puranga,
drenagem do Negro/Amazonas, São Gabriel da Cachoeira, Estado do Amazonas,
Brasil), 22 ex.; LBP 7813 (Lagoa da Boca Franca, drenagem do Araguaia/
Amazonas, Cocalinho, Estado do Mato Grosso, Brasil), 3 ex.; LIRP 4509 (Rio
Araguaia, abaixo da Cach. de Couto Magalhães, Alto Araguaia, Estado do Mato
Grosso, Brasil), 2 ex.; LIRP 6159 (Rio das Garças, jusante do eixo da futura PCH
Alto Garças, próximo ao rancho do vereador de Araguainha, Guiratininga, Estado do
Mato Grosso, Brasil), 1 ex.; LIRP 6800 (Rio Paranaíba, ao lado da ponte da BR 365
MG/GO. Jusante da UHE São Simão. Água bastante agitada, São Simão, Estado de
Goiás, Brasil), 1 ex.; LIRP 6821 (Rio das Garças, Barra do Garça, Estado do Mato
Grosso, Brasil), 1 ex. MZUSP 25977 (Rio Ucayali, Masisea, Cel. Portillo, Ucayali,
Peru), 1 cs.; UFRO-I 829 (Rio Guaporé, próximo à baia das Onças, Costa Marques,
Estado de Rondônia, Brasil), 3 ex.; UFRO-I 9737 (Foz do igarapé Belmont, Rio
Madeira, Porto Velho, Estado de Rondônia, Brasil), 3 ex.; UFRO-I 8246 (Rio
SotéRio, próximo à confluência com o Rio Mamoré, Guajará-mirim, Estado de
Rondônia, Brasil), 1 ex.; UFRO-I 10134 (Ensecadeira da Cachoeira de Santo
Antônio, Rio Madeira, Porto Velho, Estado de Rondônia, Brasil), 1 ex.; UFRJ 0502
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(tributário do rio Cinta Larga, afluente do rio Aripuanã, bacia do Rio Madeira, na
estrada BR-174, Estado do Mato Grosso, Brasil), 1 cs.; USNM 305505 (Rio Matos
below road crossing, 48 km east San Borja, Beni, Ballivia prov., Bolivia), 25 ex.
Rhamdella cainguae: LIRP 3045 (Aristobulo del Valle, arroyo Cuña-Pirú,
BalnMun Misiones, Prov. Misiones, Depto. Cainguás, Argentina) ,4 ex., 1 cs.
Rhamdella longiuscula: MCP 12722 (arroio Passo do Alto, próximo à localidade
de Mineiral, São Nicolau, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil), 82 ex., 2 cs.
Rhamdella rusbyi: CAS 63729 (Río Colorado drainage, Lower Bopi, Bolívia), 2
ex., 1 cs.
Rhamdia quelen: UFRJ 0321 (córrego Braúna, Ipatinga, Estado de Minas
Gerais, Brasil), 3 cs.
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Resultados

1. Revisão taxonômica
1.1.

O gênero Brachyrhamdia Myers (1927)

Ordem Siluriformes
Subordem Heptapteroidei
Família Heptapteridae
Brachyrhamdia Myers (1927)
Brachyrhamdia MYERS, 1927 [descrição: 123-124; espécie-tipo - Brachyrhamdia
imitator, feminino (espécie-tipo por designação original, monotípica): 123;
diagnose : 123]; SCHULTZ, 1944 [descrição original do gênero: 209,
sinonimização a Pimelodella: 209-210]; GOSLINE, 1945 [lista taxonômica: 43];
INNES & MYERS, 1950 [mimetismo, sinonimização a Pimelodella: 223];
SANDS, 1984 [tratamento taxonômico: 56-58]; SANDS, 1985a [fotos de
exemplares: 58a-58b]; SANDS, 1985b [mimetismo com outros siluriformes:
58(9-11)]; SANDS & BLACK, 1985 tratamento taxonômico: 58(1), descrição
original: 58(1-2), chave de identificação para as espécies do gênero: 58(2), lista
de siluriformes importados juntamente com espécies do gênero: 58(6)];
LUNDBERG & McDADE, 1986 [1; tratamento sistemático: 3] AXELROD, 1987
[validade ou não de Brachyrhamdia: 24-25]; BURGESS, 1989 [alocação a
Pimelodella: 272-273]; FERRARIS, 1991 [mimetismo com Corydoras: 36];
LUNDBERG et al., 1991 [diagnose, composição e relações da sub-família
Rhamdiinae (= família Heptapteridae): 192-201; material comparativo: 207];
ZARSKE, 2003 [discussão sobre a alocação de B. marthae a Brachyrhamdia
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ou Rhamdia: 50-53]; LASSO et al., 2003 [lista taxonômica: 170]; BOCKMANN &
GUAZZELLI, 2003 [revisão do tratamento taxomômico: 406-408; interesse
ornamental: 409; notas de biologia: 409; lista taxonômica: 410-411]; LASSO et
al.,2004 [lista taxonômica das espécies da bacia do Rio Orinoco: 133];
BOCKMANN & FERRARIS, 2005 [presença de oito raios ramificados no lobo
ventral da nadadeira caudal (caráter plesiomórfico): 128; ramos epifiseanos do
canal latero-sensorial supra-orbital não fundidos (caráter derivado encontrado
homoplasticamente): 131]; CIONE et al., 2005 [fragmentos fósseis de primeiro
raio (indiviso) de nadadeira peitoral semelhantes anatomicamentes ao
encontrado em Brachyrhamdia: 32]; DoNASCIMIENTO & LUNDBERG, 2005
[relações filogenéticas com outros gêneros de Heptapteridae: 44]; MACHADOALLISON, 2006 [histórico das expedições de Schultz, com citação sobre o
trabalho de descrição do gênero: 19]; FERRARIS, 2007 [tratamento
taxonômico: 181]; BOCKMANN & MIQUELARENA, 2008 [comentário sobre o
estudo anatômico completo da espécie-tipo em Lundberg & McDade, 1986: 2;
coloração em álcool, sobre faixa escura atravessando os olhos: 12; ausência
de faixa escura vertical na base da nadadeira caudal: 11; referência à posição
basal em heptapterídeos: 31; matriz de caracteres: 31; descrição dos
caracteres analisados: 31-41; relações filogenéticas em Heptapteridae: 43-45];
BOCKMANN & CASTRO, 2010 [ramos epifiseanos do canal latero-sensorial
supra-orbital não fundidos (caráter derivado encontrado homoplasticamente):
694; comportamento não-criptobiótico, referindo-se ao relatado por Trajano &
Bockmann, 1999: 698]; ALEXANDROU et al., 2011 [entre Corydoras e
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Brachyrhamdia: 84]; SLOBODIAN & BOCKMANN, 2011 [relações filogenéticas
e distribuição: 192];BOCKMANN & COSTA 1995 [revisão taxonômica: B3].

Diagnose: O gênero Brachyrhamdia pode ser diagnosticado dentre os outros
gêneros de Heptapteridae como fazendo parte de um grado basal de
heptapterídeos, juntamente com os gêneros Goeldiella, Rhamdia, Rhamdella e
Pimelodella por apresentar margem orbital livre (versus subfamília Heptapterinae,
apresentando os heptapterídeos sem margem orbital livre) (Bockmann, 1998;
Bockmann & Miquelarena, 2008). Brachyrhamdia pode ser diagnosticada também
em Heptapteridae pelos seguintes caracteres apomórficos: fontanela posterior
ossificada (versus não-ossificada em Heptapteridae. Entretanto, o caráter é
homoplasticamente compartilhado em Brachyglanis, Leptorhamdia, Myoglanis,
Pseudoleptorhamdia e Rhamdia quelen); mancha subocular presente (versus
ausente em Heptapteridae e não-aplicável para Horiomyzon, Maculirhamdia,
Mastiglanis e Phreatobius). O presente trabalho acrescenta mais três características
derivadas exclusivas à diagnose de Brachyrhamdia: junção apenas sincondral entre
os cerato-hiais anteriores e posteriores (versus junção sincondral e sutura dentada
mediana); 27 a 32 vértebras corporais (versus mais que 32 vértebras corporais,
sendo o número equivalente à contagem total de vértebras, exceto as cinco
primeiras pertencentes ao aparelho de Weber e a última do complexo caudal);
tamanho da cabeça grande, entre 31% e 37% do comprimento padrão (versus maior
que 37% em Goeldiella e entre 20% e 30% em Pimelodella, Rhamdia e Rhamdella).
Entretanto, tais caracteres são apresentados aqui em caráter experimental, já que
foram analisadas apenas espécies pertencentes ao grado basal em Heptapteridae,

64

de maneira que sua validade para uma comparação dentro da família como um todo
não pode ser estabelecida.
Bockmann (1998) utilizou o caráter de ossos do teto do crânio liso (versus
ornamentado em Gladioglanis, Goeldiella, Rhamdella, Rhamdia, Phreatobius e
Pimelodella.

Caráter

apomórfico

compartilhado

homoplasticamente

em

Heptapterinae exceto táxons acima mencionados) na delimitação de Brachyrhamdia.
Entretanto, na matriz aqui analisada a ornamentação de Brachyrhamdia foi
caracterizada como “estrias e fendas em pequena quantidade”, e não totalmente
ausente.
Descrição: porte geralmente pequeno (23,3-76mm CP), corpo achatado
lateralmente (17,1-24,8% CP). Cabeça grande (média 34,4% CP), boca sub-terminal
a terminal. Dentes pequenos e viliformes, ausentes no palato. Barbilhões como um
todo fino, longos e ovais em secção transversal. Base dos barbilhões maxilares
acima do lábio superior, lateral à narina anterior, alcançando em média do meio ao
final da nadadeira adiposa (76% CP). Base dos barbilhões mentonianos externos
medianas à linha da extremidade da boca, na altura longitudinal da extremidade
anterior da órbita, alcançando em média metade do comprimento da nadadeira
peitoral adpressa (29% CP). Base dos barbilhões mentonianos internos pouco mais
mesiais e posteriores que dos externos, alcançando em média a base da nadadeira
peitoral (16,5% CP). Membranas branquiais livres, geralmente seis raios
branquiostégios. Metapterigóide trapezoidal (aproximadamente triangular). Junção
sincondral entre cerato-hiais anteriores e posteriores. Faringo-branquial 1 pode estar
presente.

Narina

anterior

próxima

ao

lábio

superior,

narina

posterior

aproximadamente no segundo terço da distância do comprimento pré-orbital. Órbita
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com pequena margem de pele, margem orbital livre, olho grande, aproximadamente
circular, lateral, aproximadamente na metade do comprimento da cabeça.
Ossificação na região da fontanela posterior. Forâmen do trigêmino-facial com
margens retilíneas, arredondado a elipsóide. Canais sensoriais não ramificados.
Orifício de saída do ramo epifiseano do canal supra-orbital no frontal geralmente
muito grande (mais que quatro vezes maior que os poros 7 e 8 do canal supraorbital). Túbulos originários dos ramos epifiseanos do canal supra-orbital geralmente
não fundidos entre si e abrindo em poros distintos. Linha lateral completa. Nadadeira
dorsal com spinelet, um raio rígido indiviso e seis raios ramificados. Nadadeira
adiposa arredondada, extremidade posterior livre. Nadadeira caudal bifurcada, lobos
pontiagudos e de igual comprimento, composta por um raio rígido indiviso e sete
raios ramificados dorsais, oito raios ramificados e um raio rígido indiviso ventral.
Raios mais centrais da nadadeira caudal podem apresentar expansão basal nas
margens internas. Geralmente 15 raios pro-correntes dorsais e ventrais. Nadadeira
anal com 12 a 15 raios. Nadadeira pélvica com um raio indiviso e cinco ramificados.
Nadadeira peitoral com um raio indiviso solidamente ossificado, apresentando
dentações conspícuas na margem interna e dentações ausentes ou muito tênues na
margem externa, e sete raios ramificados. Processo pós-cleitral estreito e
pontiagudo. Papila urogenital entre nadadeiras pélvicas, na metade do comprimento
adpresso, com ânus imediatamente posterior. Dimorfismo sexual inconspícuo
externamente. Mancha subocular geralmente presente.
Distribuição: as espécies do gênero Brachyrhamdia são conhecidas de
localidades da Bacia Amazônica, no Brasil, Bolívia, Guiana, Peru e Venezuela.
Maiores detalhes serão fornecidos na descrição de cada espécie.
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O gênero Brachyrhamdia Myers (1927) foi estabelecido com base em um
material coletado por Dr. Carl Ternetz, designada por Myers (1927: p. 123) como um
gênero novo e relacionado à Pimelodella. A espécie-tipo do gênero, Brachyrhamdia
imitator, foi descrita também por Myers na mesma publicação (1927: p. 123-124),
com seguinte localidade-tipo: “Venezuela: Caño de Quiribana, near Caicara” (bacia
do Rio Orinoco). O gênero foi originalmente assinalado à família Pimelodidae
Eigenmann & Eigenmann, 1918 e sempre referenciado ao subgrupo de Pimelodidae
que veio a constituir a família Heptapteridae (e.g. Lundberg & McDade, 1986;
Ferraris, 1988; Lundber et. al., 1991a, de Pinna, 1993; Bockmann, 1998; Bockmann
& Miquelarena, 2008).
A literatura menciona cinco espécies válidas assinadadas à Brachyrhamdia:
Brachyrhamdia imitator Myers (1927), B. heteropleura (Eigenmann, 1912), B.
marthae Sands & Black (1985), B. meesi Sands & Black (1985) e B. rambarrani
Axelrod & Burgess (1987) (cf. Bockmann & Guazzelli, 2003; Ferraris, 2007,
Eschmeyer & Fong, 2012). Além destas, três outras são conhecidas existir,
ocorrendo nas bacias dos Rios Tocantins-Araguaia, Japurá e Tapajós. No site
http://www.planetcatfish.com há o registro de prováveis outras duas espécies sem
localidade de campo, apresentadas como Brachyrhamdia sp. 2 e Brachyrhamdia sp.
3. Entretanto, seria necessário o exame de tais espécimes para sua alocação no
gênero.
A seguir é apresentada a revisão taxonômica das espécies pertencentes a
Brachyrhamdia, com sua sinonímia, re-descrição e diagnose.
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1.2.

Brachyrhamdia imitator Myers (1927)

Brachyrhamdia imitator MYERS, 1927 [106; espécie-tipo - Brachyrhamdia imitator,
feminino: diagnose e descrição: 123-124; Localidade-tipo: “Caño de Quiribana,
near Caicara”. Holótipo: CAS 54359 [ex IU 17695]. Único espécime. Gênero:
feminino. Distribuição conhecida: bacias dos Rios Caura e Orinoco, na
Venezuela.]; SCHULTZ, 1944 [descrição original do gênero e da espécie-tipo:
209]; GOSLINE, 1945 [lista taxonômica: 43]; INNES & MYERS, 1950
[sinonimização a Pimelodella imitator: 223, mimetismo com C. melanistius:
223]; SANDS, 1984 [tratamento taxonômico: 56, foto: 56]; SANDS, 1985b
[mimetismo com C. melanistius e C. delphax: 58(9), cuidados em aquário:
58(11)]; SANDS & BLACK, 1985 [tratamento taxonômico: 58(1), quote da
descrição original: 58(1-2), características anatômicas: 58(2), chave de
identificação: 58(2), tabela de morfometria: 58(3); diagnose comparativa de B.
meesi: 58(5), foto: 58(7-8)]; LUNDBERG & MCDADE, 1986 [anatomia, redescrição e possíveis relações filogenéticas com outros gêneros: 1-24];
AXELROD, 1987 [comparação com Pimelodella (=Brachyrhamdia) rambarrani:
24-25]; BURGESS, 1989 [transferida para Pimelodella imitator e biologia: 272273; lista taxonômica: 280]; FERRARIS, 1991 [foto: 37; nota sobre reprodução
sem cuidado parental: 76]; KOBAYAGAWA, 1991 [fotografia: 37]; LUNDBERG
et al., 1991 [material comparativo: 206]; CHEN & LUNDBERG, 1995 [material
comparativo: 797]; SCHAEFER & LAUDER, 1996 [material comparativo: 1674];
ESCHMEYER, 1998 [lista taxonômica: 763]; ZARSKE, 2003 [discussão da
validade ou não de B. marthae, comparando resultados obtidos com B. imitator:
50-52; figura do primeiro raio da nadadeira peitoral: 51]; LASSO et al., 2003
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[lista taxonômica: 170]; BOCKMANN & GUAZZELLI, 2003 lista taxonômica:
411]; BOCKMANN & DE PINNA, 2004 [comentário sobre o monofiletismo de
Heptapteridae, corroborado em de Lundberg & McDade, 1986: 1, 5]; LASSO et
al.,2004 [lista taxonômica: 133]; DoNASCIMIENTO & LUNDBERG, 2005
[material

comparativo:

47];

MACHADO-ALLISON,

2006

[histórico

das

expedições de Schultz, com citação sobre o trabalho de descrição do gênero e
sua

espécie-tipo: 19;

lista

de

espécies

válidas

na

Venezuela:

25];

WASSENBERGH et al., 2006 [medição comparativa da altura da cabeça com
diversos siluriformes: 509]; FERRARIS, 2007 [tratamento taxonômico: 181]
BOCKMANN & MIQUELARENA, 2008 comentário sobre o estudo anatômico
completo da espécie-tipo em Lundberg & McDade, 1986: 2]; ZANATA et al.,
2009 [mimetismo de Brachyrhamdia imitator e Corydoras melanistius: 2626];
BOCKMANN & CASTRO, 2010 [sub-pré-opérculo ausente (plesiomorfia): 695];
SLOBODIAN & BOCKMANN, 2011 [relações filogenéticas e distribuição: 192].
Pimelodella imitator.- INNES & MYERS, 1950 [sinonimização a Pimelodella imitator:
223, mimetismo com C. melanistius: 223]; AXELROD, 1987 [comparação com
Pimelodella

(=Brachyrhamdia)

rambarrani:

24-25];

BURGESS,

1989

[transferida para Pimelodella imitator e biologia: 272-273; lista taxonômica:
280]; ESCHMEYER, 1998 [lista taxonômica: 763].
Diagnose:

Brachyrhamdia

imitator

pode

ser

diagnosticada

das

suas

congêneres pelos seguintes caracteres apomórficos de coloração, características
anatômicas, morfométricas e metrísticas exclusivas: faixa escura de pigmentação na
região lateral do corpo, se iniciando pouco abaixo da linha lateral e estendendo
dorsalmente até a extremidade dos primeiros raios da nadadeira dorsal; nadadeira
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dorsal longa (maior comprimento até o fim da base da dorsal e até sua extremidade
adpressa); primeiro raio (não-ramificado) da nadadeira peitoral com espinhos
grandes e retrorsos em pouco mais da metade na margem mesial (em média oito
espinhos), além da margem lateral apresentando pequenos espinhos antrorsos na
sua metade proximal e leves serrações na metade distal; raios da nadadeira caudal
duas vezes ramificados, sendo que os raios centrais se apresentam ligeiramente
abaulados.
Adicionalmente, Brachyrhamdia imitator pode ser distinguida de suas
congêneres pelos seguintes caracteres: presença de corpo alto e curto, com número
de vértebras entre 33 e 35 (VS. 36-38 em Brachyrhamdia marthae, B. meesi, B.
heteropleura e Brachyrhamdia sp. n. “Araguaia); e ausência de faixa escura de
coloração lateral no corpo (VS. presença em Brachyrhamdia marthae, B. meesi, B.
heteropleura e Brachyrhamdia sp. n. “Araguaia), ambos compartilhados com B.
rambarrani e Brachyrhamdia sp. n. “Amanã”. Se diferencia de B. rambarrani pela
presença de processo posterior do supra-occipital com aspecto aproximadamente
triangular (VS. aproximadamente retangular, afilando apenas na extremidade distal
em B. rambarrani); associação entre o hipural 5 e a placa formada pelos hipurais 3 e
4 co-ossificada, mas com o limite entre as placas visível (VS. hipural 5 nitidamente
separado da placa formada pelos hipurais 3 e 4 em B. rambarrani); e raios caudais
duas, raramente três vezes ramificados. (VS. quatro vezes ramificados em B.
rambarrani), os três caracteres compartilhados com Brachyrhamdia sp. n. “Amanã”.
Se diferencia de Brachyrhamdia sp. n. “Amanã” pela presença de dentes antrorsos
na margem lateral do espinho da nadadeira peitoral (VS. dentações retilíneas em
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Brachyrhamdia sp. n. “Amanã”) e ausência do Faringo-branquial 1 (VS. presença em
Brachyrhamdia sp. n. “Amanã”).
Descrição: Dados morfométricos podem ser encontrados na Tabela 01. Figura
06 mostra o formato do corpo e padrões de coloração. Demais características
seguem o descrito do gênero. Os valores apresentados abaixo são correspondentes
à média dos valores encontrados, exceto para comprimento padrão, que é
demonstrada a amplitude de valores, de maneira a facilitar a comparação direta
entre os valores apresentados para as espécies.
Pequeno porte (28-76,1 mm CP), corpo alto (27,6% CP) e largo (18,3% CP).
Cabeça grande (36,8% CP) e alta (62,5% CC). Barbilhões maxilares e mentonianos
externos e internos de comprimento intermediário (76,6; 30,3; 17,8% CP
respectivamente). Dorsal longa (comprimento até fim da base da dorsal: 54,8% CP;
dorsal adpressa: 67,3% CP). Distância dorsal-adiposa mediana (12,1% CP).
Nadadeira dorsal longa (comprimento raio indiviso da dorsal: 22,8% CP; 1º raio
ramificado da dorsal: 25,2% CP; 2º raio ramificado da dorsal: 22,7% CP). Primeiro
raio (não-ramificado) da nadadeira peitoral com espinhos grandes e retrorsos em
pouco mais da metade na margem mesial (em média oito espinhos), além da
margem lateral apresentando pequenos espinhos antrorsos na sua metade proximal
e leves serrações na metade distal. Nadadeira pélvica posterior no comprimento do
corpo(comprimento pré-pélvico: 51,2% CP; até fim da base da pélvica: 54% CP; até
extremidade mais distal: 67,8% CP). Nadadeira adiposa posterior no comprimento
do corpo (65,7% CP). Pedúnculo caudal alto (11,8% CP). Processo posterior do
parieto-supra-occipital com base larga e contínuo estreitamento até ápice não muito
estreito, dando aspecto aproximadamente triangular ao processo. Osso corono-
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meckeliano elíptico, com a extremidade anterior arredondada. Articulação do
quadrado com o metapterigóide portando uma projeção pequena de formato
triangular na região da articulação em si, onde se apresenta a cartilagem ou próximo
a esta. 27-29 vértebras corporais (número total de vértebras exceto cinco do
aparelho de Weber e uma do centro complexo caudal). Subdivisão da porção
arborescente do processo transverso da vértebra 4 ramificada em dois braços
principais após região peduncular, com mais ramificações a partir destes.
Ramificação dos raios caudais se iniciando no terço distal. Mancha sub-ocular
presente. Esta espécie distribui-se na bacia do Rio Caura, bacia do Rio Orinoco, na
Venezuela.
Coloração em álcool: porções dorsal e laterais do corpo de cor amarelada,
apresentando melanóforos dispersos de maneira aproximadamente uniforme.
Quando o exemplar não perdeu muito sua coloração apresenta regiões com maior
concentração de melanóforos pontuais e espalhadas pelo corpo. Superfície ventral
com tom amarelo mais claro, pálido, sem apresentar melanóforos. Faixa escura de
pigmentação oblíqua na região lateral do corpo, se iniciando pouco abaixo da linha
lateral e estendendo dorsalmente até a extremidade dos primeiros raios da
nadadeira dorsal. Cabeça com coloração mais ou menos uniforme, com maior
quantidade de melanóforos que o corpo, exceto a porção ventral que não apresenta
pigmentação. Presença de uma faixa de pigmentação, de largura pouco menor que
a órbita, se iniciando lateralmente no corpo, no limite com sua superfície ventral, e
se estendendo dorsal e posteriormente até o topo da cabeça, unindo as faixas dos
dois lados, em forma aproximada de um “V”, originando a mancha sub-ocular. Esta
faixa se encontra aproximadamente paralela à da lateral do corpo. Melanóforos
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marrons concentrados formando uma linha desde a região anterior à inserção da
nadadeira adiposa, se estendendo por sua lateral e se unindo novamente na
inserção da nadadeira caudal. Linha de melanóforos marrons concentrados na base
da nadadeira dorsal, se estendendo por toda a nadadeira seguindo a linha da faixa
escura apresentada na lateral do corpo. Nadadeiras peitorais apresentando
pigmentação marrom apenas no comprimento dos primeiros raios indivisos
(espinhos) e membrana adjacente. Nadadeiras caudal, pélvica e anal não
pigmentadas. Nadadeira adiposa apresentando pigmentação marrom por quase toda
sua extensão, exceto no 1/3 mais distal. Todos os barbilhões apresentam
melanóforos esparsos dorsalmente
Material analisado: holótipo, CAS 54359 (Cano de Quiribana, near Caicara,
Rio Orinoco system, Bolivar, Venezuela) 1 ex. (69,4 mm CP); AMNH 58322
(Aquarium trade, Equador), 3 ex. (63,1-76,7 mm CP); ANSP 135585 (Cano Puerto
Cabello at Puerto Cabello, Bolivar, Venezuela) 337 ex. (26-54 mm CP); ANSP
135601 (Caño Chuapo ca. 20 min downstream from Jabillal [opposite bank] on Rio
Caura, Bolivar, Venezuela), 20 ex. (30-38,5 mm CP); ANSP 135635 (Caño Barranca
ca. 1 1/4 hours downstream from Jabillal [opposite bank] on Rio Caura, Bolivar,
Venezuela), 1 ex. (30 mm CP); ANSP 135740 (Rio Urbana [Urbani] on Maripa-Las
Trincheras road, Bolivar, Venezuela), 1 ex. (31,9 mm CP); ANSP 135867 (Rio Caura
at Jabillal, Bolivar, Venezuela), 1 ex. (39,2 mm CP); ANSP 139617 (Sandbar along
Rio Mato, Bolivar, Venezuela), 2 ex. (30,6-30,8 mm CP); ANSP 139850 (Small [cano]
tributary of Rio Mato [left bank], Bolivar, Venezuela), 100 ex. (28-47 mm CP), 2 cs.;
ANSP 160248 (Rio Caura at puerto Las Majadas, Bolivar, Venezuela), 100 ex.;
ANSP 160457 (Cano Puerto Cabello, at crossing of road to Las Trincheras, 34km S
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of Ciudad Bolivar-Caicara highway, Bolivar, Venezuela), 1 ex. (31,4 mm CP) ; ANSP
160525 (Rio Caura at Puerto Las Majadas [fishing village], Bolivar, Venezuela), 185
ex.; MCP 15132 (Rio Caura at Puerto Las Majadas, Bolivar, Venezuela), 8 ex. (34,739,9 mm CP),1 cs.; MZUSP 84669 (Rio Caura at Puerto Las Majadas, Bolivar,
Venezuela), 4 ex. (33,5-36,2 mm CP); SU 16179 (Cano de Quiribana into R.
Orinoco, Caicara, Bolivar State, Venezuela), 2 ex. (40,73 mm CP); SU 48666 (Cano
de Quiribana, Bolivar State, Venezuela), 1 ex.
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1.3.

Brachyrhamdia marthae Sands & Black (1985)

Brachyrhamdia marthae SANDS, 1984 [foto do exemplar não identificado, similar a
Brachyrhamdia: 58]; SANDS, 1985a [foto: 58b]; SANDS, 1985b [mimetismo
com C. pygmaeus e Otocinclus spp.: 58(10)]; SANDS & BLACK, 1985
[localidade tipo: “Peru, aquarium import”. Holótipo: RMNH 29424. Único
espécime. Comparação com outras espécies do gênero: 58(2); chave de
identificação para as espécies do gênero: 58(2); tabela de morfometria e dados
merísticos: 58(3); descrição: 58(4); similaridade de coloração com outros
siluriformes: 58(6); fotos: 58(7-8)]; LUNDBERG & McDADE, 1986 [comentário
sobre a descrição por Sands & Black (1985): 5]; BURGESS, 1989 [lista
taxonômica: 281]; ESCHMEYER, 1998 [lista taxonômica: 1031]; CHERNOFF &
WILLINK, 1999 [apêndice 6: lista taxonômica: 93; apêndice 7: lista comparativa
de espécies da Amazônia Boliviana: 108; apêndice 8: descrição ictiológica das
estações de coleta: 117, 119, 121, 122, 124, 125, 128, 129, 143, 144];
CHERNOFF et al., 1999 [peixes ornamentais de importância econômica: 43];
MACHADO-ALLISON et al., 1999a [riqueza de espécies por localidade: 23, 28,
29, 31, 32, 33, 36, 47, 48; lista de espécies amostradas nas bacias do Manuripi
e Tahuamanu, na Bolívia: 50 ]; MACHADO-ALLISON et al., 1999b [riqueza de
espécies de importância econômica em rios de água preta: 50]; ZARSKE, 2003
[re-descrição de B. marthae e re-alocação ao gênero Rhamdia: 47-55];
BOCKMANN & GUAZZELLI, 2003 [lista taxonômica: 411]; LIZARAZU, 2006
[lista de peixes orgamentais: 15]; BOCKMANN, 2007 [tratamento taxonômico:
104]; FERRARIS, 2007 [tratamento taxonômico: 181]; BOCKMANN &
MIQUELARENA, 2008 [presença do Faringobranquial 1: 35; material
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comparativo: 52]; SLOBODIAN & BOCKMANN, 2011 [relações filogenéticas e
distribuição: 192].
Brachyrhamdia cf. marthae.- GALACATOS et al., 2004 [lista de espécies analisadas:
50].
Brachyrhamdia martae (sic).- CHERNOFF, 2000 [listagem de peixes ornamentais:
277; lista taxonômica: 282].
Pimelodella marthae.- BURGESS, 1989 [lista taxonômica: 281]; ESCHMEYER, 1998
[lista taxonômica: 1031].
Rhamdia marthae.- ZARSKE, 2003 [re-descrição de B. marthae e re-alocação ao
gênero Rhamdia: 47-55].
Diagnose: Brachyrhamdia marthae pode ser diagnosticada das suas
congêneres pelos seguintes caracteres derivados de coloração, características
anatômicas e morfométricas exclusivos: faixa escura de coloração sobre a linha
lateral, desde o pseudotímpano até a nadadeira caudal, se alargando próxima a
esta;

mancha

pigmentada

escura,

de

triangular

a

circular,

ocupando

aproximadamente 2/3 da altura da região do corpo na base da nadadeira caudal;
cabeça pigmentada uniformemente nas regiões laterais e dorsal; primeiro raio (nãoramificado) da nadadeira peitoral com espinhos grandes e retilíneos ou antrorsos em
pouco mais da metade da margem mesial, alguns apresentando dois ápices e
geralmente não uniformes em formato, além da margem lateral com pequenos
espinhos retilíneos apenas na porção mais proximal e serrae tênues na metade
distal; nadadeiras pélvicas próximas; nadadeira adiposa curta (em média 20% CP);
raios da nadadeira caudal geralmente duas vezes ramificados, com apenas os raios
centrais uma vez ramificados e pronunciadamente abaulados, se cruzando
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distalmente; osso corono-meckeliano elíptico, mas com a extremidade anterior
afilada.
Adicionalmente, Brachyrhamdia marthae pode ser distinguida de suas
congêneres pelos seguintes caracteres: presença de corpo baixo e longo, com
número de vértebras entre 36-38 (VS. 33-35 em Brachyrhamdia imitator, B.
rambarrani e Brachyrhamdia sp. n. “Amanã”); e presença de faixa lateral de
coloração escura (VS. ausência em Brachyrhamdia imitator, B. rambarrani e
Brachyrhamdia sp. n. “Amanã”), ambos compartilhados com B. meesi, B.
heteropleura e Brachyrhamdia sp. n. “Araguaia. Se diferencia de B. heteropleura e
Brachyrhamdia sp. n. “Araguaia-Tocantins” pela presença de crânio com grande
quantidade de ornamentações (VS. pequena quantidade em B. heteropleura e
Brachyrhamdia sp. n. “Araguaia-Tocantins”); conformação da faixa escura lateral
mais larga acima da nadadeira anal (VS. com igual largura ao longo do corpo em B.
heteropleura e Brachyrhamdia sp. n. “Araguaia-Tocantins”); e presença de uma
barra vertical escura ao longo da base dos raios da nadadeira caudal (VS. ausência
em B. heteropleura e Brachyrhamdia sp. n. “Araguaia-Tocantins”), estes três
caracteres compartilhados com B. meesi. Se diferencia de B. meesi por apresentar o
osso corono-meckeliano elíptico, com extremidade anterior afilada (VS. osso coronomeckeliano elíptico, com extremidade anterior arredondada em B. meesi); raios
caudais centrais não-ramificados (VS. ramificados em B. meesi) e ausência da
mancha sub-ocular (VS. presença em B. meesi).
Descrição: Dados morfométricos podem ser encontrados na Tabela 02. Figura
07 demonstra formato do corpo e padrões de coloração. Demais características
seguem o descrito para o gênero. Os valores apresentados abaixo são
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correspondentes à média dos valores encontrados, exceto para comprimento
padrão, que é demonstrada a amplitude de valores.
Pequeno porte (22,6-45,1 mm CP), corpo estreito (14,9% CP). Cabeça grande
(36,1% CP). Barbilhões maxilares e mentonianos externos e internos de
comprimento intermediário (76,4; 28,1; 15,8% CP respectivamente). Nadadeiras
dorsal e adiposa distantes (15,7% CP). Nadadeira dorsal curta (comprimento raio
indiviso da dorsal: 19,8% CP; 1º raio ramificado da dorsal: 20,7% CP; 2º raio
ramificado da dorsal: 20,2% CP). Primeiro raio (indiviso) da nadadeira peitoral com
espinhos grandes, retilíneos ou antrorsos em pouco mais da metade da margem
mesial, não uniformes em formato, alguns apresentando ápices duplicados; margem
lateral com dentações inconspícuas ou ausentes. Distância entre as nadadeiras
pélvicas pequena (4,6% CP). Nadadeira anal grande (base: 16,0% CP). Nadadeira
adiposa curta (base: 20,1% CP) e posterior (comprimento pré-adiposa: 67,4% CP).
Pedúnculo caudal baixo (8,9% CP). Nadadeira caudal com raios duas vezes
ramificados, raios centrais uma vez ramificados e pronunciadamente abaulados, se
cruzando distalmente, ramificação iniciando no terço distal dos raios. Processo
posterior do parieto-supra-occipital com base larga e contínuo estreitamento até
ápice não muito estreito, dando aspecto aproximadamente triangular ao processo.
Osso corono-meckeliano elíptico, com extremidade anterior afilada. 30-32 vértebras
corporais (número total de vértebras exceto cinco do aparelho de Weber e uma do
centro complexo caudal). Subdivisão da porção arborescente do processo
transverso da vértebra 4 ramificada em dois braços principais após região
peduncular, com mais ramificações a partir destes. Esta espécie distribuí-se nas
bacias dos Rios Juruá e Mamoré/Madeira, na Bolívia, Brasil e Peru.
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Coloração em álcool: concentração de melanóforos marrons formando uma
faixa sobre a linha lateral, mais dispersos próximos ao pseudotímpano, mas
formando uma faixa bem definida em direção à nadadeira caudal. Próximo à
inserção desta nadadeira a faixa se alarga, formando uma mancha de forma
triangular a circular, que ocupa aproximadamente 2/3 da altura da região do corpo
na qual se encontra. Porção mais larga da faixa acima da nadadeira anal. Porções
dorsal e laterais do corpo de cor de fundo amarelada, apresentando melanóforos
marrons aglomerados nas regiões dorsal e ventro-lateral, ficando cada vez mais
esparsos ao se aproximar de faixa escura de melanóforos próxima à linha lateral, de
maneira que as regiões logo acima e abaixo desta faixa não apresentam
melanóforos. Melanóforos uniformemente cobrindo a cabeça. Região ventral do
corpo amarela clara, não apresentando melanóforos. Linha de melanóforos marrons
concentrados na base da nadadeira dorsal e na sua metade distal. Nadadeiras
peitorais apresentando melanóforos dispersos por sua extensão, tal qual as
nadadeiras pélvicas e anal, sendo que esta última apresenta também uma linha
pigmentada na sua base. Nadadeiras adiposa e caudal apresentando melanóforos
dispersos por praticamente toda a sua extensão (podem não ser bem observados na
nadadeira caudal no caso de exemplares que perderam muito da sua cor). Todos os
barbilhões apresentam melanóforos esparsos. Não apresenta mancha sub-ocular.
Material analisado: holótipo, RMNH 29424 (Aquarium import, Peru) 1 ex (76
mm CP). (examinados apenas fotografias e radiografias); AMNH 225416 (Rio Ichilo,
ca 54km south of Boca Chaparae, Santa Cruz, Bolivia), 1 ex. (27,2 mm CP); AMNH
39747 (Rio Itenez, 2km SE Costa Marques, Brazil, Beni, Bolivia), 1 ex.; AMNH 77576
(Rio Mamoré, ca 5km southeast of Limoquije, Beni, Bolivia), 4 ex. (22,6-26,8 mm
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CP); FLMNH 128932 (Caño Yarina- Rio Pacaya in Reserva Nacional Pacaya,
Samiria, Loreto, Peru), 1 ex. (24 mm CP); FLMNH 128977 (Caño Yarina- Rio Pacaya
in Reserva Nacional Pacaya, Samiria, Loreto, Peru), 5 ex. (23,3-33 mm CP); FLMNH
129036 (Caño Yarina- Rio Pacaya in Reserva Nacional Pacaya, Samiria, Loreto,
Peru), 2 ex. (29-32,5 mm CP); MCP 15555 (Rio Guaporé e área inundada em
Pontes e Lacerda [afluente do rio Madeira -> rio Amazonas], Pontes e Lacerda,
Estado do Mato Grosso, Brasil), 3 ex.; MZUSP 30771 (Rio Tarauacá, Tarauacá,
Estado do Acre, Brasil), 3 ex. (32,8-45,1); UFRO-I 10982 (Igarapé na estrada dos
bois, afluente do rio Corumbiara, Corumbiara, Estado de Rondônia, Brasil), 128 ex.;
UFRO-I 3277 (Rio Pacaás Novos, próximo à confluência com o rio Mamoré,
Guarajá-mirim, Estado de Rondônia, Brasil), 1 ex.; USNM 305631 (Borrow pit by
road at 1.5km with Rio Matos x-ing 45 air km e San Borja, Ballivia, Beni, Bolivia), 15
ex. (26,5-33,2 mm CP), 2 cs.; USNM 305864 (E. B. B. camp Trapiche La Pascana,
antiguo curro del Rio Maniqui, Beni, Bolivia), 40 ex. (34,1-42,2 mm CP), 2 cs.; USNM
305891 (E.B.B., campamento trapiche la pascana [ex. R. Maniqui], Beni, Bolivia), 3
ex.
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1.4.

Brachyrhamdia meesi Sands & Black (1985)

Brachyrhamdia meesi INNES & MYERS, 1950 [foto provavelmente de B. meesi,
apesar da identificação na legenda ser Pimelodella imitator: 222]; SANDS,
1985a [foto: 58a]; SANDS, 1985b [mimetismo com P. lateristriga: 58(10)];
SANDS & BLACK, 1985 [localidade tipo: “Near Belem, Brazil”. Holótipo: RMNH
29425. Parátipos: RMNH 29256 (2 ex.); comparação com outras espécies do
gênero: 58(2); chave de identificação para as espécies do gênero: 58(2); tabela
de morfometria e dados merísticos: 58(3); descrição: 58(5); similaridade de
coloração com outros siluriformes: 58(6); fotos: 58(7-8)]; LUNDBERG &
McDADE, 1986 [comentário sobre a descrição por Sands & Black (1985): 5];
BURGESS, 1989 [lista taxonômica: 281]; KOBAYAGAWA, 1991 [fotografia: 37];
ESCHMEYER, 1998 [lista taxonômica: 1045]; ZARSKE, 2003 [material
comparativo: 48; discussão: 50-53; ilustração do primeiro raio da nadadeira
peitoral: 52]; BOCKMANN & GUAZZELLI, 2003 [lista taxonômica: 411];
BOCKMANN,

2007

[tratamento

taxonômico:

104];

FERRARIS,

2007

[tratamento taxonômico: 181]; BOCKMANN & MIQUELARENA, 2008 [presença
do Faringo-branquial 1: 35; material comparativo: 52]; MALDONADO-OCAMPO
et al., 2008

lista taxonômica: 200]; SLOBODIAN & BOCKMANN, 2011

[relações filogenéticas e distribuição: 192].
Pimelodella meesi.- BURGESS, 1989 [lista taxonômica: 281]; ESCHMEYER, 1998
[lista taxonômica: 1045].
Rhamdia meesi.- ZARSKE, 2003 [material comparativo: 48; discussão e provável realocação sob o gênero Rhamdia: 50-53; ilustração do primeiro raio da
nadadeira peitoral: 52].
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Diagnose: Brachyrhamdia meesi pode ser diagnosticada das suas congêneres
pelos seguintes caracteres derivados de coloração, características anatômicas e
morfométricas exclusivos: melanóforos escuros concentrados formando uma faixa
pela linha lateral, mais dispersos próximos ao pseudotímpano, mas se tornando uma
faixa bem definida em direção à nadadeira caudal e mais estreita que a encontrada
em B. marthae; mancha pigmentada em forma de barra próxima à inserção da
nadadeira; regiões adjacentes logo acima e abaixo faixa lateral não apresentando
melanóforos, formando faixas claras mais largas que a faixa escura, tanto dorsal
quanto ventralmente à esta; Primeiro raio (não-ramificado) da nadadeira peitoral
apresenta poucos espinhos (em média cinco), pequenos, retilíneos ou antrorsos
(apenas os mais proximais retrorsos) na metade medial, de aspecto pouco uniforme,
podendo apresentar ápices bifurcados. Margem lateral não apresenta espinhos bem
definidos, apenas serrae tênues na metade distal; distância interorbital grande;
nadadeira peitoral anterior e curta; nadadeira pélvica curta; raios da nadadeira
caudal quatro vezes ramificados, ramificando no terço distal; raios centrais da
nadadeira caudal pouco ou nada abaulados.
Adicionalmente,

Brachyrhamdia

meesi

pode

ser

distinguida

de

suas

congêneres pelos seguintes caracteres: presença de corpo baixo e longo, com
número de vértebras entre 36-38 (VS. 33-35 em Brachyrhamdia imitator, B.
rambarrani e Brachyrhamdia sp. n. “Amanã”); e presença de faixa lateral de
coloração escura (VS. ausência em Brachyrhamdia imitator, B. rambarrani e
Brachyrhamdia sp. n. “Amanã”), ambos compartilhados com B. marthae, B.
heteropleura e Brachyrhamdia sp. n. “Araguaia. Se diferencia de B. heteropleura e
Brachyrhamdia sp. n. “Araguaia-Tocantins” pela presença de crânio com grande
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quantidade de ornamentações (VS. pequena quantidade em B. heteropleura e
Brachyrhamdia sp. n. “Araguaia-Tocantins”); conformação da faixa escura lateral
mais larga acima da nadadeira anal (VS. com igual largura ao longo do corpo em B.
heteropleura e Brachyrhamdia sp. n. “Araguaia-Tocantins”); e presença de uma
barra vertical escura ao longo da base dos raios da nadadeira caudal (VS. ausência
em B. heteropleura e Brachyrhamdia sp. n. “Araguaia-Tocantins”), estes três
caracteres compartilhados com B. marthae. Se diferencia de B. marthae por
apresentar uma faixa despigmentada acima e abaixo da faixa escura lateral (VS.
faixa despigmentada ausente em B. marthae).
Descrição: Dados morfométricos podem ser encontrados na Tabela 03. Figura
08 demonstra formato do corpo e padrões de coloração. Demais características
seguem o descrito para o gênero. Os valores apresentados abaixo são
correspondentes ao encontrado no único espécime em álcool observado.
Pequeno porte, mas dentre os maiores exemplares encontrados no gênero
(57,7mm CP). Corpo estreito (15,3% CP). Barbilhões maxilares e mentonianos
externos grandes (93,6 e 35,9% CP, respectivamente), mentonianos internos de
tamanho intermediário (17,1% CP). Nadadeira dorsal curta (comprimento do raio
indiviso da dorsal: 19,1% CP; 1º raio ramificado da dorsal: 20,5% CP; 2º raio
ramificado da dorsal: 19,5% CP). Nadadeira peitoral anterior e curta (36,7% CP).
Raio indiviso da nadadeira peitoral com poucos espinhos (em média cinco),
pequenos, retilíneos ou antrorsos (apenas os mais proximais retrorsos) na metade
medial, de aspecto pouco uniforme, podendo apresentar ápices bifurcados. Margem
lateral não apresenta espinhos bem definidos, apenas serrae tênues na metade
distal. Nadadeira pélvica anterior (comprimento pré-pélvico: 48,3% CP; até fim da
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base da pélvica: 50,9% CP; até extremidade mais distal: 62,4% CP) e curta
(comprimento do raio indiviso: 11,9% CP; 1º raio ramificado da pélvica: 14,1% CP; 2º
raio ramificado da pélvica: 14% CP). Nadadeira anal grande (base: 16,1% CP) e
anterior (comprimento pré-anal: 64,3% CP; até fim da base: 81,7% CP). Nadadeira
adiposa anterior (comprimento pré-adiposa: 60,2% CP; até fim da base: 84,1% CP).
Processo

posterior

do

parieto-supra-occipital

com

base

larga

e

contínuo

estreitamento até ápice não muito estreito, dando aspecto aproximadamente
triangular ao processo. Osso corono-meckeliano elíptico, com extremidade anterior
arredondada. 30-32 vértebras corporais (número total de vértebras exceto cinco do
aparelho de Weber e uma do centro complexo caudal). Subdivisão da porção
arborescente do processo transverso da vértebra 4 ramificada em dois braços
principais após região peduncular, com mais ramificações a partir destes. A
localidade-tipo de B. meesi, a única referência de sua distribuição geográfica, é
possivelmente o local de origem de sua saída para exportação, e não sua área
original de ocorrência (Bockmann & Guazzelli, 2003).
Coloração em álcool: porções dorsal e laterais do corpo com melanóforos
marrons, exceto na região próxima à linha lateral, a qual é clara. Sobre a linha lateral
há uma faixa marrom escura, começando estreita próxima à cabeça, se tornando
gradualmente larga em direção à nadadeira caudal. Porção mais larga sobre a
nadadeira anal, estreitando abruptamente próxima à caudal. Na inserção da
nadadeira caudal há uma mancha retangular (barra), entre o 3º raio ramificado do
lobo dorsal e o 3º raio ramificado do lobo ventral. Região anterior à linha vertical do
início da nadadeira dorsal mais escura que o restante do corpo (exceto na região
ventral). Apresenta a mancha de melanóforos escuros em forma de “V” tradicional
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na cabeça, passando no diâmetro dos olhos em duas faixas que se unem mais distal
e dorsalmente na cabeça, formando a mancha sub-ocular. Melanóforos esparsos
uniformes em todas as nadadeiras, sobre os raios ramificados, exceto na nadadeira
dorsal, a qual apresenta uma região hialina no terço mais proximal. Raios nãoramificados das nadadeiras dorsal e peitoral apresentam alta densidade de
melanóforos escuros. Porção distal do raio não-ramificado da nadadeira peitoral, na
qual há apenas pele, com uma pigmentação bem escura. Todos os barbilhões
apresentam melanóforos esparsos.
Material analisado: holótipo, RMNH 29425 (Near Belém, Brasil) 1 ex. (56,5
mm CP) (examinados apenas fotografias e radiografias); INPA 8047 (Igarapé
próximo à estrada da Piscicultura [km 21] Am 10, Manaus, Estado do Amazonas,
Brasil), 1 ex.; MZUSP 87209 (Localidade desconhecida. Peixe comprado na loja de
aquário da Av. D. Pedro.), 1 ex. (57,7 mm CP); UFRJ 0397 (material de aquário, sem
procedência), 1 cs.; LIRP 9079 (exemplar de aquário, sem procedência), 1 cs.
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1.5.

Brachyrhamdia rambarrani (Axelrod & Burguess, 1987)

Brachyrhamdia rambarrani BOCKMANN & GUAZZELLI, 2003 [lista taxonômica da
família Heptapteridae: 411]; BOCKMANN, 2007 [tratamento taxonômico: 104];
FERRARIS, 2007 [tratamento taxonômico: 181] SLOBODIAN & BOCKMANN,
2011 [relações filogenéticas e distribuição: 192].
Pimelodella rambarrani.- AXELROD, 1987 [localidade tipo: “Rio Unini, a tributary of
Rio Negro, Amazonas, Brazil”; holótipo: MZUSP 37693, fêmea; parátipo: USNM
288460; descrição da espécie em Pimelodella: 24; diagnose: 24; comparações
e discussão: 24-25]; BURGESS, 1989 [lista taxonômica: 281]; KOBAYAGAWA,
1991 [fotografia: 37]; ESCHMEYER, 1998 [lista taxonômica: 1423]; FERRARIS
& VARI, 1992 [catálogo de tipos de Siluriformes do USNM: 35]; LASSO et al.,
2003 [lista taxonômica de peixes de água doce da Venezuela: 127].
Diagnose: Brachyrhamdia rambarrani pode ser diagnosticada das suas
congêneres pelos seguintes caracteres derivados de coloração, características
anatômicas e morfométricas exclusivos: Melanóforos escuros muito concentrados na
região dorsal, desde a inserção da nadadeira dorsal até a ponta mais posterior da
nadadeira adiposa, formando uma faixa que se estende para as laterais do corpo,
com os melanóforos gradualmente mais esparsos, mas terminando abruptamente;
Primeiro raio (não-ramificado) da nadadeira peitoral apresenta espinhos retrorsos
mediais em pouco mais da metade proximal do comprimento, sendo que os mais
distais são quase retilíneos, margem lateral com espinhos retilíneos ocupando a
porção proximal, enquanto a porção distal apresenta serrae bem definidas
(aproximadamente sete) mais distais; Raios da nadadeira caudal três ou quatro
vezes ramificados. Raios centrais da nadadeira caudal abaulados, ramificados a
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partir de sua metade e apresentando uma pequena lâmina voltada à linha mediana,
próxima à base dos raios; Distância entre as nadadeiras pélvicas grande; Nadadeira
adiposa alta; distância entre o ânus e a papila urogenital grande.
Adicionalmente, Brachyrhamdia rambarrani pode ser distinguida de suas
congêneres pelos seguintes caracteres: presença de corpo alto e curto, com número
de vértebras entre 33 e 35 (VS. 36-38 em Brachyrhamdia marthae, B. meesi, B.
heteropleura e Brachyrhamdia sp. n. “Araguaia); e ausência de faixa escura de
coloração lateral no corpo (VS. presença em Brachyrhamdia marthae, B. meesi, B.
heteropleura e Brachyrhamdia sp. n. “Araguaia), ambos compartilhados com B.
imitator e Brachyrhamdia sp. n. “Amanã”. Se diferencia de B. imitator e
Brachyrhamdia sp. n. “Amanã” por apresentar os raios caudais quatro vezes
ramificados (VS. duas, raramente três vezes ramificados em B. imitator e
Brachyrhamdia sp. n. “Amanã”).
Descrição: Dados morfométricos podem ser encontrados na Tabela 04. Figura
09 demonstra formato do corpo e padrões de coloração. Demais características
seguem o descrito para o gênero. Os valores apresentados abaixo são
correspondentes à média dos valores encontrados, exceto para comprimento
padrão, que é demonstrada a amplitude de valores.
Pequeno porte (47,3-59,4 mm CP), corpo alto (29,9% CP) e largo (19,3% CP).
Cabeça alta (66,7% CC). Barbilhões maxilares e mentonianos externos e internos
grandes (86,5; 37,3; 24,5% CP, respectivamente). Nadadeira dorsal longa
(comprimento raio indiviso da dorsal: 23,3% CP; primeiro raio ramificado: 25,6% CP;
segundo raio ramificado: 23,7% CP), distância entre dorsal e adiposa grande (14,3%
CP). Nadadeira peitoral com primeiro raio (índiviso) portando espinhos retrorsos
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mediais em pouco mais da metade proximal do comprimento, sendo que os mais
distais são quase retilíneos, margem lateral com espinhos retilíneos ocupando a
porção proximal, enquanto a porção distal apresenta serrae bem definidas
(aproximadamente sete) mais distais. Nadadeira pélvica posterior (comprimento prépélvico: 52% CP), distância entre as pélvicas grande (6,8% CP). Nadadeira adiposa
alta (6,5% CP). Pedúnculo caudal alto (11,5% CP). Ânus e papila urogenital
posteriores (57,9; 64,7% CP respectivamente), e distantes entre si (6,2% CP).
Processo posterior do parieto-supra-occipital com aproximadamente a mesma
largura por todo o comprimento, afilando apenas distalmente. Osso coronomeckeliano elíptico, com extremidade anterior arredondada. 27-29 vértebras
corporais (número total de vértebras exceto cinco do aparelho de Weber e uma do
centro complexo caudal). Subdivisão da porção arborescente do processo
transverso da vértebra 4 ramificada em dois braços principais após região
peduncular, com mais ramificações a partir destes. Raios da nadadeira caudal
quatro vezes ramificados, ramificação se iniciando na metade do comprimento dos
raios, raios centrais abaulados e com uma expansão basal curta nas margens
medianas. Mancha sub-ocular presente.
Distribuição: a espécie em questão apresenta distribuição nas bacias do rio
Unini e baixo Rio Negro.
Coloração em álcool: porções dorsal e laterais do corpo de cor de fundo
amarelada,

apresentando

melanóforos

marrons

distribuídos

de

maneira

aproximadamente uniforme, mais concentrados na região da cabeça. Região ventral
do corpo amarela clara, não apresentando melanóforos. Melanóforos escuros muito
concentrados na região dorsal, desde a inserção da nadadeira dorsal até a ponta
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mais posterior da nadadeira adiposa, formando uma faixa que se estende para as
laterais do corpo, com os melanóforos gradualmente mais esparsos, mas
terminando abruptamente. Estes melanóforos escuros se encontram muito
concentrados na base da nadadeira dorsal e se estendem por quase todo seu
comprimento, diminuindo gradativamente. Nadadeiras peitorais apresentando
melanóforos pouco concentrados no seu espinho, além de presentes dispersos por
sua extensão, tal qual nas nadadeiras pélvicas. Nadadeira anal apresenta
melanóforos escuros dispersos por sua extensão, mais concentrados sobre os raios,
assim como a nadadeira caudal. Nadadeira adiposa pigmentada em toda sua
extensão, exceto no 1/3 mais distal. Apresenta uma faixa escura na cabeça, da
largura da cavidade orbital, que se inicia no limite entre as superfícies ventral e
lateral, se estendendo dorso-posteriormente, passando pela órbita e encontrando as
faixas provenientes dos dois lados no alto da cabeça, em forma de “V”,
apresentando assim a mancha sub-orbital. Todos os barbilhões apresentam
melanóforos dispersos.
Comentários: Pimelodella rambarrani foi transferida para Brachyrhamdia por
Bockmann & Guazzelli (2003), embora nenhuma razão tenha sido oferecida para
justificar esta mudança.
Material analisado: holótipo, MZUSP 37693 (Rio Unini, tributary of Rio Negro,
Estado do Amazonas, Brasil), 1 ex. (55 mm CP); parátipo, USNM 288460 (Rio Unini,
tributary of Rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil), 1 ex. (53 mm CP); INPA 9188
(Igarapé Iazinho, Morro 6 lagos, ponte da estrada São Gabriel- Cucuí, São Gabriel
da Cachoeira, Estado do Amazonas, Brasil), 5 ex. (47,3-59,4 mm CP),1 cs.
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1.6.

Brachyrhamdia heteropleura (Eigenmann, 1912)

Brachyrhamdia heteropleura BOCKMANN & GUAZZELLI, 2003 [lista taxonômica da
família Heptapteridae: 411]; BOCKMANN, 2007 [tratamento taxonômico: 104];
FERRARIS, 2007 [tratamento taxonômico: 181] FERREIRA et al., 2007
[fotografia: 150; lista taxonômica de peixes do Rio Branco: 188]; SLOBODIAN &
BOCKMANN, 2011 [ relações filogenéticas e distribuição: 192]; SOUZA et al.,
2012. [lista taxonômica: 37].
Pimelodus heteropleura.- LUNDBERG & McDADE, 1986 [comentário sobre a
linhagem monofilética de Pimelodidae que veio a formar Heptapteridae, citada
como um grupo monofilético e não nomeada, primeira vez mencionado que
Pimelodus heteropleura está incorretamente assinalado a Pimelodus e deve
fazer parte desse clado: 5-6; característica encontrada em diversos gêneros,
inclusive Pimelodus, exceto em “P.” heteropleura: 8]; BURGESS, 1989 [lista
taxonômica: 279]; OUBOTER & MOL, 1993 [lista taxonômica: 150];
BOCKMANN & MIQUELARENA, 2008 [referência ao grupo de heptapterídeos
de Lundberg & McDade (1986): 44].
“Pimelodus” heteropleura.- LUNDBERG et al., 1991 [características presentes em
membros do clado Rhamdiinae (=Heptapteridae): 200].
“Pimelodus” (cf. Brachyrhamdia) heteropleura.- LUNDBERG et al., 1991 [alocação a
Rhamdiinae como “Pimelodus” (cf. Brachyrhamdia) heteropleura: 200; material
comparativo como “Pimelodus” (cf. Brachyrhamdia) heteropleura: 206-207].
Pimelodus heteropleurus EIGENMANN, 1912 [localidade-tipo: “Rupununi Pan”, bacia
do Rio Essequibo, Guiana; holótipo: FMNH 53336 [ex CM 1734]; único
espécime; lista de pranchas ilustradas: prancha XVI, página XIII; distribuição:
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65; lista taxonômica: 92; lista taxonômica de novas espécies: 113; chave para o
gênero Pimelodus: 171-172; descrição de Pimelodus heteropleurus: 176,
prancha 16, figura 2]; HENN, 1928 [catálogo de tipos do Carnegie Museum:
78]; MEES, 1985 [adição de Pimelodus heteropleurus à lista de peixes do
Suriname; documentação de nova espécie encontrada no Suriname: 239;
diagnose do material encontrado e discussão sobre a retirada de P.
heteropleurus do gênero, mas sem sugestão de onde alocá-lo, apesar da
semelhança com Pimelodella: 242-243]; IBARRA & STEWART, 1987 [catálogo
de tipos do FMNH: 66]; ESCHMEYER, 1998 [lista taxonômica: 726].
Diagnose: Brachyrhamdia heteropleura pode ser diagnosticada das suas
congêneres pelos seguintes caracteres derivados de coloração, características
anatômicas e morfométricas exclusivos: Melanóforos escuros concentrados por toda
a linha lateral, exceto na porção próxima ao pseudotímpano. Nesta região divergem
duas linhas de melanóforos: uma ventral à linha lateral, até a direção da inserção da
nadadeira peitoral; outra dorsal, mais estreita, até a direção da inserção da
nadadeira dorsal. Melanóforos escuros concentrados formando uma linha também
na base da nadadeira adiposa, se estendendo até a inserção da caudal; Primeiro
raio (não-ramificado) da nadadeira peitoral apresenta espinhos grandes e retrorsos
em pouco mais da metade medial (em média sete a oito espinhos), além da margem
lateral apresentando pequenos espinhos antrorsos na sua metade proximal e serrae
tênues na metade distal; Raios da nadadeira caudal geralmente duas vezes
ramificados (ramificação iniciando na metade do comprimento dos raios), com
apenas os raios centrais uma vez ramificados e pronunciadamente abaulados,
apresentando uma lâmina voltada à linha mediana da cauda, próximo às suas
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bases; Corpo e cabeça baixos; Distância inter-orbital pequena; Nadadeira adiposa
longa.
Adicionalmente, Brachyrhamdia heteropleura pode ser distinguida de suas
congêneres pelos seguintes caracteres: presença de corpo baixo e longo, com
número de vértebras entre 36-38 (VS. 33-35 em Brachyrhamdia imitator, B.
rambarrani e Brachyrhamdia sp. n. “Amanã”); e presença de faixa lateral de
coloração escura (VS. ausência em Brachyrhamdia imitator, B. rambarrani e
Brachyrhamdia sp. n. “Amanã”), ambos compartilhados com B. marthae, B. meesi e
Brachyrhamdia sp. n. “Araguaia-Tocantins”. Se diferencia de B. marthae e B. meesi
pela presença de raios caudais mais centrais uma vez ramificados, enquanto duas
vezes ramificados nos restantes (VS. não-ramificados em B. marthae e quatro vezes
ramificados em B. meesi). Se diferencia de Brachyrhamdia sp. n. “AraguaiaTocantins” também pela distância inter-orbital óssea pequena, entre 15 e 19% do
CC (VS. maior que 20% CC em Brachyrhamdia sp. n. “Araguaia-Tocantins”); e
presença de dentações antrorsas na margem lateral do espinho peitoral (VS.
retilíneos em Brachyrhamdia sp. n. “Araguaia-Tocantins”).
Descrição: Dados morfométricos podem ser encontrados na Tabela 05. Figura
10 demonstra formato do corpo e padrões de coloração. Demais características
seguem o descrito para o gênero. Os valores apresentados abaixo são
correspondentes à média dos valores encontrados, exceto para comprimento
padrão, que é demonstrada a amplitude de valores.
Pequeno porte (28-43,3 mm CP), corpo baixo (19% CP) e estreito (14,6% CP).
Cabeça baixa (49,1% CC). Distância interorbital pequena (18,9% CC). Barbilhões
maxilares e mentonianos externos e internos curtos (69,5; 25,5; 14,2% CP,
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respectivamente). Nadadeira dorsal curta (comprimento do raio indiviso da dorsal:
19,9% CP; primeiro raio ramificado: 21,4% CP; segundo raio ramificado: 20,6% CP).
Primeiro raio (não-ramificado) da nadadeira peitoral apresenta espinhos grandes e
retrorsos em pouco mais da metade medial (em média sete a oito espinhos), além
da margem lateral apresentando pequenos espinhos antrorsos na sua metade
proximal e serrae tênues na metade distal. Nadadeira pélvica anterior (comprimento
pré-pélvico: 47,3% CP; até fim da base da pélvica: 50,2% CP; até a extremidade
distal: 63,2% CP). Nadadeira adiposa longa (28,1% CP). Pedúnculo caudal baixo
(9% CP). Ânus e papila urogenital posteriores (52,5; 56,1% CP, respectivamente) e
próximos (3,5% CP). Raios da nadadeira caudal geralmente duas vezes ramificados,
com apenas os raios centrais uma vez ramificados e pronunciadamente abaulados,
apresentando uma lâmina voltada à linha mediana da cauda, próximo às suas
bases. Processo posterior do parieto-supra-occipital com aproximadamente a
mesma largura por todo o comprimento, afilando apenas distalmente. Osso coronomeckeliano elíptico, com extremidade anterior arredondada. 30-32 vértebras
corporais (número total de vértebras exceto cinco do aparelho de Weber e uma do
centro complexo caudal). Subdivisão da porção arborescente do processo
transverso da vértebra 4 ramificada em dois braços principais após região
peduncular, com mais ramificações a partir destes. Mancha sub-ocular presente.
Distribuição: A espécie Brachyrhamdia heteropleura é conhecida ocorrer nas
bacias do Rio Essequibo, na Guiana, Rio Coratijn, no Suriname, e Rio Negro, norte
do Brasil (Bockmann & Guazzelli, 2003).
Coloração em álcool: porções dorsal e laterais do corpo de cor amarelada;
superfície ventral com tom amarelo mais claro, pálido. Vários melanóforos de
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coloração marrom na superfície do corpo, de forma mais ou menos uniforme, exceto
na superfície ventral. Melanóforos marrons concentrados por toda a linha lateral,
exceto na porção próxima ao pseudotímpano, formando uma faixa que apresenta
sua porção mais larga acima da nadadeira peitoral. Nesta região divergem duas
linhas de melanóforos: uma ventral à linha lateral, até a direção da inserção da
nadadeira peitoral; outra dorsal, mais estreita, até a direção da inserção da
nadadeira dorsal. Melanóforos marrons concentrados formando uma linha também
na base da nadadeira adiposa, se estendendo até a inserção da caudal. Linha de
melanóforos marrons concentrados na base da nadadeira dorsal, separados por
uma região sem melanóforos de outra região pigmentada anterior à base da
nadadeira adiposa. Nadadeira dorsal pigmentada quase que totalmente, exceto em
uma faixa hialina na extremidade distal dos raios ramificados. No caso de
exemplares que perderam muito da coloração, tal pigmentação pode se apresentar
apenas na base da nadadeira dorsal e seu espinho. Nadadeiras peitorais
apresentando pigmentação marrom apenas no comprimento de seus espinhos.
Nadadeira caudal apresentando pigmentação dispersa apenas nos seus raios nãoramificados dorsais e em uma pequena porção distal dos seus lobos. Nadadeira anal
apresentando pigmentação apenas na base de seus raios. Nadadeira adiposa
apresentando

pigmentação

marrom

por

toda

sua

extensão,

aumentando

gradualmente da inserção para o ápice, exceto no ¼ mais distal, que não apresenta
pigmentação. Cabeça apresentando coloração mais ou menos uniforme, com maior
quantidade de melanóforos que o corpo, exceto a porção ventral que se apresenta
não-pigmentada. Presença de uma faixa de pigmentação, de largura pouco menor
que a órbita, se iniciando na altura da linha da boca e se estendendo dorsal e
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posteriormente até o topo da cabeça, unindo as faixas dos dois lados no alto da
cabeça, em forma de “V”, apresentando assim a mancha sub-orbital.
Comentários: Eigenmann (1912) descreveu Pimelodus heteropleurus da
localidade-tipo “Rupununi Pan”, na bacia do Rio Essequibo, na Guiana. Sua estreita
relação com Brachyrhamdia foi sugerida por Lundberg & McDade (1986), e
corroborada por Bockmann (1998). A espécie foi formalmente assinalada como
Brachyrhamdia heteropleura por Bockmann & Guazzelli (2003), porém não foram
apresentados argumentos que justificassem tal ação taxonômica.
Material analisado: AMNH 52410 (Small inlets on sand bar opposite entrance,
Mawatai Creek, Nickerie district, Suriname), 35 ex. (30,8-43,3 mm CP), 2 cs.; AMNH
54970 (small stream south of Tiger Falls on Corintijn River, km 405, Nickerie district,
Suriname), 1 ex. (33,1 mm CP); ANSP 179737 (Rupununi River, sand beach and
inlet at Karanambo, Essequibo district, Guiana), 20 ex.; INPA 7906 (Igarapé do
Arraiá, km 114 da estrada Boa Vista- Bonfim, Bonfim, Estado de Roraima, Brasil), 2
ex.; LIRP 7415 (Rio Mucajaí, bacia do Rio Branco, Mucajaí, Estado de Roraima,
Brasil), 3 ex. (33,6-37,6 mm CP); LIRP 7419 (Rio Cauamé, próximo à queda do
Igarapé Au-Au, bacia do Rio Branco, Boa Vista, Estado de Roraima, Brasil), 6 ex.
(30,5-35,3 mm CP); USNM 226105 (Tributary to Sisa Creek, north side,
approximately 700m downstream of crossing of Amotopo to Camp Geologie Road,
Nickerie district, Suriname), 13 ex. (29,3-36 mm CP), 2 cs.
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1.7.

Brachyrhamdia sp. nova 1 (Araguaia-Tocantins)

Brachyrhamdia sp. n. 1 “Araguaia-Tocantins”.- SLOBODIAN & BOCKMANN, 2011
[relações filogenéticas e distribuição: 192].
Diagnose: Brachyrhamdia sp. nova 1 pode ser diagnosticada das suas
congêneres pelos seguintes caracteres derivados de coloração, características
anatômicas e morfométricas exclusivos: Melanóforos escuros concentrados em três
faixas paralelas laterais ao corpo, uma sobre a linha lateral, outra acima e a última
abaixo dessa; Nadadeira peitoral com primeiro raio (não-ramificado) portando
espinhos retrorsos mediais em pouco mais da metade proximal do comprimento (em
média seis ou sete espinhos), margem lateral com espinhos retilíneos ocupando a
metade

proximal,

enquanto

a

porção

distal

apresenta

serrae

tênue

(aproximadamente quatro) mais distais; Raios da nadadeira caudal em geral duas
vezes ramificados (ramificação iniciando no terço distal), com raios centrais uma vez
ramificados, abaulados e apresentando uma lâmina pronunciada voltada à linha
mediana, próxima à base dos raios, os quais se sobrepõem distalmente; Osso
corono-meckeliano triangular; Cabeça curta e larga.
Adicionalmente,

Brachyrhamdia

sp.

n.

“Araguaia-Tocantins”

pode

ser

distinguida de suas congêneres pelos seguintes caracteres: presença de corpo baixo
e longo, com número de vértebras entre 36-38 (VS. 33-35 em Brachyrhamdia
imitator, B. rambarrani e Brachyrhamdia sp. n. “Amanã”); e presença de faixa lateral
de coloração escura (VS. ausência em Brachyrhamdia imitator, B. rambarrani e
Brachyrhamdia sp. n. “Amanã”), ambos compartilhados com B. marthae, B. meesi e
B. heteropleura. Se diferencia de B. marthae e B. meesi pela presença de raios
caudais mais centrais uma vez ramificados, enquanto duas vezes ramificados nos
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restantes (VS. não-ramificados em B. marthae e quatro vezes ramificados em B.
meesi). Se diferencia de B. heteropleura por apresentar osso corono-meckeliano de
formato triangular (VS. elíptico com extremidade anterior arredondada).
Descrição: Dados morfométricos podem ser encontrados na Tabela 06. As
figuras 11 e 12 demonstram o formato do corpo e padrões de coloração. Demais
características seguem o descrito para o gênero. Os valores apresentados abaixo
são correspondentes à média dos valores encontrados, exceto para comprimento
padrão, que é demonstrada a amplitude de valores.
Pequeno porte (31,9-59 mm CP), corpo estreito (16,1% CP). Cabeça curta
(31,4% CP) e larga (68,9% CC). Barbilhões maxilares e mentonianos externos
curtos (71,2; 25,7% CP, respectivamente). Nadadeira dorsal curta (comprimento do
raio indiviso da nadadeira dorsal: 18,1% CP; primeiro raio ramificado: 20,9% CP,
segundo raio ramificado: 20,2% CP). Nadadeira peitoral com raio indiviso portando
espinhos retrorsos mediais em pouco mais da metade proximal do comprimento (em
média seis ou sete espinhos), margem lateral com espinhos retilíneos ocupando a
metade

proximal,

enquanto

a

porção

distal

apresenta

serrae

tênue

(aproximadamente quatro) mais distais. Nadadeira pélvica anterior (47,3% CP).
Raios da nadadeira caudal em geral duas vezes ramificados (ramificação iniciando
no terço distal), com raios centrais uma vez ramificados, abaulados e apresentando
uma lâmina pronunciada voltada à linha mediana, próxima à base dos raios, os
quais se sobrepõem distalmente. Ânus e papila urogenital anteriores (53,2 e 57,5%
CP, respectivamente), e com distância curta entre eles (3,9% CP). Processo
posterior do parieto-supra-occipital com aproximadamente a mesma largura por todo
o comprimento, afilando apenas distalmente. Osso corono-meckeliano triangular. 30-
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32 vértebras corporais (número total de vértebras exceto cinco do aparelho de
Weber e uma do centro complexo caudal). Subdivisão da porção arborescente do
processo transverso da vértebra 4 em apenas dois braços principais após uma
região peduncular. Mancha sub-ocular presente.
Distribuição: localidades nas bacias dos Rios Araguaia e Tocantins.
Coloração em álcool: coloração de fundo amarelada, superfície ventral mais
clara. Melanóforos escuros dispersos pelo corpo, exceto na região ventral. Região
lateral do corpo portando três faixas laterais paralelas de coloração escura, uma
sobre a linha lateral, uma acima desta e outra abaixo, se iniciando após a cabeça e
persistindo até a nadadeira caudal. Todo o teto do crânio coberto por melanóforos
escuros, assim como a extremidade do focinho e a região lateral mais posterior da
cabeça. Mancha sub-orbital presente, composta por uma faixa que se estende da
largura da órbita, desde o limite látero-ventral do corpo, dorso-posteriormente até se
encontrar com a região pigmentada do teto do crânio. Faixa de coloração escura na
região dorsal do corpo, desde a inserção da nadadeira dorsal até o final da base da
nadadeira adiposa. Raio indiviso da nadadeira dorsal pigmentado, assim como uma
faixa aproximadamente no seu terço distal. Nadadeira adiposa com faixa escura na
porção distal. Nadadeiras peitorais, pélvicas e anal com melanóforos dispersos, mais
concentrados sobre os raios. Barbilhões com melanóforos dispersos.
Material analisado: INPA 7949 (Rio Tocantins, cerca de 50 km à montante da
barragem, Tucuruí, Estado do Pará, Brasil), 4 ex. (46,2-59 mm CP), 1 cs.; INPA
21492 (P. E. Cantão, praia próxima ao hotel, Rio Araguaia, Estado de Tocantins,
Brasil), 2 ex.; MZUSP 4941 (Riacho na rodovia Belém-Brasília, 30 km N. de Gurupi,
Gurupi, Estado de Goiás, Brasil), 4 ex. (35,4-49,9 mm CP), 1 cs.; MZUSP 49462
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(Afluente do rio Água Fria, sistema do rio Javaés, estrada Araguaçu-Barreira do
Piqui, ca. 28 km N de Araguaçu, Barreira do Piqui, Estado do Tocantins, Brasil), 2
ex.; MZUSP 52248 (Lagoas marginais do Rio Água Fria, estrada entre Sandolândia
e a barra do Rio Verde, Fazenda Lagoão, Sandolândia, Estado de Tocantins, Brasil),
25 ex. (31,9-44,1 mm CP); MZUSP 73368 (Rio Água Fria, fazenda Praia Alta 2, 27
km ao N de Araguaçú, estrada Araguaçú/Barreira do Piqui, Araguaçú, Estado do
Tocantins, Brasil), 3 ex.; MZUSP 100151 (Corixo da Saudade (Corixinho), 25 km NO
de Cocalinho pela estr. MT326, afl. rio Araguaia),1 ex. (38,2 mm CP); UFRJ 2294
(Rio Javaés, 40km N de Araguaçú, drenagem do Rio Araguaia, sistema do Rio
Amazonas, Araguaçú, Estado de Tocantins, Brasil), 3 ex.; UFRJ 2295 (Rio Javaés,
40km N de Araguaçú, drenagem do Rio Araguaia, sistema do Rio Amazonas,
Araguaçú, Estado de Tocantins, Brasil), 1 cs.
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1.8.

Brachyrhamdia sp. nova 2 (Lago Amanã)

Brachyrhamdia sp. n. “Amanã”.- SLOBODIAN et al., 2011 [descrição anatômica da
espécie: 970]; SLOBODIAN & BOCKMANN, 2011 [relações filogenéticas e
distribuição: 192].
Diagnose: Brachyrhamdia sp. nova 2 “Amanã” pode ser diagnosticada das
suas congêneres pelos seguintes caracteres derivados de coloração, características
anatômicas e morfométricas exclusivos: Faixa contínua de melanóforos escuros,
desde o limite ventro-lateral da cabeça, se dirigindo dorso-posteriormente, passando
pela lateral da nadadeira dorsal e adiposa, curvando ventro-posteriormente e se
unindo na base inferior da nadadeira caudal; Primeiro raio (não-ramificado) da
nadadeira peitoral apresenta espinhos retrorsos mediais na metade proximal do
comprimento, margem lateral com espinhos inconspícuos e porção distal portando
serrae (geralmente três ou quatro); Raios da nadadeira caudal em geral duas ou três
vezes ramificados (ramificando na metade do comprimento), com raios centrais
ligeiramente abaulados, se encontrando distalmente e apresentando uma lâmina
pequena voltada à linha mediana, próxima à base dos raios; Distância entre
nadadeiras dorsal e adiposa curta; Nadadeira peitoral longa; Nadadeira anal curta e
posterior.
Adicionalmente, Brachyrhamdia sp. n. “Amanã” pode ser distinguida de suas
congêneres pelos seguintes caracteres: presença de corpo alto e curto, com número
de vértebras entre 33 e 35 (VS. 36-38 em Brachyrhamdia marthae, B. meesi, B.
heteropleura e Brachyrhamdia sp. n. “Araguaia); e ausência de faixa escura de
coloração lateral no corpo (VS. presença em Brachyrhamdia marthae, B. meesi, B.
heteropleura e Brachyrhamdia sp. n. “Araguaia), ambos compartilhados com B.
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imitator e B. rambarrani. Se diferencia de B. rambarrani pela presença de processo
posterior do parieto-supra-occipital de formato aproximadamente triangular, mas
longo (VS. processo com aproximadamente a mesma largura ao longo de todo o
comprimento, estreitando apenas no ápice em B. rambarrani); associação entre o
hipural 5 e a placa formada pelos hipurais 3 e 4 co-ossificada, mas com o limite
entre as placas visível (VS. hipural 5 nitidamente separado da placa formada pelos
hipurais 3 e 4 em B. rambarrani); e raios caudais duas, raramente três vezes
ramificados. (VS. quatro vezes ramificados em B. rambarrani), os três caracteres
compartilhados com B. imitator. Se diferencia de B. imitator, por sua vez, pela
presença de faringo-branquial 1 (VS. ausência em B. imitator).
Descrição: Dados morfométricos podem ser encontrados na Tabela 07. As
figuras 13 e 14 demonstram formato do corpo e padrões de coloração. Demais
características seguem o descrito para o gênero. Os valores apresentados abaixo
são correspondentes à média dos valores encontrados, exceto para comprimento
padrão, que é demonstrada a amplitude de valores.
Pequeno porte (30,3-54,2 mm CP), corpo largo (18,1% CP). Cabeça grande
(35,1% CP) e alta (65,2% CC). Barbilhões maxilares e mentonianos externos e
internos longos (93,3; 35,9; 21,1% CP, respectivamente). Distância entre nadadeiras
dorsal e adiposa curta (9,4% CP). Raio indiviso da nadadeira dorsal longo
(comprimento raio indiviso da dorsal: 23,1% CP; comprimento da parte rígida do raio
indiviso da dorsal: 20,6% CP). Nadadeira peitoral com primeiro raio (não-ramificado)
longo (comprimento do raio indiviso da peitoral: 25,2% CP; primeiro raio ramificado:
21,8% CP), apresentando espinhos retrorsos mediais na metade proximal do
comprimento, margem lateral com espinhos inconspícuos e porção distal portando
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serrae (geralmente três ou quatro). Nadadeira pélvica posterior (53,6% CP).
Nadadeira anal curta (12,5% CP) e posterior (70,8% CP). Raios da nadadeira caudal
em geral duas ou três vezes ramificados (ramificando na metade do comprimento),
com raios centrais ligeiramente abaulados, se encontrando distalmente e
apresentando uma lâmina pequena voltada à linha mediana, próxima à base dos
raios. Ânus e papila urogenital posteriores (59,5 e 64,5% CP, respectivamente).
Processo

posterior

do

parieto-supra-occipital

com

base

larga

e

contínuo

estreitamento, até um ápice não muito estreito, fornecendo ao processo aspecto
aproximadamente triangular. Osso corono-meckeliano elíptico, com extremidade
anterior arredondada. Faringo-branquial 1 presente. 27-29 vértebras corporais
(número total de vértebras exceto cinco do aparelho de Weber e uma do centro
complexo caudal). Subdivisão da porção arborescente do processo transverso da
vértebra 4 em apenas dois braços principais após uma região peduncular. Túbulos
originários dos ramos epifiseanos dos canais sensoriais supra-orbitais fundidos entre
si, abrindo em um único poro. Mancha sub-ocular presente.
Distribuição: Lago Amanã, na bacia do Rio Japurá, tributário do Rio
Amazonas, e Igarapé Baré, afluente do Rio Japurá.
Coloração em álcool: porções dorsal e laterais do corpo de cor de fundo
amarelada,

apresentando

melanóforos

marrons

distribuídos

de

maneira

aproximadamente uniforme, pouco mais concentrados na região da cabeça. Região
ventral do corpo amarela clara, não apresentando melanóforos, exceto na região
próxima à boca e após as nadadeiras pélvicas, as quais apresentam melanóforos de
mesma quantidade que a superfície lateral do corpo. Faixa contínua de melanóforos
escuros, desde o limite ventro-lateral da cabeça, se estendendo dorso-
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posteriormente passando pela cavidade orbital, seguindo em direção à extremidade
anterior da nadadeira dorsal e posteriormente por toda a região dorso-lateral do
corpo. Na linha do final da base da nadadeira adiposa esta faixa se estende então
em direção póstero-ventral, unindo os dois lados na região ventral, no início da
nadadeira caudal. Melanóforos dispostos de maneira aproximadamente uniforme por
todas as nadadeiras, exceto a adiposa, na qual se encontra melanóforos marrons
desde sua base até metade do seu comprimento. Todos os barbilhões apresentam
melanóforos esparsos.
Material analisado: INPA 25740 (Igarapé Baré, afluente do Rio Japurá,
Amanã, Estado do Amazonas, Brasil), 2 ex. (30,3-35,9 mm CP); INPA 25741
(Igarapé Baré, afluente do Rio Japurá, Amanã, Estado do Amazonas, Brasil), 3 ex.
(34,1-37,1 mm CP); INPA 25306 (Lago Amanã, Rio Japurá, Maraã, Estado do
Amazonas, Brasil), 3 ex., 1 cs. (37,9-54,2 mm CP).
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1.9.

Brachyrhamdia sp. (indeterminada)

KOBAYAGAWA, 1991 [fotografia, provavelmente Brachyrhamdia sp. Nova 1
(Araguaia-Tocantins): 37]; HARDMAN, 2005 [lista de material comparativo e
depósito no GenBank: 716]; MOJICA et al., 2005 [lista taxonômica dos peixes do Rio
Amazonas,

região

de

Letícia,

Colômbia:

202]

BOGOTÁ-GREGORY

&

MALDONADO-OCAMPO, 2006 [em “Peces de La zona Hidrogeográfica de La
Amazonia, Colombia”, lista taxonômica dos peixes da bacia Amazônica, Colômbia:
24].
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2. Análise filogenética
2.1.

Descrição dos caracteres e seus estados

Os caracteres abaixo descritos estão agrupados em sessões que refletem os
complexos morfológicos dos quais fazem parte. Devido a limitações de preparação
do material e de tempo, o enfoque foi dado principalmente em caracteres
osteológicos tradicionais, em grande parte já abordados em outras filogenias (e.g. de
Pinna, 1993; Bockmann, 1998; Bockmann & Miquelarena, 2008). Sempre que
possível, os caracteres e seus estados são brevemente descritos e comentados
quanto aos dados de literatura, e são indicados quais táxons apresentam cada
estado. Quando pertinente, dificuldades em acessar a informação serão explicitadas.
O número de caracteres analisados aqui é de 59, mas vale ressaltar que diversos
outros caracteres foram observados, e posteriormente concluiu-se que não eram
informativos para o estabelecimento de relações. Para o caso do grupo interno,
diversas características exclusivas de cada espécie foram abordadas apenas na
sessão taxonômica deste trabalho, já que não eram informativos para a análise
filogenética, apesar de significativos para a delimitação taxonômica.
As hipóteses de homologia primária abaixo apresentadas consistem na
codificação aqui dada para o caráter em questão. As hipóteses de homologia
secundária apresentam os índices de consistência (ic), retenção (ir) e retenção
escalonado (re) para cada caráter, assim como quais agrupamentos são resultantes
nesta análise para o caráter abordado, além de possíveis discussões.
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CRÂNIO E ESTRUTURAS ASSOCIADAS
1.

Tipo de ornamentação no crânio. ESTADO 0: Estrias e fendas em

grande quantidade (Figura 16, 17); ESTADO 1: Estrias e fendas em pequena
quantidade (Figura 15).

Hipóteses prévias na literatura: O crânio de siluriformes é achatado dorsoventralmente (Arratia, 2003a) e apresenta ornamentações cranianas, condição
postulada como uma sinapomorfia de siluriformes, exceto Diplomistidae e
Cetopsidae (Bockmann, 1998).

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: Goeldiella , Rhamdia quelen.,
Rhamdella rusbyi, R. cainguae, Pimelodella avanhandavae, P. cf. hasemani,
Brachyrhamdia meesi e B. marthae; ESTADO 1: Rhamdella longiscula, Pimelodella
(exceto P. avanhandavae e P. cf. hasemani); Brachyrhamdia (exceto B. meesi e B.
marthae).

Hipóteses de homologia secundária (ic= 0,2; ir= 0,43; re= 0,85)
As ornamentações no crânio dos grupos aqui em questão se apresentam
majoritariamente nos ossos supra-occipital, frontais, etmóide-laterais, esfenóticos e
pteróticos. Tais ornamentações aqui encontradas são na forma de estrias e fendas,
como ocorre comumente em Heptapteridae (exceto para Gladioglanis e Phreatobius,
nos quais as ornamentações são predominantemente na forma de alvéolos, cf.
Bockmann, 1998). É importante lembrar que a condição de ornamentação pode
apresentar mudanças de quantidade durante a ontogenia, de maneira que
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exemplares juvenis podem apresentar o crânio quase que liso (Bockmann, 1998).
No caso de Brachyrhamdia, apesar dos espécimes apresentarem tamanho diminuto,
a presença de ornamentação foi consistente, apenas B. meesi e B. marthae
compartilhando a condição de pouca ornamentação, apresentada também pela
maioria das espécies de Pimelodella.

2.

Distância inter-orbital óssea. ESTADO 0: mais de 20% do

comprimento da cabeça (CC); ESTADO 1: de 15% a 19% do CC; ESTADO 2: abaixo
de 15% do CC.

Hipóteses prévias na literatura: A condição geralmente encontrada para
heptapterídeos é da distância inter-orbital maior que ou igual a 20% do comprimento
da cabeça (Bockmann, 1998).

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: mais de 20% do CC: Goeldiella ,
Rhamdia quelen, Pimelodella avanhandavae, P. australis e Brachyrhamdia (exceto
B. heteropleura); ESTADO 1: entre 15% e 19% do CC: Rhamdella (exceto R.
longiuscula), Pimelodella (exceto P. avanhandavae, P. australis e P. kronei) e
Brachyrhamdia heteropleura; Estado 2: abaixo de 15% do CC: Rhamdella
longiuscula; Não-aplicável: Pimelodella kronei.
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Hipóteses de homologia secundária (ic= 0,33; ir= 0,55; re= 0,18)
As espécies do gênero Brachyrhamdia apresentam a condição geralmente
encontrada em Heptapteridae, de distância inter-orbital acima de 20% do
comprimento da cabeça, com exceção da espécie B. heteropleura.
O caráter não-aplicável para P. kronei se deve ao fato dessa espécie ser
troglóbia (Trajano & Britski, 1992), apresentando regressão dos olhos (Trajano,
1997) e um crescimento do etmóide lateral em direção a onde se localiza a órbita.
Neste caso, o osso etmóide lateral apresenta em especial uma quantidade
significativa de ornamentações, maior que a encontrada no restante dos ossos
cranianos. Tal morfologia hipertrofiada do etmóide lateral vai de encontro ao
afirmado por Jeffery & Strickler (2010), que a presença ou ausência de um olho
funcional é crítica na morfogênese dos ossos próximos à órbita (exceto os ossos
tubulares que abrigam os canais infra-orbitais da linha lateral, os quais não
apresentam muitas diferenças [e.g. Trajano & Britski, 1992]). Entretanto, não há
registro sobre o que levaria à maior ornamentação do osso, sendo provável que seja
apenas devido ao crescimento secundário.

3.

Formato dos cornua ântero-laterais do mesetmóide. ESTADO 0:

longo e cônico (Figuras 15-18); ESTADO 1: curto e com término abrupto (Figura 19).

Hipóteses prévias na literatura: O formato e comprimento do mesetmóide e
seus processos (tanto os cornua anteriores quanto o processo posterior) geralmente
são utilizados como ferramentas taxonômicas em diferentes níveis (Arratia, 2003a).
Primitivamente em siluriformes, os cornua ântero-laterais do mesetmóide são
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relativamente longos e cônicos, com sua extremidade distal, em vista dorsal,
alcançando ou ultrapassando o mesmo plano para-sagital da extremidade distal dos
cornua póstero-laterais do mesetmóide (Bockmann & Miquelarena, 2008).

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: longo e cônico: Goeldiella ,
Rhamdia quelen, Rhamdella rusbyi, Pimelodella e Brachyrhamdia; ESTADO 1: curto
e com término abrupto: Rhamdella cainguae e R. longiuscula.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 1,0; ir= 1,0; re= 1,0)
A condição primitiva (de cornua ântero-laterais do mesetmóide longos e
cônicos) também é encontrada na maioria dos heptapterídeos e, dentre aqueles aqui
observados, apenas Rhamdella cainguae e R. longiuscula apresentam uma
condição diferente, com os cornua ântero-laterais do mesetmóide curtos e com
término abrupto (condição também encontrada em R. eriarcha, cf. Bockmann &
Miquelarena, op. cit.).

4.

Formato da pré-maxila. ESTADO 0: retangular e consideravelmente

mais larga que longa (Figuras 15-18); ESTADO 1: longa e estreita (Figura 19).

Hipóteses prévias na literatura: primitivamente em Siluriformes, a pré-maxila é
mais larga do que longa (em relação ao eixo principal, ântero-posterior) (Bockmann
& Miquelarena, op. cit.).
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Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: retangular e consideravelmente
mais larga que longa: Goeldiella , Rhamdia quelen, Rhamdella rusbyi, Pimelodella e
Brachyrhamdia; ESTADO 1: longa e estreita Rhamdella cainguae e R. longiuscula.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 1,0; ir= 1,0; re=1,0)
O estado primitivo encontrado nos siluriformes é aquele descrito aqui como
“estado 0”. Apenas Rhamdella cainguae e R. longiuscula apresentam uma condição
diferente, com a pré-maxila consideravelmente longa quando comparada com o eixo
principal do peixe (condição também encontrada em R. eriarcha, cf. Bockmann &
Miquelarena, op. cit.).

5.

Ângulo póstero-lateral da pré-maxila. ESTADO 0: sem projeção

conspícua direcionada posteriormente (Figura 15); ESTADO 1: com projeção
conspícua direcionada posteriormente (Figura 19).

Hipóteses prévias na literatura: Bockmann & Miquelarena (op. cit.) argumentam
que a condição plesiomórfica para heptapterídeos é a ausência de projeção no
ângulo póstero-lateral da pré-maxila, sendo a presença sinapomórfica para o gênero
Rhamdella.

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: sem projeção conspícua
direcionada posteriormente: Rhamdia quelen, Pimelodella e Brachyrhamdia;
ESTADO 1: com projeção conspícua direcionada posteriormente: Goeldiella ,
Rhamdella.
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Hipóteses de homologia secundária (ic= 0,5; ir= 0,66; re= 0,33)
Apesar do registro na literatura para o estado 1 ser apenas para o gênero
Rhamdella, nos exemplares diafanizados de Goeldiella

que tive acesso pude

observar uma pequena projeção direcionada posteriormente, um pouco menor que a
encontrada em Rhamdella, mas mesmo assim, semelhante em forma. Esta
projeção, em ambos os gêneros, não apresenta dentes.

6.

Relação entre os tamanhos do nasal e do autopalatino. ESTADO 0:

autopalatino apresentando aproximadamente o mesmo comprimento longitudinal
que o nasal (Figura 15); ESTADO 1: autopalatino apresentando ¾ do comprimento
longitudinal do nasal (Figura 16).

Hipóteses prévias na literatura: A maioria dos siluriformes apresenta um osso
nasal em forma de tubo (Arratia, 2003a), o qual se apresenta livre dentre os gêneros
aqui analisados, desprovido de suturas com outros ossos. Já o autopalatino é
formado pela ossificação mais anterior do palato-quadrado, e seu comprimento varia
dentre os Siluriformes (Arratia, 2003a). O tamanho e peculiaridades no formato de
ambos os ossos já foram utilizados anteriormente em análises filogenéticas,
participando na delimitação de táxons genéricos e supra-genéricos em Siluriformes
(cf. Arratia, 1992; de Pinna, 1993; Bockmann, 1998).

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: autopalatino apresentando
aproximadamente o mesmo comprimento longitudinal que o nasal: Goeldiella ,
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Rhamdia

quelen,

Rhamdella

e

Brachyrhamdia;

ESTADO

1:

autopalatino

apresentando ¾ do comprimento longitudinal do nasal: Pimelodella.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 0,5; ir= 0,90; re= 0,45)
Dentre o material aqui analisado as espécies de Pimelodella consistentemente
apresentam o nasal um pouco mais longo que o autopalatino, de maneira que o
autopalatino compreende ¾ do comprimento longitudinal do nasal. Nas outras
espécies analisadas os ossos autopalatino e nasal apresentam o mesmo
comprimento longitudinal.

7.

Ossificação na região posterior do crânio, sobre a região mediana

da fontanela posterior. ESTADO 0: ausente; ESTADO 1: presente.

Hipóteses prévias na literatura: A condição plesiomórfica encontrada para
siluriformes é a presença de duas fontanelas entre os ossos frontais (uma anterior e
outra posterior), separadas por uma trabécula epifiseana (Arratia, 2003a).

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: ausente: Goeldiella , Rhamdella
e Pimelodella; ESTADO 1: presente: Rhamdia quelen e Brachyrhamdia.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 0,5; ir= 0,86; re= 0,42)
O tamanho e forma das fontanelas variam razoavelmente dentro de
Siluriformes, sendo muito usados com propósitos taxonômicos (e.g. de Pinna, 1993;
Bockmann, 1998). A obliteração da fontanela posterior ocorre por meio de
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ossificações superficiais e da aproximação das margens internas posteriores dos
frontais e da porção anterior do parieto-supra-occipital (Bockmann, op. cit.) e ocorre
em diferentes graus dentro de Heptapteridae, sendo observada em Rhamdia quelen.
e no gênero Brachyrhamdia, dos materiais aqui observados.

8.

Tipo de ossificação na região mediana da fontanela posterior.

ESTADO 0: ossificação completa, sem cicatriz aparente ou abertura no frontal e/ou
supra-occipital, remanescendo apenas um forâmen extremamente reduzido (Figura
15); ESTADO 1: ossificação quase completa, mas com cicatriz aparente ou abertura
estreita no frontal e/ou supra-occipital, além do forâmen reduzido (Figura 18).

Hipóteses de homologia primária: Estado 0: ossificação completa, sem cicatriz
aparente ou abertura no frontal e/ou supra-occipital, remanescendo apenas um
forâmen extremamente reduzido: Brachyrhamdia; Estado 1: ossificação quase
completa, mas com cicatriz aparente ou abertura estreita no frontal e/ou supraoccipital, além do forâmen reduzido: Rhamdia quelen; Não-aplicável: Goeldiella ,
Rhamdella e Pimelodella.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 1,0; ir= 1,0; re= 1,0)
A ossificação na região da fontanela posterior em Rhamdia quelen resulta em
uma linha mediana não-ossificada ou a permanência de uma cicatriz nos ossos
frontal e/ou supra-occipital na área de obliteração da fontanela, ligeiramente
diferente do encontrado para Brachyrhamdia. No caso deste gênero, a condição
encontrada é extrema, com a obliteração praticamente total da fontanela posterior,
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remanescendo apenas um pequeno forâmen próximo à base de processo do supraoccipital. O caráter é não-aplicável para Goeldiella , Rhamdella e Pimelodella por
estas não apresentarem ossificação na região da fontanela-posterior.

9.

Comprimento do processo posterior do parieto-supra-occipital.

ESTADO 0: longo (Figuras 16 e 17); ESTADO 1: curto.

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: longo: Goeldiella , Pimelodella e
Brachyrhamdia; ESTADO 1: curto: Rhamdia quelen e Rhamdella.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 1,0; ir= 1,0; re= 1,0)
Rhamdia quelen e as espécies do gênero Rhamdella apresentam o processo
posterior do parieto-supra-occipital curto, não atingindo o supra-neural.

10.

Largura do processo posterior do parieto-supra-occipital. ESTADO

0: muito largo (Figura 17); ESTADO 1: médio (Figuras 15-16, 18-19).

Hipóteses prévias na literatura: Bockmann (op. cit.) delimita a subfamília
Heptapterinae (dentre outros caracteres) com base na presença do processo
posterior do parieto-supra-occipital estreito.

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: muito largo: Goeldiella ;
ESTADO 1: médio: Rhamdia quelen, Rhamdella, Pimelodella e Brachyrhamdia.
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Hipóteses de homologia secundária (ic= 1,0; ir= 1,0; re= 1,0)
O processo posterior do parieto-supra-occipital é muito largo e nitidamente
triangular em Goeldiella , enquanto nas outras espécies aqui estudadas ele é mais
estreito, mas não chega a ser tão estreito quanto o encontrado em outras espécies
de Heptapteridae pertencentes à subfamília Heptapterinae sensu Bockmann (1998)
(e.g. Gladioglanis conquistator Lundberg, Bornbusch & Mago-Leccia, 1991;
Nemuroglanis lanceolatus Bockmann & Ferraris, 2005).

11.

Formato do processo posterior do parieto-supra-occipital (não-

aditivo). ESTADO 0: processo posterior do parieto-supra-occipital apresentando
aproximadamente a mesma largura por todo seu comprimento, afilando apenas na
extremidade distal (formato retangular) (Figura 16); ESTADO 1: processo posterior
do parieto-supra-occipital apresentando base larga e contínuo estreitamento até um
ápice não muito estreito (formato de triângulo isóceles) (Figuras 15 e 18); ESTADO
2: base larga e rápido estreitamento, dando ao processo um aspecto nitidamente
triangular (formato de triângulo equilátero) (Figura 17); ESTADO 3: processo com a
mesma largura aproximada em todo o comprimento, exceto por uma constrição na
porção mediana (formato retangular, com constricção mediana) (Figura 19).

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: processo posterior do parietosupra-occipital apresentando aproximadamente a mesma largura por todo seu
comprimento, afilando apenas na extremidade distal (formato retangular): Rhamdella
rusbyi; o gênero Pimelodella (exceto P. laurenti), Brachyrhamdia heteropleura, B.
rambarrani e Brachyrhamdia sp. n. “Araguaia-Tocantins”; ESTADO 1: processo
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posterior

do

parieto-supra-occipital

apresentando

base

larga

e

contínuo

estreitamento até um ápice não muito estreito (formato de triângulo isóceles):
Rhamdia sp., Brachyrhamdia marthae, B. meesi, B. imitator e Brachyrhamdia sp. n.
“Amanã”; base larga e rápido estreitamento, dando ao processo um aspecto
nitidamente triangular (formato de triângulo equilátero): Goeldiella ; ESTADO 3:
processo com a mesma largura aproximada em todo o comprimento, exceto por uma
constrição na porção mediana (formato retangular, com constricção mediana):
Pimelodella laurenti, Rhamdella cainguae e R. longiuscula.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 0,5; ir= 0,5; re= 0,25)
Observou-se alguma variação no formato do processo posterior do parietosupra-occipital dentre os materiais observados. Tal variação se manteve constante
quando analisados espécimes de uma mesma espécie, e auxilia grandemente em
delimitações taxonômicas, principalmente no que concerne o gênero Pimelodella
(e.g. Bockmann & Slobodian, no prelo). O processo posterior do parieto-supraoccipital de formato aproximadamente retangular foi encontrado em Rhamdella
rusbyi, no gênero Pimelodella (exceto P. laurenti), e em parte das espécies de
Brachyrhamdia (B. heteropleura, B. rambarrani e Brachyrhamdia sp. n. “AraguaiaTocantins”). O aspecto aproximado de triângulo isóceles foi encontrado em Rhamdia
quelen, Brachyrhamdia marthae, B. meesi, B. imitator e Brachyrhamdia sp. n.
“Amanã”. O aspecto aproximado de um triângulo equilátero foi encontrado apenas
em Goeldiella . O processo posterior do parieto-supra-occipital que apresenta uma
constricção na metade do seu comprimento foi encontrado em Rhamdella cainguae,
R. longiuscula e Pimelodella laurenti.
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12.

Comprimento do forâmen orbital. ESTADO 0: tão longo quanto ou

pouco mais longo que o forâmen trigêmeo-facial (Figuras 20-22); ESTADO 1: bem
mais longo que o forâmen trigêmeo-facial (Figura 23).

Hipóteses prévias na literatura: Apesar de todos os espécimes aqui
examinados terem sido caracterizados com um forâmen de tamanho médio por
Bockmann (1998), quando comparados a outros heptapterídeos, pode ser
observada uma diferença no tamanho do forâmen orbital no gênero Rhamdella,
assim como apontado por Bockmann & Miquelarena (2008).

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: tão longo quanto ou pouco mais
longo que o forâmen trigêmeo-facial: Goeldiella , Rhamdia quelen, Pimelodella e
Brachyrhamdia; ESTADO 1: bem mais longo que o forâmen trigêmeo-facial:
Rhamdella.

Hipóteses de homologia secundária (ic=1,0; ir= 1,0; re= 1,0)
Goeldiella , Rhamdia quelen e os gêneros Pimelodella e Brachyrhamdia
apresentam o forâmen orbital de tamanho semelhante ao do forâmen trigêmeofacial. Entretanto, o forâmen orbital das espécies do gênero Rhamdella se apresenta
nitidamente mais longo que o forâmen trigêmeo-facial.

13.

Formato do forâmen trigêmeo-facial. ESTADO 0: margens retilíneas,

forâmen com formato arredondado a elipsóide; ESTADO 1: margens recortadas,
forâmen não como acima descrito.
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Hipóteses prévias na literatura: O formato do forâmen trigêmeo-facial é dado
pelo padrão de saída dos troncos principais dos nervos trigêmeo (V) e facial (VII) do
crânio. Os ossos envolvendo este forâmen, assim como sua conformação, variam
muito entre os siluriformes (Arratia, 2003a), desde duas aberturas completas,
separadas também do forâmen do nervo óptico (e.g. Rita Rita, Bagridae), até um
único forâmen para os nervos óptico, trigêmeo e facial (e.g. Hypoptopomatinae).

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: margens retilíneas, forâmen com
formato arredondado a elipsóide: Goeldiella , Rhamdella, Pimelodella sp. “Peru”, P.
kronei e Brachyrhamdia; ESTADO 1: margens recortadas, forâmen não como acima
descrito: Pimelodella (exceto Pimelodella sp. “Peru” e P. kronei).

Hipóteses de homologia secundária (ic= 0,2; ir= 0,6; re= 0,12)
Em Heptapteridae, os forâmens óptico e trigêmeo-facial são separados (exceto
em Phreatobius) e delimitados pelos ossos paraesfenóide, pteroesfenóide e
orbitoesfenóide, no caso da primeira abertura; e pteroesfenóide, paraesfenóide e
pró-ótico, no caso da segunda abertura. Apesar do forâmen trigêmino-facial ser
único nos materiais aqui observados, na maior parte das espécies de Pimelodella o
forâmen apresenta suas margens recortadas em diversos padrões, desde apenas
pequenos recortes onde saem os troncos nervosos até a quase que total separação
do tronco nervoso anterior. Abaixo segue uma hipótese de identificação dos troncos
nervosos principais que saem do forâmen trigêmeo-facial:
Pude observar saindo do forâmen trigêmeo-facial cinco troncos nervosos,
sendo dois de pequeno calibre e dois de maior calibre. O tronco mais anterior e
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dorsal tem pequeno calibre, segue juntamente com o tronco nervoso ventral a ele
até a linha da extremidade posterior da órbita. Neste momento, o tronco mais dorsal
percorre independente a região ântero-ventral do crânio e provavelmente
corresponde aos ramos superficiais oftálmicos do trigêmeo e do facial.
Ventral a este sai um tronco de maior calibre que segue em direção à
extremidade rostral do crânio, passando dorsalmente ao autopalatino e enervando a
maxila na sua face lateral, correspondendo provavelmente ao ramo maxilar do
trigêmeo.
Ventral a este segue um tronco que também apresenta calibre grosso, passa
mesial ao quadrado e entra no osso dentário, correspondendo provavelmente aos
ramos mandibular do trigêmeo e bucal do facial.
Outro tronco nervoso percorre a face mesial da hiomandíbula até passar pelo
forâmen facial (que se encontra aproximadamente na metade do comprimento
ântero-posterior do osso) e segue pela face lateral. Após sair pelo forâmen facial, o
tronco nervoso se divide em dois, com o ramo mais posterior entrando novamente
em um forâmen dorso-ventral na hiomandíbula e o ramo mais anterior entra em um
forâmen no quadrado, aparentemente seguindo por sua face mesial até a região do
dentário. Esse provavelmente é o tronco hiomandibular, que apresenta nervos
advindos do trigêmeo e do facial.
Mais posteriormente, um tronco de pequeno calibre sai do forâmen trigêmeofacial correspondendo provavelmente ao ramo ótico do facial.
Vale ressaltar que a identificação feita aqui é putativa, com base nos poucos
exemplares diafanizados que apresentavam os troncos nervosos preservados, e
comparada com a literatura encontrada, em especial o trabalho descritivo de Herrick
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(1901) e Adriaens & Verraes (1997). Para identificações mais seguras e
estabelecimento de quais estruturas tais troncos nervosos enervariam, um trabalho
mais detalhado de anatomia seria necessário, com a preparação do material visando
tais fins.

14.

Grau de recorte do forâmen trigêmino-facial. ESTADO 0: Muito

recortadas, margens recortadas em três constricções, dando o aspecto aproximado
de três círculos contínuos, o mais posterior quase que totalmente dividido do
restante do forâmen (Figura 21); ESTADO 1: pouco recortadas, quase elipsóide,
com no máximo apenas duas pequenas constrições na margem ventral (Figura 22).

Hipóteses prévias na literatura: Do forâmen trigêmeo-facial emergem do crânio
ramos dos nervos V (trigeminal) e VII (facial). O nervo trigeminal (ou trigêmeo)
apresenta um componente motor branquiomérico, o qual enerva os músculos da
mandíbula no primeiro arco visceral, e um componente sensorial somático, que leva
ao cérebro informações mecanorreptoras da face, focinho e cavidade oral (Butler &
Hodos, 2005). No segundo arco visceral, o arco hióide, o nervo facial dorsal enerva
os músculos branquioméricos faciais com o seu componente motor, e também
apresenta um componente sensorial que leva ao cérebro informações das papilas
gustativas e glândulas salivares, dentre outras (Butler & Hodos, op. cit.).

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: Muito recortadas, margens
recortadas em três constricções, dando o aspecto aproximado de três círculos
contínuos, o mais posterior quase que totalmente dividido do restante do forâmen:
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Pimelodella laurenti, P. modesta, P. avanhandavae e Pimelodella sp. D; ESTADO 1:
pouco recortadas, quase elipsoide, com no máximo apenas duas pequenas
constrições na margem ventral: Pimelodella (exceto P. laurenti, P. modesta, P.
avanhandavae, Pimelodella sp. D, Pimelodella sp. “Peru” e P. kronei) e Rhamdia sp.;
Não-aplicável: Goeldiella , o gênero Rhamdella, Pimelodella sp. “Peru”, P. kronei e o
gênero Brachyrhamdia.

Hipóteses de homologia secundária (ic=0,25; ir= 0,0; re= 0,0)
Como apontado anteriormente, o formato do forâmen trigêmino-facial é dado
pelo padrão de emersão dos troncos dos nervos trigêmeo (V) e facial (VII) do crânio.
Quando os três troncos nervosos de maior calibre emergem do crânio muito
próximos, a margem do forâmen se apresenta pouco ou nada recortada. Se há uma
separação dos troncos logo na saída do crânio, geralmente pode se observar as
margens do forâmen recortadas em torno dos troncos nervosos, muitas vezes com o
tronco fmais posterior quase que totalmente separado em um forâmen único.
O estado é não-aplicável em Goeldiella , o gênero Rhamdella, Pimelodella sp.
“Peru”, P. kronei e o gênero Brachyrhamdia por essas estas espécies apresentarem
as margens do forâmen trigêmeo-facial retilíneas e não recortadas.

SUSPENSÓRIO, ARCO MANDIBULAR E ESTRUTURAS ASSOCIADAS
15.

Formato do osso corono-meckeliano (não-aditivo). ESTADO 0:

triangular (Figura 26); ESTADO 1: elíptico, com extremidade anterior arredondada
(Figura 24); ESTADO 2: elíptico, com extremidade anterior afilada (Figura 25).
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Hipóteses prévias na literatura: O osso corono-meckeliano é uma pequena
ossificação sesamóide sobre a cartilagem de Meckel, formado por uma ossificação
dentro do tendão que insere sessões do músculo Adductor mandibulae no dentário
(Adriaens & Verraes, 1998; Arratia, 2003a; Datovo & Bockmann, 2010).

Hipóteses de homologia primária: Estado 0: triangular: Rhamdia quelen,
Pimelodella, Rhamdella e Brachyrhamdia sp. n. “Araguaia-Tocantins”; Estado 1:
elíptico, com extremidade anterior arredondada: Goeldiella , Brachyrhamdia (exceto
Brachyrhamdia sp. n. “Araguaia-Tocantins” e B. marthae); Estado 2: elíptico, com
extremidade anterior afilada: Brachyrhamdia marthae.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 0,5; ir= 0,6; re= 0,3)
Quase todo o material observado apresenta o osso corono-meckeliano
triangular. Goeldiella

apresenta o osso corono-meckeliano nitidamente elíptico,

assim como quase todas as espécies do gênero Brachyrhamdia. Apenas duas
espécies de Brachyrhamdia apresentam uma conformação diferente: a espécie B.
marthae, apesar de apresentar o osso corono-meckeliano elíptico, este têm sua
extremidade anterior afilada; já no material diafanizado de Brachyrhamdia sp. n.
“Araguaia-Tocantins”

pude

observar

o

osso

corono-meckeliano

triangular,

semelhante ao encontrado em Rhamdia quelen, Rhamdella e Pimelodella.

16.

Formato do metapterigóide (não-aditivo). ESTADO 0: quadrangular

(Figura 32); ESTADO 1: retangular (Figuras 30 e 31); ESTADO 2: trapezoidal
(aproximadamente triangular) (Figura 29).
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Hipóteses prévias na literatura: Lundberg & McDade (1986) codificaram o
metapterigóide de Brachyrhamdia, assim como de todos os outros componentes de
“Rhamdiinae” [sic= Heptapteridae], como quadrangular.

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: quadrangular: Rhamdella,
Pimelodella australis e P. lateristriga; ESTADO 1: retangular: Goeldiella , Rhamdia
quelen, Pimelodella sp. “Peru”, P. avanhandavae, P.cf. hasemani, P. gracilis e
Pimelodella sp. “D”; ESTADO 2: trapezoidal (aproximadamente triangular):
Brachyrhamdia, P. transitoria, P. kronei, P. laurenti, P. modesta e Pimelodella sp.
“grupo cristata”.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 0,5; ir= 0,9; re= 0,45)
Apesar de Lundberg & McDade (1986) considerarem o metapterigóide de
Brachyrhamdia

quadrangular,

comparativamente

entre

os

materiais

aqui

observados, apenas o gênero Rhamdella, Pimelodella australis e P. lateristriga
apresentam o metapterigóide nitidamente quadrangular. Goeldiella , Rhamdia quelen
e as espécies Pimelodella sp. “Peru”, P. gracilis, P. australis, P. avanhandavae,
Pimelodella cf. hasemani e Pimelodella sp. “D” apresentam o metapterigóide
aproximadamente retangular (apesar de Goeldiella apresentar o metapterigóide com
maior comprimento no eixo ântero-posterior, enquanto o restante das espécies
acima tem o metapterigóide maior no eixo dorso-ventral). No gênero Brachyrhamdia
e nas espécies Pimelodella transitoria, P. kronei, P. laurenti, P. modesta e
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Pimelodella sp. “grupo cristata” o metapterigóide é aproximadamente trapezoidal,
com o lado dorsal mais largo que o lado ventral, o qual contata o quadrado.

17.

Processo ântero-ventral do quadrado. ESTADO 0: longo, se

estendendo ao longo de toda a margem ântero-ventral do metapterigóide (Figuras
29, 30 e 32); ESTADO 1: curto, atingindo apenas o início da margem ântero-ventral
do metapterigóide (Figura 31).

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: longo, se estendendo ao longo
de toda a margem ântero-ventral do metapterigóide: Rhamdia quelen, Pimelodella,
Rhamdella e Brachyrhamdia; ESTADO 1: curto, atingindo apenas o início da
margem ântero-ventral do metapterigóide: Goeldiella.

Hipóteses secundárias de homologia (ic= 1,0; ir= 1,0; re= 1,0)
Dentre o material analisado, apenas Goeldiella apresenta o quadrado com um
processo ântero-ventral curto, o qual segue, nas outras espécies, paralelo à margem
ântero-ventral do metapterigóide por quase que toda sua extensão. Tal processo,
por vezes, pode apresentar a extremidade mais anterior ramificada (vide caráter 19).

18.

Projeção óssea pequena de formato triangular na região da

articulação do quadrado com o metapterigóide. ESTADO 0: ausente (Figura 29);
ESTADO 1: presente (Figuras 31 e 32).
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Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: ausente: Brachyrhamdia sp. n.
“Araguaia-Tocantins”, B. heteropleura, B. rambarrani, Brachyrhamdia sp. n. “Amanã”,
Pimelodella laurenti, P. cf. hasemani, Pimelodella sp. “D”, Rhamdella cainguae;
ESTADO 1: presente: Goeldiella, Rhamdia quelen, Rhamdella (exceto R. cainguae),
o Pimelodella (exceto P. laurenti, P. cf. hasemani e Pimelodella sp. “D”),
Brachyrhamdia imitator, B. meesi e B. marthae.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 0,16; ir= 0,28; re= 0,04)
O osso quadrado, na sua articulação com o metapterigóide, apresenta em
certas espécies uma projeção pequena e triangular. Este estado, apesar de discreto,
está consistentemente presente em todos os exemplares diafanizados.

19.

Extremidade anterior do processo ântero-dorsal do quadrado.

ESTADO 0: simples (Figuras 29, 31 e 32); ESTADO 1: ramificado (Figura 30).

Hipóteses de homologia primária: Estado 0: simples: Goeldiella, Rhamdia
quelen, Rhamdella, Pimelodella (exceto Pimelodella sp “Peru”, P. avanhandavae, P.
cf. hasemani, Pimelodella sp. “D” e Pimelodella sp. “grupo cristata”), e
Brachyrhamdia; Estado 1: ramificado: Pimelodella sp “Peru”, P. avanhandavae, P. cf.
hasemani, Pimelodella sp. “D” e Pimelodella sp. “grupo cristata”.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 0,25; ir= 0,25; re= 0,06)
Os espécimes analisados de Pimelodella sp “Peru”, P. avanhandavae, P. cf.
hasemani, Pimelodella sp. “D” e Pimelodella sp. “grupo cristata” apresentavam a
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extremidade ântero-dorsal do quadrado com diversas pequenas projeções, e não
simples e reta como no restante dos materiais analisados.

ESQUELETO HIOBRANQUIAL
20.

Tipo de junção lateral entre os cerato-hiais anteriores e

posteriores. ESTADO 0: sincondral e com sutura dentada mediana (Figura 36);
ESTADO 1: apenas sincondral (Figura 35).

Hipóteses prévias na literatura: Como atestado por Bockmann (1998), o estado
comumente encontrado em Siluriformes é a articulação entre os cerato-hiais
anteriores e posteriores feita por meio de uma articulação com cartilagem e forte
sutura dentada mediana.

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: sincondral e com sutura dentada
mediana: Goeldiella, Rhamdia quelen, Rhamdella e Pimelodella; ESTADO 1: apenas
sincondral: Brachyrhamdia.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 1,0; ir= 1,0; re= 1,0)
Dos táxons aqui observados, apenas Goeldiella apresenta a sutura dentada
bem pronunciada, enquanto Rhamdia quelen, Rhamdella e Pimelodella apresentam
sutura dentada discreta, quase que apenas uma irregularidade na margem ânteromediana do cerato-hial posterior. Uma condição mais extrema é encontrada no
gênero Brachyrhamdia, cujas espécies não apresentam a sutura dentada, mas
apenas articulação sincondral entre os cerato-hiais anteriores e posteriores.
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21.

Número de raios branquiostégios. ESTADO 0: sete ou mais;

ESTADO 1: geralmente seis.

Hipóteses prévias na literatura: O número de raios branquiostégios varia
grandemente entre os grupos de siluriformes (Arratia, 2003a). Em heptapterídeos, a
condição encontrada mais comumente é a de sete ou mais raios (cf. Bockmann,
1998).

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: sete ou mais: Goeldiella,
Rhamdia quelen, Rhamdella cainguae e R. longiuscula; ESTADO 1: geralmente seis:
Pimelodella, Brachyrhamdia e Rhamdella rusbyi.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 0,5; ir= 0,66; re= 0,33)
Em heptapterídeos, a condição encontrada mais comumente é a de sete ou
mais raios (cf. Bockmann, op. cit.), representada aqui por Goeldiella, Rhamdia
quelen, Rhamdella cainguae e R. longiuscula. A presença de seis raios
branquiostégios é aqui compartilhada pelos gêneros Pimelodella e Brachyrhamdia e
por Rhamdella rusbyi.

22.

Comprimento

transversal

do

hipobranquial

1

(codificado

aditivamente). ESTADO 0: o mesmo que o comprimento longitudinal, dando ao
hipobranquial 1 aspecto quadrado (Figura 37); ESTADO 1: levemente alongado
(Figura 34); ESTADO 2: alongado.
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Hipóteses prévias na literatura: Na maioria dos siluriformes, o hipobranquial 1 é
quadrangular e retém uma camada de cartilagem bem desenvolvida ao longo de sua
margem posterior (de Pinna, 1993; Bockmann, 1998). No seu trabalho de 2008,
Bockmann & Miquelarena usaram apenas os estados “quadrangular” e “retangular”
para o formato do hipobranquial 1 (seu caráter 11, p. 35).

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: o mesmo que o comprimento
longitudinal, dando ao hipobranquial 1 aspecto quadrado: Goeldiella; ESTADO 1:
levemente alongado: Rhamdia quelen, Rhamdella cainguae e Brachyrhamdia;
ESTADO 2: alongado: Pimelodella e Rhamdella (exceto R. cainguae).

Hipóteses de homologia secundária (ic= 0,5; ir= 0,77; re= 0,36)
Aqui, o que era considerado “retangular” por Bockmann & Miquelarena (op. cit.)
foi dividido nos estados “levemente alongado” e “alongado” e codificados
aditivamente. A condição quadrangular é retida apenas em Goeldiella, enquanto em
Rhamdia quelen, Brachyrhamdia e em Rhamdella cainguae o hipobranquial 1 é
levemente alongado, seu comprimento transversal sendo aproximadamente 1,5
vezes o comprimento longitudinal. Já nos gêneros Pimelodella e Rhamdella (exceto
R. cainguae) o hipobranquial 1 apresenta comprimento transversal igual ou maior
que 2 vezes o comprimento longitudinal.

23.

Processo uncinado do hipobranquial 1. ESTADO 0: presente (Figura

33); ESTADO 1: ausente (Figura 37).
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Hipóteses de homologia primária: Estado 0: presente: Rhamdia quelen,
Pimelodella, Rhamdella e Brachyrhamdia; ESTADO 1: ausente: Goeldiella .

Hipóteses de homologia secundária (ic=1,0; ir= 1,0; re= 1,0)
Goeldiella não apresenta o processo uncinado do hipobranquial 1.

24.

Comprimento

transversal

do

hipobranquial

2

(codificado

aditivamente). ESTADO 0: o mesmo que o comprimento longitudinal, dando ao
hipobranquial 2 aspecto quadrado (Figura 37); ESTADO 1: levemente alongado
(Figura 34); ESTADO 2: alongado.

Hipóteses prévias na literatura: tanto para o comprimento longitudinal do
hipobranquial 1 quanto para do hipobranquial 2, Bockmann (1998) codificou mais
estados que os aqui apresentados (caracteres 100 e 102). Devido ao menor escopo
de material, decidi dividir o comprimento transversal dos hiobranquiais 1 e 2 em
apenas três estados, os quais refletissem a morfologia dos espécimes aqui
examinados.

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: o mesmo que o comprimento
longitudinal, dando ao hipobranquial 2 aspecto quadrado: Goeldiella; ESTADO 1:
levemente alongado: Rhamdia quelen, Rhamdella cainguae e Brachyrhamdia;
ESTADO 2: alongado Pimelodella e Rhamdella (exceto R. cainguae).
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Hipóteses de homologia secundária (ic= 0,5; ir= 0,77; re= 0,38)
Comparativamente entre os espécimes aqui analisados, o comprimento
transversal do hipobranquial 2 segue o mesmo padrão encontrado para o
hipobranquial 1. A codificação dos estados segue o material aqui examinado e,
portanto, meu universo comparativo é diferente daquele de Bockmann (op. cit.), de
maneira que sua interpretação para “quadrado”, “levemente alongado” e “alongado”
não necessariamente reflete a minha interpretação.

25.

Projeção dos vértices ântero-laterais dos hipobranquiais 3.

ESTADO 0: ausente (Figura 37); ESTADO 1: presente (Figura 33).

Hipóteses prévias na literatura: A condição plesiomórfica em siluriformes,
presente em grupos basais como Cetopsidae, é do hipobranquial 3 em formato
quadrangular (cf. de Pinna & Vari, 1995; de Pinna et al., 2007).

Hipóteses de homologia primária: Estado 0: ausente: Goeldiella; Estado 1:
presente: Rhamdia quelen, Pimelodella (exceto Pimelodella sp. “grupo cristata”),
Rhamdella e Brachyrhamdia; Indeterminado: Pimelodella sp. “grupo cristata”.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 1,0; ir= 1,0; re= 1,0)
A condição plesiomórfica é retida em Goeldiella, gênero reconhecido como o
mais basal de Heptapteridae (cf. Bockmann, 1998; Bockmann & Miquelarena, 2008).
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Tal caráter não pode ser observado com clareza em Pimelodella sp. “grupo
cristata” devido à qualidade da preparação, dado o estado, portanto, como
indeterminado.

26.

Número de rastros no epibranquial 1 ESTADO 0: dois a quatro,

geralmente; ESTADO 1: cinco ou mais rastros.

Hipóteses prévias na literatura: Bockmann (1998) divide seu caráter 111 em
dois estados: dois a quatro rastros no epibranquial 1, e um ou nenhum rastro;
enquadrando todos os gêneros aqui analisados em seu estado 0, o mesmo presente
em seu grupo externo.

Hipóteses de homologia primária: Estado 0: dois a quatro, geralmente:
Rhamdia quelen, Pimelodella, Rhamdella e Brachyrhamdia; Estado 1: cinco ou mais
rastros: Goeldiella.

Hipóteses de homologia secundária (ic=1,0; ir= 1,0; re= 1,0)
Em todas as espécies aqui analisadas foram encontrados entre dois e quatro
rastros no epibranquial 1, exceto em Goeldiella , que geralmente apresenta 5
rastros, diferente do reportado por Bockmann (1998). Pela condição em Goeldiella
ser diferente da reportada para o grupo externo de Heptapteridae, provavelmente a
condição de cinco ou mais rastros no epibranquial 1 é apomórfica para o gênero.
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27.

Faringo-branquial 1. ESTADO 0: ausente; ESTADO 1: presente

(Figura 34).

Hipóteses prévias na literatura: O faringo-branquial 1 é um osso com forma de
haste cilíndrica, disposto paralelamente e dorsalmente ao epibranquial 1, geralmente
ossificado em quase toda sua extensão e cuja presença é plesiomórfica em
Siluriformes (Arratia, 2003a; Bockmann, 1998).

Hipóteses de homologia primária: Estado 0: ausente: Goeldiella , Rhamdia
quelen, Rhamdella, Brachyrhamdia heteropleura, B. rambarrani, B. imitator e
Brachyrhamdia sp. n. “Araguaia-Tocantins”; Estado 1: presente: Pimelodella (exceto
Pimelodella sp. “grupo cristata”), Brachyrhamdia marthae, B. meesi e Brachyrhamdia
sp. n. “Amanã”; Indeterminado: Pimelodella sp. “grupo cristata”.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 0,33; ir= 0,75; re= 0,25)
Os dados do presente estudo apontam que a presença do faringo-branquial 1
seria devido a uma reversão na base de Pimelodella, com o regresso à condição
ausente no clado que apresenta todas as espécies de Brachyrhamdia, exceto B.
marthae e B. meesi, e surgindo novamente apenas em Brachyrhamdia sp. n.
“Amanã”. O estado é indeterminado em Pimelodella sp. “grupo cristata”, pois o
material examinado foi preparado como esqueleto seco, e tal osso pequeno e
delicado pode ter sido perdido na preparação.
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COLUNA VERTEBRAL E ESTRUTURAS ASSOCIADAS
28.

Número total de vértebras (não-aditivo). ESTADO 0: acima de 46

vértebras; ESTADO 1: entre 38 e 46 vértebras; ESTADO 2: entre 36 e 38 vértebras;
ESTADO 3: entre 33 e 35 vértebras, raramente 36.

Hipóteses prévias na literatura: O número de vértebras em siluriformes varia
grandemente, e não poderia ser diferente em Heptapteridae. Bockmann &
Miquelarena (2008) apontam que a maioria das espécies de Heptapteridae
apresenta entre 37 e 45 vértebras totais, e Bockmann (1998) afirma que as classes
de variação do número de vértebras são consistentes e informativas para diversos
grupos.
A adição ou subtração do número de vértebras pode se dar por diferentes
processos e ocorre com freqüência entre heptapterídeos. Bockmann (1998) detalhou
que as espécies cuja nadadeira dorsal ocorre imediatamente posterior ao crânio,
com a presença do primeiro raio dorsal modificado em “trava” apresentam a adição
ou redução no número de vértebras posteriormente à nadadeira dorsal, e
geralmente após a origem da nadadeira anal. A este processo foi dado o nome de
segmentação caudal, e nele o aumento do número de vértebras geralmente acarreta
no aumento das nadadeiras anal e adiposa. Quando a nadadeira dorsal não
apresenta a “trava” e não está intimamente associada às primeiras vértebras
geralmente ocorre o que Bockmann (op.cit.) denominou de segmentação
homogênea, já que o aumento ou redução no número de vértebras afeta de maneira
mais homogênea a posição das nadadeiras pélvicas, anal e adiposa.
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Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: acima de 46 vértebras:
Pimelodella sp. “grupo cristata”; ESTADO 1: entre 38 e 46 vértebras: Goeldiella,
Rhamdia quelen, Rhamdella e Pimelodella (exceto Pimelodella sp. “grupo cristata” e
P. modesta); ESTADO 2: entre 36 e 38 vértebras: Brachyrhamdia marthae, B. meesi,
B. heteropleura e Brachyrhamdia sp. n “Araguaia-Tocantins; ESTADO 3: entre 33 e
35 vértebras, raramente 36: Brachyrhamdia rambarrani, B. imitator e Brachyrhamdia
sp. n. “Amanã”; Indeterminado: Pimelodella modesta.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 1,0; ir= 1,0; re= 1,0)
Aqui, a contagem de vértebras é total, compreendendo as 5 primeiras
pertencentes ao aparelho de Weber, todas as vértebras corporais e a última
vértebra, do complexo caudal.
O gênero Brachyrhamdia é compreendido por espécimes semelhantes a
Pimelodella, e é comumente confundido e erroneamente identificado como tal, tanto
em coleções científicas como mesmo em lojas de aquarismo (obs. pess.).
Entretanto, as espécies de Brachyrhamdia geralmente podem ser identificadas (além
de outras características osteológicas) por serem mais curtas, e geralmente
robustas, que as espécies de Pimelodella. Brachyrhamdia marthae, B. meesi, B.
heteropleura e B. trilineata apresentam o formato do corpo mais longo, mais
semelhante ao encontrado em Pimelodella, possuindo entre 36 e 38 vértebras.
Brachyrhamdia

rambarrani,

B.

imitator

e

Brachyrhamdia

sp.

n.

“Amanã”

compreendem um clado de espécies com o corpo mais curto e alto com 33 a 35
vértebras corporais (raramente 36).
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O número de vértebras encontrado em Pimelodella é de 32 a 40, exceto em
Pimelodella sp. “grupo cristata”. As espécies de Pimelodella próximas à localidade
da espécie-tipo do gênero (P. cristata) apresentam uma contagem de vértebras
maior que a encontrada em outras espécies do gênero. O gênero Pimelodella
provavelmente não compõe um agrupamento monofilético (Guazzelli, 2003, 2007;
Bockmann, 1998, com. pess.; J. Lundberg, com. pess; obs. pess.), e as espécies
que parecem ser mais proximamente relacionadas à espécie-tipo, de localidades
das Guianas e do Suriname, apresentam um maior tamanho corporal, podendo
alcançar em torno de 400mm de comprimento padrão (obs. pess.). Em visita à
Academy of Natural Sciences of Philadelphia fui informada pelo Prof. J. Lundberg
que ele, juntamente com a Prof. L. Rapp Py-Daniel, estão revisando as espécies
possivelmente aparentadas à P. cristata, que compõem, em conjunto, o “grupo
cristata”. Na ocasião, pude observar exemplares do que estaria incluso no “grupo
cristata” e verificar que geralmente apresentam maior comprimento padrão, uma
contagem de vértebras igual ou superior a 46, além de outras características
morfológicas. Exemplares da série-tipo de P. cristata foram examinados por meio de
fotos e radiografias, e apresentam 50 ou 51 vértebras. A contagem de vértebras foi
cofidicada como “indeterminada” em Pimelodella modesta pela impossibilidade de
uma contagem precisa (o exemplar diafanizado não apresentava seus tecidos
musculares totalmente digeridos, impossibilitando a contagem por transparência, e a
mim não foi permitida sua dissecção).
O número de vértebras de Goeldiella, Rhamdia quelen e Rhamdella se
apresenta no mesmo intervalo que encontrado para a maioria das espécies de
Pimelodella.
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29.

Margem dorsal da lâmina vertical da vértebra complexa. ESTADO

0: côncava; ESTADO 1: reta.

Hipóteses prévias na literatura: Lundberg & McDade (1986) apontaram que
Brachyrhamdia e seu grupo proximamente relacionado (que corresponderia
futuramente a Heptapteridae) apresentariam uma expansão laminar óssea sobre o
centro composto e o espinho neural da vértebra 4. Todavia, de Pinna (1993) e
Bockmann (1998) apontaram que a presença de tal lâmina pode ser mais ampla que
para a família Heptapteridae, além de reduzida em alguns grupos dentro da família.

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: côncava: Goeldiella, Rhamdia
quelen e Rhamdella; ESTADO 1: reta: Pimelodella e Brachyrhamdia.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 1,0; ir= 1,0; re= 1,0)
Comparativamente entre os materiais analisados, pode se observar uma
lâmina vertical óssea com a extremidade distal reta nos gêneros Pimelodella e
Brachyrhamdia, enquanto a margem de tal estrutura em Goeldiella, Rhamdia quelen
e Rhamdella se apresenta ligeiramente côncava.

30.

Subdivisão da porção arborescente do ramo posterior do

processo transverso da vértebra 4. ESTADO 0: sem subdivisão nesta região
(Figura 38); ESTADO 1: com subdivisão nesta região (Figura 39).
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Hipóteses prévias na literatura: Nos siluriformes, a lâmina horizontal associada
à face lateral do centro 4, que cobre a porção dorsal e anterior da bexiga natatória, é
costumeiramente chamada de processo transverso da vértebra 4 (Fink & Fink, 1981;
Bockmann, 1998). Em sua tese, Bockmann (op. cit.) codifica o ramo posterior da
porção arborescente do processo transverso da vértebra 4 como não subdividido
para todos os materiais aqui estudados (seu caráter, estado 0).

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: sem subdivisão nesta região:
Rhamdia quelen; ESTADO 1: com subdivisão nesta região: Goeldiella, Rhamdella,
Pimelodella e Brachyrhamdia.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 1,0; ir= 1,0; re= 1,0)
De maneira a melhor delimitar as diferenças anatômicas aqui encontradas,
codifiquei a presença de subdivisão na porção arborescente do ramo posterior do
processo transverso da vértebra 4 como estado 1. Entretanto, tal subdivisão é quase
irregular: apesar de ter sido observada uma ligeira separação em dois braços, um
anterior e outro posterior, esta não tão nítida quanto a encontrada em outros táxons,
(e.g. Gladioglanis conquistator in Lundberg et al., 1991, p. 196). Dentre os
espécimes analisados, apenas Rhamdia quelen não apresenta tal tipo de
subdivisão.

31.

Junção entre as porções anterior e posterior do processo

transverso da vértebra 4. ESTADO 0: ausente (Figura 38); ESTADO 1: presente
(Figura 39).
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Hipóteses prévias na literatura: Bockmann & Miquelarena (2008) apontam a
presença de junção entre as porções anterior e posterior do processo transverso da
vértebra 4 como um caráter que une as espécies Rhamdella longiuscula, R.
cainguae e R. eriarcha.

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: ausente: Goeldiella, Rhamdia
quelen, Rhamdella rusbyi, Pimelodella e Brachyrhamdia. ESTADO 1: presente:
Rhamdella longiuscula e R. cainguae.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 1,0; ir= 1,0; re= 1,0)
Rhamdella longiuscula e R. cainguae apresentam uma expansão laminar nos
ramos anterior e posterior do processo transverso da vértebra 4, de forma que essas
expansões se encontram na linha medial do processo, delimitando um forâmen largo
(Bockmann & Miquelarena, 2008, caráter 16, figura 15). Bockmann & Miquelarena
(op. cit.) argumentam que tal estado de caráter também está presente em R.
eriarcha, não analisada no presente trabalho.

NADADEIRA PEITORAL E ESTRUTURAS ASSOCIADAS
32.

Comprimento do processo pós-cleitral. ESTADO 0: longo, atingindo

uma distância posterior bem maior que o processo póstero-ventral do coracóide
(Figura 49); ESTADO 1: médio a curto, atingindo uma distância posterior igual ou
apenas pouco maior que o processo póstero-ventral do coracóide (Figura 50).
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Hipóteses prévias na literatura: O processo pós-cleitral está situado
aproximadamente na margem médio-posterior do cleitro, dorsal à cavidade articular
que acomoda a extremidade mais proximal do espinho (Arratia, 2003b). Seu formato
pode variar grandemente, desde longo e espiniforme até praticamente ausente. Para
heptapterídeos, Bockmann (1998) codificou dois estados: “longo ou médio” e “curto
ou ausente” (seu caráter 158).

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: longo, atingindo uma distância
posterior bem maior que o processo póstero-ventral do coracóide: Goeldiella,
Pimelodella e Brachyrhamdia; ESTADO 1: médio a curto, atingindo uma distância
posterior igual ou apenas pouco maior que o processo póstero-ventral do coracóide:
Rhamdia quelen e Rhamdella.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 0,5; ir= 0,66; re= 0,33)
Como todo o material aqui analisado apresenta o que Bockmann (op. cit.)
delimitou como “longo ou médio”, houve uma tentativa de refinar mais o caráter.
Goeldiella, Pimelodella e Brachyrhamdia apresentam o processo pós-cleitral longo,
atingindo uma distância bem posterior àquela alcançada pelo processo pósteroventral do coracóide. Enquanto isso, Rhamdia quelen e as espécies do gênero
Rhamdella possuem um processo pós-cleitral médio a curto, o qual atinge uma
distância igual ou pouco maior àquela alcançada pelo processo póstero-ventral do
coracóide.
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33.

Grau de ossificação do primeiro raio da nadadeira peitoral.

ESTADO 0: solidamente ossificado, quase totalmente rígido, formando um espinho;
flexível apenas distalmente (Figuras 40-48); ESTADO 1: com 2/3 basais rígidos e
terço distal flexível (Figura 50).

Hipóteses prévias na literatura: O espinho peitoral de siluriformes, quando
presente, é geralmente longo e fortemente ossificado (com exceção da sua
extremidade mais distal), formado pela fusão ontogenética de duas hemilepidotríquias (Arratia, 2003b).

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: solidamente ossificado, quase
totalmente rígido, formando um espinho; flexível apenas distalmente: Goeldiella,
Rhamdia quelen, Pimelodella e Brachyrhamdia; ESTADO 1: com 2/3 basais rígidos e
terço distal flexível: Rhamdella.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 1,0; ir= 1,0; re= 1,0)
Todo o material aqui analisado apresenta o primeiro raio (indiviso) da
nadadeira peitoral como um espinho robusto e ossificado. Entretanto, as espécies do
gênero Rhamdella analisadas apresentam o terço distal do primeiro raio peitoral
flexível, e não densamente ossificado, apesar do restante do raio ser robusto.

140

34.

Dentações na margem mesial do primeiro raio (espinho) da

nadadeira peitoral. ESTADO 0: de formato ligeiramente triangular, cada um
apresentando apenas um ápice (Figuras 40-42; 45-48; 50); ESTADO 1: em formato
de "M", apresentando dois ápices (Figuras 43 e 44).

Hipóteses prévias na literatura: Em siluriformes, a margem mesial do primeiro
raio da nadadeira peitoral pode apresentar dentações (comumente referidas como
espinhos). Tais dentações em heptapterídeos, quando presentes, são de formato
triangular, com um ápice pontiagudo (como o ilustrado por Lundberg & McDade,
1986, para Rhamdia, Pimelodella e Brachyrhamdia imitator, por exemplo, fig. 2, p. 5)

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: de formato ligeiramente
triangular, cada um apresentando apenas um ápice: Goeldiella, Rhamdia quelen,
Rhamdella, Pimelodella e Brachyrhamdia (exceto B. marthae e B. meesi); ESTADO
1: em formato de "M", apresentando dois ápices: Brachyrhamdia marthae e B.
meesi.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 1,0; ir= 1,0; re= 1,0)
Apesar da condição mais comumente encontrada em heptapterídeos ser de
dentações triangulares na margem mesial do espinho da nadadeira peitoral, as
espécies B. marthae e B. meesi apresentam algumas das dentações do primeiro raio
da peitoral com dois ápices, dando a essa o formato de “M”.
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35.

Dentações na margem lateral do primeiro raio (espinho) da

nadadeira peitoral. ESTADO 0: ausentes (Figuras 43 e 44); ESTADO 1: presentes
(Figuras 40-42; 45-48; 50).

Hipóteses prévias na literatura: O primeiro raio indiviso da nadadeira peitoral
pode portar dentações tanto na margem mesial como na lateral em alguns
siluriformes (Arratia, 2003b). Segundo Bockmann (1998), apenas Goeldiella e sua
tribo Phreatobiini apresentam, dentre os heptapterídeos, dentações bem definidas
na margem lateral do espinho peitoral (seu caráter 179).

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: ausentes: Pimelodella sp. “Peru”,
P. transitoria, P. kronei, P. avanhandavae, Brachyrhamdia marthae e B. meesi;
ESTADO 1: presentes: Goeldiella, Rhamdia quelen, Rhamdella, Pimelodella (exceto
Pimelodella sp. “Peru”, P. transitoria, P. kronei, P. avanhandavae) e Brachyrhamdia
(exceto B. marthae e B. meesi).

Hipóteses de homologia secundária (ic= 0,25; ir= 0,4; re= 0,1)
Apesar de em grande parte pouco evidentes, a maioria das espécies de
Pimelodella e Brachyrhamdia (com exceção apenas para Pimelodella sp. “Peru”, P.
transitoria, P. kronei, P. avanhandavae, Brachyrhamdia marthae e B. meesi), assim
como Rhamdia quelen e as espécies aqui analisadas de Rhamdella, apresentam
dentações na margem lateral do espinho peitoral.
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36.

Conformação das dentações da margem lateral do espinho

peitoral (não-aditivo). ESTADO 0: dentes pequenos ou pouco evidentes (Figuras
40-42; 45, 46 e 50); ESTADO 1: dentes grandes e muito evidentes (Figura 48);
ESTADO 2: muitas serrações (Figura 47).

Hipóteses prévias na literatura: As dentações da margem lateral do espinho
peitoral em heptapterídeos geralmente se apresentam como dentes triangulares por
quase toda a extensão do espinho, além de serrações distais. O aspecto de
serrações distais geralmente se deve à ossificação na região espúria do raio, pelo
acréscimo distal de segmentações (vide fig. 4.4E, Arratia, 2003b, p. 131). Dessa
forma, apesar do número de dentes e serrações ser comumente usado como caráter
de delimitação taxonômica, principalmente para o gênero Pimelodella (e.g.
Eigenmann, 1917; Bockmann & Slobodian, no prelo), deve ser tomado o cuidado de
examinar espécimes de diferentes tamanhos, de maneira a amenizar os efeitos
ontogenéticos.

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: dentes pequenos ou pouco
evidentes: os gêneros Rhamdella e Brachyrhamdia (exceto B. marthae e B. meesi),
Pimelodella cf. hasemani, P. gracilis, P. australis, P. lateristriga, P. laurenti, P.
modesta; ESTADO 1: dentes grandes e muito evidentes: Goeldiella e Rhamdia
quelen.; ESTADO 2: muitas serrações: Pimelodella sp. “grupo cristata” e Pimelodella
sp. “D”; Não-aplicável: Pimelodella sp. “Peru”, P. transitoria, P. kronei, P.
avanhandavae, Brachyrhamdia marthae e B. meesi.
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Hipóteses de homologia secundária (ic= 1,0; ir= 1,0; re= 1,0)
Apesar da maioria das espécies de Pimelodella apresentar dentações
pequenas ou pouco evidentes na margem lateral do espinho peitoral, a espécie-tipo
do gênero Pimelodella cristata (assim como as espécies geograficamente próximas
aqui examinadas, Pimelodella sp. “grupo cristata” e Pimelodella sp. “D”) apresentam
um grande número de serrações bem evidentes na margem lateral (obs. pess.).
Dentações grandes e muito evidentes são encontradas em Goeldiella e Rhamdia
quelen. Dentações pequenas ou pouco evidentes foram encontradas nos gêneros
Rhamdella e Brachyrhamdia (com exceção de B. marthae e B. meesi). O estado foi
dado como não-aplicável para Pimelodella sp. “Peru”, P. transitoria, P. kronei, P.
avanhandavae, Brachyrhamdia marthae e B. meesi por estas não apresentarem
dentações na margem lateral do espinho peitoral.

37.

Orientação das dentações da margem lateral do espinho peitoral

(não-aditivo). ESTADO 0: dentações retilíneas (Figuras 40, 45 e 46); ESTADO 1:
dentações antrorsas (recurvadas em direção à extremidade distal do espinho)
(Figuras 41, 42 e 48); ESTADO 2: dentações retrorsas (recurvadas em direção à
extremidade basal do espinho) (Figura 50); ESTADO 3: dentações pequenas
retrorsas, formando uma margem em forma de serrações (Figura 47).

Hipóteses de homologia primária: Estado 0: dentações retilíneas: Pimelodella
cf. hasemani, P. gracilis, P. australis, P. lateristriga, P. laurenti, o gênero Rhamdella
(exceto R. rusbyi), Brachyrhamdia sp. n. “Amanã”, B. rambarrani e Brachyrhamdia
sp. n. “Araguaia-Tocantins”; Estado 1: dentações antrorsas (recurvadas em direção
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à extremidade distal do espinho): Goeldiella, Brachyrhamdia imitator, B. heteropleura
e Pimelodella modesta; Estado 2: dentações retrorsas (recurvadas em direção à
extremidade basal do espinho): Rhamdia quelen e Rhamdella rusbyi; Estado 3:
dentações pequenas retrorsas, formando uma margem em forma de serrações:
Pimelodella sp. “grupo cristata” e Pimelodella sp. “D”; Não-aplicável: Pimelodella sp.
“Peru”, P. transitoria, P. kronei, P. avanhandavae, Brachyrhamdia marthae e B.
meesi.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 0,42; 0,2; re= 0,08)
A orientação das dentações na margem lateral do espinho peitoral, quando
presentes, apresenta alto valor taxonômico (Bockmann & Slobodian, no prelo; obs.
pess.), principalmente para as espécies de Pimelodella e Brachyrhamdia. O padrão
aqui reportado foi consistentemente encontrado para todos os espécimes
analisados.

38.

Número de raios da nadadeira peitoral (não-aditivo). ESTADO 0:

I+7; ESTADO 1: I+8; ESTADO 2: I+9; ESTADO 3: I+10

Hipóteses prévias na literatura: Bockmann (1998) abrigou no estado 0 do seu
caráter 181 toda a amplitude de raios encontrada nos espécimes aqui analisados

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: I+7: o gênero Brachyrhamdia e
Pimelodella sp. “Peru”; ESTADO 1: I+8: Rhamdella cainguae, R. longiuscula,
Pimelodella australis, P. lateristriga, P. transitoria, P. kronei, P. modesta e P.
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avanhandavae; ESTADO 2: I+9: Goeldiella , Rhamdia sp., Pimelodella gracilis, P. cf.
hasemani, Pimelodella sp. “grupo cristata”, Pimelodella sp. “D”; ESTADO 3: I+10:
Rhamdella rusbyi e Pimelodella laurenti.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 0,37; ir= 0,61; re= 0,23)
Houve aqui uma tentativa de dividir o estado 0 do caráter 181 de Bockmann
(op. cit.) em outros que compreendessem o intervalo encontrado nas espécies aqui
analisadas. Enquanto para Brachyrhamdia foi consistentemente encontrado o estado
0 (I+7), nos espécimes de Pimelodella foi encontrada certa variação, geralmente de
mais ou menos um raio ramificado (sendo codificada a contagem da maioria dos
espécimes analisados). Para os exemplares de Rhamdella e Goeldiella, foi
examinado apenas um espécime diafanizado de cada, mas as contagens procedem
como aqui informado também com relação ao material em álcool.

NADADEIRA ANAL
39.

Número de raios da nadadeira anal. ESTADO 0: 12-15 raios;

ESTADO 1: 16-18 raios.

Hipóteses prévias na literatura: Assim como apontado por Bockmann &
Miquelarena (2008), o número plesiomórfico em siluriformes de raios da nadadeira
anal é de 13 a 15, conformando uma nadadeira curta.
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Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: 12-15 raios: Goeldiella, Rhamdia
quelen, Pimelodella, Brachyrhamdia e Rhamdella (exceto R. cainguae e R.
longiuscula); ESTADO 1: 16-18 raios: Rhamdella cainguae e R. longiuscula.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 1,0; ir= 1,0; re= 1,0)
O estado encontrado em Rhamdella cainguae e R. longiuscula, com uma
contagem maior de raios da nadadeira anal que a encontrada para siluriformes, é
apomórfico e convergentemente encontrado em Rhamdia laticauda (Bockmann &
Miquelarena, op. cit.). As espécies pertencentes ao “Nemuroglanis sub-clade” (sensu
Ferraris, 1988; Bockmann, 1994) podem apresentar nadadeiras anais ainda maiores,
chegando a portar até 20 raios (Bockmann & Miquelarena, op. cit.).

NADADEIRA CAUDAL E ESTRUTURAS ASSOCIADAS
40.

Associação entre o hipural 5 e a placa formada pelos hipurais 3 e

4 (não-aditivo). ESTADO 0: livres (Figuras 52 a 54); ESTADO 1: co-ossificados,
mas com limite bem visível (Figura 51); ESTADO 2: co-ossificados, sem limite
visível.

Hipóteses prévias na literatura: Em siluriformes, há evidência de uma redução
no número de hipurais livres quando observados materiais dos mais diversos grupos
(Lundberg & Baskin, 1969). Há apenas no máximo 6 hipurais, sendo que o hipural 6
está presente somente em grupos basais (como em Diplomystidae, e.g. Arratia,
2003b, fig 4.11A), e não há evidência de que este hipural estaria fundido ao hipural 5
(Lundberg & Baskin, op. cit.). Entretanto, a fusão entre as estruturas restantes pode
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apresentar variação intra-específica ou ontogenética, de maneira que o número de
hipurais livres geralmente é reduzido pela co-ossificação de elementos durante o
crescimento do espécime (Lundberg & Baskin, op. cit.). De qualquer forma, apesar
de tais variações, o caráter apresenta valor sistemático e pode ser usado, levandose em conta as diferenças e similaridades encontradas entre espécimes da mesma
espécie ou gênero.

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: livres: Rhamdia quelen,
Pimelodella sp. “Peru”, P. gracilis, P. australis, P. transitoria, P. kronei, P. laurenti e
Brachyrhamdia (exceto Brachyrhamdia sp. n. “Amanã” e B. imitator); ESTADO 1: coossificados, mas com limite bem visível: Goeldiella, Rhamdella rusbyi, Pimelodella
lateristriga, P. modesta, P. cf. hasemani, Pimelodella sp. “grupo cristata” e
Pimelodella sp. “D”, Brachyrhamdia sp. n. “Amanã” e B. imitator; ESTADO 2: coossificados, sem limite visível: Pimelodella avanhandavae, Rhamdella cainguae e R.
longiuscula.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 0,22; ir= 0,3; re= 0,66)
Em uma tentativa de melhor delimitar os estados encontrados nas espécies
aqui analisadas, este caráter foi dividido em três estados. Assim como apontado por
Bockmann & Miquelarena (op. cit.), Rhamdella cainguae e R. longiuscula
apresentam os hipurais 3, 4 e 5 nitidamente co-ossificados, sem limite visível
(estado 2). Entretanto, tal estado também foi encontrado nos dois espécimes
diafanizados de Pimelodella avanhandavae. Tal fato pode ser devido, em parte, ao
maior tamanho dos exemplares observados (aproximadamente 140mm de
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comprimento padrão vs. no máximo 100mm para a maioria dos outros exemplares
analisados do gênero), de forma que o número de elementos hipurais condiz com o
sugerido por Lundberg & Baskin (op. cit.) sobre a fusão de tais estruturas durante o
desenvolvimento ontogenético.
Todavia, o tamanho do exemplar analisado não deve ser creditado como
mandatório para a presença ou não de co-ossificação das estruturas. Por exemplo,
os espécimes analisados de Rhamdella rusbyi e Pimelodella sp. “grupo cristata”
apresentam tamanho semelhante ao dos materiais listados no estado 2, mas podem
ser enquadrados no estado 1 por apresentar uma condição intermediária, com o
hipural 5 como um elemento bem delimitado, mas definitivamente ligado à placa
formada pelos hipurais 3 e 4. Tal estado foi encontrado também em diversas outras
espécies de Pimelodella, bem como nas espécies Brachyrhamdia sp. n. “Amanã” e
B. imitator, além de Goeldiella.
No restante das espécies de Brachyrhamdia, em Rhamdia quelen e na maioria
das espécies de Pimelodella o estado 0 foi encontrado. Em Brachyrhamdia (exceto
Brachyrhamdia sp. n. “Amanã” e B. imitator), apesar do seu tamanho comumente
diminuto, mesmo os maiores exemplares observados (como dois espécimes de B.
meesi, com mais de 70mm de comprimento padrão, vs. no máximo 50mm CP
encontrados na maioria dos outros exemplares analisados para o gênero)
apresentavam a condição do hipural 5 totalmente independente da placa formada
pelos hipurais 3 e 4. Os exemplares de Rhamdia quelen diafanizados aqui
observados apresentam um tamanho diminuto quando comparado com o tamanho
que o gênero pode atingir (entre 35mm e 70mm CP vs. mais de 200mm CP e.g.
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Bockmann & Guazzelli, 2003), mas mesmo assim o estado encontrado corresponde
àquele assinalado do gênero por Bockmann & Miquelarena (2008).

41.

Número total de raios do lobo ventral da nadadeira caudal.

ESTADO 0: 19-25 raios; ESTADO 1: geralmente 26 ou mais raios.

Hipóteses prévias na literatura: As séries de raios caudais incluem os raios prócorrentes e principais dorsais e os raios pró-correntes e principais ventrais, sendo
que os raios principais são aqueles diretamente articulados aos parahipurais e
hipurais (Lundberg & Baskin, 1969) e os pró-correntes correspondem a apenas raios
indivisos, sendo apenas os mais caudais segmentados (Arratia, 2003b).
A condição basal para siluriformes encontrada em diplomistídeos é de 47 a 53
raios caudais, sendo 19 pró-correntes ventrais e 9 principais ventrais (Lundberg &
Baskin, op. cit.; Arratia, op. cit.), somando 28 raios no lobo inferior.

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: 19-25 raios, aproximadamente:
Pimelodella (exceto Pimelodella sp. “Peru”, Pimelodella sp. “grupo cristata”, P.
modesta e P. avanhandavae), Brachyrhamdia e Rhamdella cainguae; ESTADO 1:
geralmente 26 ou mais raios: Goeldiella, Rhamdia quelen, Pimelodella sp. “Peru”, P.
modesta, P. avanhandavae, Rhamdella (exceto R. cainguae); Indeterminado:
Pimelodella sp. “grupo cristata”.
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Hipóteses de homologia secundária (ic= 0,2; re= 0,33; re= 0,06)
Aparentemente, há uma redução no número total de raios nos grupos mais
apomórficos de Siluriformes, sendo a presença de mais de 26 raios (estado 1)
plesiomórfica para o grupo como um todo e também para os espécimes aqui
analisados.
O estado foi dado como “indeterminado” para Pimelodella sp. “grupo cristata”
por limitações da preparação (o material em esqueleto seco impossibilitou a
contagem precisa dos raios pró-correntes).

42.

Número de raios ramificados do lobo inferior da nadadeira caudal.

ESTADO 0: 8 raios; ESTADO 1: 9 raios ou mais.

Hipóteses prévias na literatura: A contagem de raios caudais principais é
geralmente constante em siluriformes com a nadadeira causal forcada (Lundberg &
Baskin, 1969). A maioria apresenta oito raios principais dorsais e nove ventrais, e
alguns grupos apresentam uma redução no número de raios, mas a conformação
geralmente presente é de um número igual para os dois lobos ou um raio a mais no
inferior (Lundberg & Baskin, op. cit.).

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: 8 raios: Rhamdia quelen,
Rhamdella, Pimelodella (exceto Pimelodella sp. “grupo cristata”) e Brachyrhamdia;
ESTADO 1: 9 raios ou mais: Goeldiella e Pimelodella sp. “grupo cristata”.
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Hipóteses de homologia secundária (ic= 0,5; ir= 0,0; re= 0,0)
Na maioria do material aqui analisado os espécimes apresentavam oito raios
principais ventrais, com a exceção para Goeldiella e Pimelodella sp. “grupo cristata”,
cujos exemplares apresentavam geralmente nove raios principais ventrais.

43.

Associação dos raios caudais mais centrais (o mais ventral do

lobo dorsal e o mais dorsal do lobo ventral) com as placas hipurais. ESTADO 0:
articulados diretamente (Figura 55); ESTADO 1: não articulados (Figuras 51 a 54).

Hipóteses prévias na literatura: Apesar dos raios principais caudais estarem
geralmente ligados aos para-hipurais e hipurais, o raio mais ventral do lobo dorsal e
o raio mais dorsal do lobo ventral podem se encontrar na região do diastema (entre
as placas hipurais fundidas dorsal e ventral).
Tal estado de falta de contato dos raios centrais às suas respectivas placas
hipurais foi reportado por Bockmann (1998) como exclusivo do gênero Pimelodella
(incluindo Brachyrhamdia) em Heptapteridae e portanto, sinapomórfico. Entretanto,
Guazzelli (2003) argumenta que nas espécies proximamente relacionadas a
Pimelodella cristata o estado encontrado seria de articulação direta dos raios
caudais mais centrais com as placas hipurais.

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: articulados diretamente:
Goeldiella, Rhamdia quelen, Rhamdella, Pimelodella sp. “Peru”, Pimelodella sp.
“grupo cristata” e Pimelodella sp. “D”; ESTADO 1: não articulados: Pimelodella
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(exceto Pimelodella sp. “Peru”, Pimelodella sp. “grupo cristata” e Pimelodella sp. “D”)
e Brachyrhamdia.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 0,33; ir= 0,71; re= 0,23)
Com base nas espécies aqui analisadas, foi encontrado que a espécie de
Pimelodella proximamente relacionada a P. cristata (Lundberg, com. pess.),
Pimelodella sp. “grupo cristata”, assim como seu grupo-irmão (Pimelodella sp. “D”)
apresentam os raios centrais articulados às placas hipurais.

44.

Aspecto dos raios caudais mais centrais. ESTADO 0: semelhante

aos outros raios caudais (Figuras 53 e 55); ESTADO 1: com uma expansão basal
curta nas suas margens internas (Figuras 51, 52 e 54).

Hipóteses prévias na literatura: Bockmann (1998) postula este caráter (221 em
sua análise), no qual o estado 1 foi encontrado para as espécies B. heteropleura, B.
imitator e uma espécie nova do gênero (aqui correspondente a Brachyrhamdia sp.
n. “Araguaia=Tocantins”).

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: semelhante aos outros raios
caudais: Goeldiella, Rhamdia quelen, Rhamdella, Pimelodella, Brachyrhamdia
marthae e B. meesi; ESTADO 1: com uma expansão basal curta nas suas margens
internas: o gênero Brachyrhamdia (exceto B. marthae e B. meesi).
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Hipóteses de homologia secundária (ic= 1,0; ir= 1,0; re= 1,0)
O clado formado por todas as espécies de Brachyrhamdia exceto B. marthae e
B. meesi apresenta os raios caudais mais centrais (o mais inferior do lobo dorsal e o
mais superior do lobo ventral) com uma expansão óssea basal direcionada
mesialmente. Não há ainda estudos que apontem a função de tal característica
anatômica.

45.

Padrão de ramificação dos raios caudais mais centrais. ESTADO 0:

ramificado (Figuras 51, 52, 54 e 55); ESTADO 1: não ramificado (Figura 53).

Hipóteses prévias na literatura: Bockmann (1998) postula este caráter (222 em
sua análise), no qual o estado 1 foi encontrado apenas para Brachyrhamdia
marthae.

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: ramificado: Goeldiella, Rhamdia
quelen, Rhamdella, Pimelodella e Brachyrhamdia (exceto B. marthae); ESTADO 1:
não ramificado: Brachyrhamdia marthae.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 1,0; ir= 1,0; re= 1,0)
Em Siluriformes, os raios caudais são geralmente ramificados. Entretanto,
Brachyrhamdia marthae apresenta os raios caudais mais centrais distalmente
indivisos e nitidamente abaulados, com suas extremidades distais se encontrando
na altura da linha mediana longitudinal do corpo. Os raios restantes se apresentam
duas vezes ramificados.
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46.

Número de ramificações nos raios caudais (não-aditivo). ESTADO

0: raios centrais uma vez ramificados, raios restantes duas vezes; ESTADO 1:
ramificados duas (raramente 3) vezes; ESTADO 2: ramificados quatro vezes;
ESTADO 3: ramificados cinco ou mais vezes.

Hipóteses prévias na literatura: A ramificação dos raios caudais pode se dar
continuamente ao longo da vida (Taylor, MS., com. pess. apud Lundberg & Baskin,
1969), de maneira que diferentes espécimes de uma mesma espécie possam
apresentar diferentes números de ramificações.

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: raios centrais uma vez
ramificados, raios restantes duas vezes: Brachyrhamdia sp. n. “Araguaia-Tocantins”
e B. heteropleura; ESTADO 1: ramificados duas (raramente 3) vezes: Goeldiella,
Rhamdia quelen, Rhamdella longiuscula, o gênero Pimelodella (exceto P.
avanhandavae, P. australis, Pimelodella cf. hasemani, Pimelodella sp. “grupo
cristata”. e P. laurenti), Brachyrhamdia sp. n. “Amanã” e B. imitator; ESTADO 2:
ramificados quatro vezes: Rhamdella rusbyi, Pimelodella avanhandavae, P. laurenti,
Brachyrhamdia meesi e B. rambarrani; ESTADO 3: ramificados cinco ou mais vezes:
Rhamdella cainguae e Pimelodella australis; Não aplica: Brachyrhamdia marthae;
Indeterminado: Pimelodella cf. hasemani e Pimelodella sp. “grupo cristata”.
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Hipóteses de homologia secundária (ic= 0,37; ir= 0,16; re= 0,06)
Apesar da ramificação dos raios poder se dar continuamente ao longo da vida
encontrou-se um padrão aproximadamente constante nas espécies aqui analisadas.
Brachyrhamdia sp. n. “Araguaia-Tocantins” e B. heteropleura apresentam seus raios
centrais ramificados uma, e os restantes ramificados duas vezes. A maior parte das
espécies de Pimelodella, assim como Goeldiella, Rhamdia quelen, Rhamdella
longiuscula, Brachyrhamdia sp. n. “Amanã” e B. imitator apresentam todos os raios
geralmente ramificados duas vezes, sendo que os raios mais externos (mais dorsais
no lobo dorsal e mais ventrais no lobo ventral) podem se apresentar ramificados três
vezes. Rhamdella rusbyi, Pimelodella avanhandavae, P. laurenti, Brachyrhamdia
meesi e B. rambarrani apresentam os raios caudais geralmente ramificados quatro
vezes. A condição mais extrema foi encontrada em Rhamdella cainguae e
Pimelodella australis cujos raios caudais são ramificados cinco ou mais vezes.
Tal caráter não pôde ser determinado para Pimelodella cf. hasemani e
Pimelodella sp. “grupo cristata” pois os exemplares examinados não apresentavam
nadadeira caudal completa, mas sim quebrada aproximadamente na metade de seu
comprimento. O caráter não se aplica a Brachyrhamdia marthae por esta espécie
apresentar uma conformação exclusiva e descrita no caráter anterior.

47.

Extensão da membrana entre os raios caudais internos. ESTADO

0: até a extremidade distal dos raios; ESTADO 1: até a metade basal dos raios.

Hipóteses prévias na literatura: Segundo Bockmann (1998), apenas o gênero
Pimelodella apresentaria o que ele considerou a condição apomórfica para
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siluriformes, com a extensão da membrana entre os raios caudais mais centrais até
a metade basal dos raios (seu caráter 223, estado 1).

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: até a extremidade distal dos
raios: Goeldiella e Rhamdia quelen; ESTADO 1: até a metade basal dos raios:
Rhamdella (exceto Rhamdella longiuscula), Pimelodella (exceto Pimelodella cf.
hasemani, Pimelodella sp. “grupo cristata” e Pimelodella sp. “D”) e Brachyrhamdia.
Indeterminado: Rhamdella longiuscula, Pimelodella cf. hasemani, Pimelodella sp.
“grupo cristata” e Pimelodella sp. “D”.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 1,0; ir= 1,0; re= 1,0)
Dentre os espécimes aqui analisados, além de Pimelodella (e seu sinônimojúnior Brachyrhamdia, segundo Bockmann (1998)), foi encontrada a condição de
membrana entre os raios caudais mais internos até a metade basal dos mesmos nas
espécies de Rhamdella, apesar de não tão pronunciada quanto em Pimelodella e
Brachyrhamdia.
Não foi possível observar tal caráter em Rhamdella longiuscula, Pimelodella cf.
hasemani, Pimelodella sp. “grupo cristata” e Pimelodella sp. “D” por limitações da
preparação (nadadeira caudal quebrada ou preservação apenas parcial da
membrana entre os raios caudais).
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SISTEMA LÁTERO-SENSORIAL
48.

Localização do segundo poro do canal supra-orbital do nasal.

ESTADO 0: próximo à narina anterior; ESTADO 1: afastado posteriormente da
narina anterior.

Hipóteses prévias na literatura: Bockmann (1998) codifica a localização do
segundo poro do canal supra-orbital do nasal como afastada da narina anterior
apenas para Chasmocranus e Phenacorhamdia (seu caráter 234, estado 1).

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: próximo à narina anterior:
Rhamdia quelen; ESTADO 1: afastado posteriormente da narina anterior: Rhamdella
cainguae, Pimelodella (exceto Pimelodella sp. “grupo cristata”) e Brachyrhamdia
(exceto B. heteropleura e B. marthae); Indeterminado: Goeldiella, Brachyrhamdia
heteropleura, B. marthae, Pimelodella sp. “grupo cristata”, Rhamdella rusbyi e R.
longiuscula.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 1,0; ir= 1,0; re= 1,0)
A codificação aqui utilizada visou analisar comparativamente os espécimes
aqui observados. Para tanto, pode se perceber que Rhamdia quelen apresenta o
poro nitidamente mais próximo da narina anterior que o restante do material
analisado. Não foi possível observar tal caráter em Goeldiella, Brachyrhamdia
heteropleura, B. marthae, Pimelodella sp. “grupo cristata”, Rhamdella rusbyi e R.
longiuscula por limitações da preparação (alguns poros do sistema látero-sensorial
não podiam ser observados com clareza).
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49.

Tamanho do orifício de saída do ramo epifiseano do canal supra-

orbital no frontal. ESTADO 0: pequeno ou médio, até três vezes o tamanho dos
poros 7 e 8 do canal supra-orbital; ESTADO 1: muito grande, mais que quatro vezes
maior que o tamanho dos poros 7 e 8 do canal supra-orbital.

Hipóteses prévias na literatura: Como atestado por Bockmann & Miquelarena
(2008, seu caráter 4), já era conhecido que em Rhamdella o orifício de saída do
ramo epifiseano do canal supra-orbital no frontal apresenta tamanho grande.
Entretanto, os autores atestam que as espécies de Rhamdia, Pimelodella e
Brachyrhamdia apresentariam o orifício de saída pequeno (de tamanho semelhante
aos orifícios para outros ramos do supra-orbital).

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: pequeno ou médio, até três
vezes o tamanho dos poros 7 e 8 do canal supra-orbital: Rhamdia quelen,
Rhamdella rusbyi e Pimelodella (exceto P. modesta, Pimelodella sp. “grupo cristata”
e Pimelodella sp. “D”); ESTADO 1: muito grande, mais que quatro vezes maior que o
tamanho dos poros 7 e 8 do canal supra-orbital: Goeldiella, Rhamdella cainguae, R.
longiuscula, Pimelodella modesta, Pimelodella sp. “grupo cristata” e Pimelodella sp.
“D” e Brachyrhamdia.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 0,2; ir= 0,6; re= 0,12)
As codificações do caráter 4 de Bockmann & Miquelarena (op. cit.) são aqui
questionadas para o gênero Brachyrhamdia, cujas espécies apresentam o orifício de
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saída grande, comparado aos de outros ramos, diferente do que acontece para
Rhamdia quelen e na maioria das espécies de Pimelodella.

50.

Posição de saída do ramo epifiseano do canal supra-orbital (não-

aditivo). ESTADO 0: mesial; ESTADO 1: dorsal, mas ocupando apenas a margem
mesial do canal; ESTADO 2: dorsal, ocupando toda a margem do canal.

Hipóteses prévias na literatura: De maneira à melhor descrever a variação
encontrada nos espécimes aqui examinados, a codificação do caráter 5 de
Bockmann & Miquelarena (2008) foi modificada, e dividida em três estados.

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: mesial: Goeldiella, Rhamdia
quelen, Rhamdella rusbyi e Pimelodella (exceto Pimelodella cf. hasemani, P.
transitoria e P. kronei); ESTADO 1: dorsal, mas ocupando apenas a margem mesial
do canal: Pimelodella cf. hasemani, P. transitoria, P. kronei e Brachyrhamdia;
ESTADO 2: dorsal, ocupando toda a margem do canal: Rhamdella cainguae e R.
longiuscula.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 0,66; ir= 0,9; re= 0,6)
Goeldiella, Rhamdia quelen, Rhamdella rusbyi e a maior parte das espécies de
Pimelodella apresentam a saída do ramo nitidamente mesial, se abrindo em direção
à linha mediana do crânio. Já as espécies de Brachyrhamdia, assim como
Pimelodella cf. hasemani, P. transitoria e P. kronei apresentam a saída do ramo
epifiseano voltada dorsalmente, mas ocupando a margem mais mesial do canal, e
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não toda a largura de sua superfície dorsal. O estado de ocupação completa da
superfície dorsal do canal, com a saída também voltada dorsalmente foi encontrada
apenas em Rhamdella cainguae e R. longiuscula. Bockmann & Miquelarena (op. cit.)
argumentam que esta seria a condição apomórfica em Heptapteridae, presente
também

homoplasticamente

em

membros

de

Brachyglanis,

Gladioglanis,

Leptorhamdia e Myoglanis.

51.

Túbulos originários dos ramos epifiseanos dos canais sensoriais

supra-orbitais. ESTADO 0: não fundidos entre si, cada qual abrindo no seu próprio
poro (Figura 15); ESTADO 1: fundidos entre si e se abrindo em um único poro
(Figura 16).

Hipóteses prévias na literatura: como demonstrado por Bockmann (1998), o
fusionamento dos túbulos originários dos ramos epifiseanos dos canais sensoriais
supra-orbitais ocorre em diversos gêneros de Heptapteridae. Este caráter foi
codificado como fundido para as espécies de Pimelodella por Bockmann (1998, seu
caráter 239), mas não fundidos para aquelas pertencentes ao clado de
Brachyrhamdia.

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: não fundidos entre si, cada qual
abrindo no seu próprio poro: Goeldiella, Rhamdella longiuscula, Pimelodella cf.
hasemani, P. australis, P. lateristriga, P. transitoria, P. kronei e Brachyrhamdia;
ESTADO 1: fundidos entre si e se abrindo em um único poro: Rhamdia sp.,
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Rhamdella rusbyi, R. cainguae, Pimelodella sp. “Peru”, P. avanhandavae, P. gracilis,
P. laurenti; Indeterminado: Pimelodella sp. “grupo cristata” e Pimelodella sp. “D”.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 014; ir= 0,0; re= 0,0)
O fusionamento ou não dos túbulos originários dos ramos epifiseanos dos
canais sensoriais supra-orbital apresenta alto valor taxonômico para as espécies de
Pimelodella, sendo geralmente constantes ou com pouca variação intra-específica
(Bockmann, com. pess; obs. pess.). Tal caráter se apresenta como indeterminado
para as espécies Pimelodella sp. “grupo cristata” e Pimelodella sp. “D” pela
impossibilidade de examinar material em álcool de ambas, assim como por tal
característica não se apresentar clara no material preparado (esqueleto seco e
diafanizado, respectivamente).

52.

Uma área grande, diferenciada e ovóide no canal látero-sensorial

supraorbital localizado no limite entre frontal e esfenóide. ESTADO 0: ausente
(Figura 38); ESTADO 1: presente (Figura 39).

Hipóteses prévias na literatura: Bockmann & Miquelarena (2008) postulam a
codificação de uma área grande diferenciada e ovóide no canal látero-sensorial
supraorbital para Rhamdella cainguae (seu caráter 6).

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: ausente: Goeldiella, Rhamdia
quelen, Rhamdella (exceto R. cainguae), Pimelodella e Brachyrhamdia; ESTADO 1:
presente: Rhamdella cainguae.
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Hipóteses de homologia secundária (ic= 1,0; ir= 1,0; re= 1,0)
Assim como atestado por Bockmann & Miquelarena (2008), Rhamdella
cainguae apresenta uma área diferenciada no canal sensorial supra-orbital, no limite
entre o frontal e o esfenótico, exclusiva dentre todas as espécies examinadas
naquele trabalho, bem como neste.

53.

Largura da porção mais anterior do canal látero-sensorial pré-

opérculo-mandibular, principalmente na maxila inferior. ESTADO 0: estreito
(Figura 27); ESTADO 1: largo (Figura 28).

Hipóteses prévias na literatura: As grandes aberturas de saída dos ramos
sensoriais no dentário e sub-pré-opérculo são uma modificação que reflete a
condição de alargamento da porção mais anterior do canal pré-opérculo-mandibular
em Rhamdella cainguae e R. longiuscula. Tal condição foi bem documentada em
Bockmann & Miquelarena (op. cit., caráter 9, estado 1) para estes táxons, assim
como para Rhamdella eriarcha.

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: estreito: Goeldiella, Rhamdia
quelen, Rhamdella rusbyi, Pimelodella e Brachyrhamdia; ESTADO 1: largo:
Rhamdella cainguae e R. longiuscula.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 1,0; ir= 1,0; re= 1,0)
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COLORAÇÃO
54.

Mancha sub-ocular. ESTADO 0: ausente (Figura 07); ESTADO 1:

presente (Figuras 6 e 8-14).

Hipóteses prévias na literatura: Bockmann (1998) codificou a presença de
mancha sub-ocular como apomórfica para Brachyrhamdia (exceto B. marthae)
dentre os membros de Heptapteridae (seu caráter 261).

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: ausente: Goeldiella, Rhamdia
quelen, Rhamdella, Pimelodella (exceto Pimelodella sp. “Peru”, Pimelodella cf.
hasemani, P. modesta, Pimelodella sp. “grupo cristata”, Pimelodella sp. “D) e
Brachyrhamdia marthae; ESTADO 1: presente: Brachyrhamdia (exceto B. marthae);
Indeterminado: Pimelodella sp. “Peru”, Pimelodella cf. hasemani, P. modesta,
Pimelodella sp. “grupo cristata”, Pimelodella sp. “D” e Rhamdella longiuscula.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 0,5; ir= 0,8; re= 0,4)
Tal mancha pode ser descrita como proveniente da presença de uma faixa de
pigmentação, de largura pouco menor que a órbita, se iniciando no limite com a
superfície ventral do corpo e se estendendo dorsal e posteriormente até o topo da
cabeça, unindo as faixas dos dois lados, em forma aproximada de um “V”. É
importante ressaltar que, dependendo as características do ambiente no qual os
espécimes de Brachyrhamdia habitavam em vida, a nitidez de tal faixa pode mudar,
assim como aspectos da coloração em geral (obs. pess.).
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Tal caráter é indeterminado para, Pimelodella sp. “Peru”, Pimelodella cf.
hasemani, P. modesta, Pimelodella sp. “grupo cristata” e Pimelodella sp. “D” pela
impossibilidade de acessar o material em álcool referente aos lotes das espécies
analisadas.

55.

Faixa escura ao longo da porção lateral do corpo. ESTADO 0:

ausente (Figuras 06, 09, 13 e 14); ESTADO 1: presente (Figuras 07, 08 e 10-12).

Hipóteses prévias na literatura: A faixa de coloração escura ao longo da porção
lateral do corpo é reconhecidamente de alto valor taxonômico para as espécies de
Pimelodella e Rhamdella (cf. Eigenmann, 1917; Bockmann & Miquelarena, 2008;
Bockmann & Slobodian, no prelo).

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: ausente: Goeldiella, Rhamdia
quelen,Pimelodella kronei, Brachyrhamdia sp. n. “Amanã”, B. rambarrani e B.
imitator; ESTADO 1: presente: Rhamdella, Pimelodella (exceto P. kronei,
Pimelodella sp. “Peru”, P. cf. hasemani, P. modesta, Pimelodella sp. “grupo cristata”,
Pimelodella sp. “D”) e Brachyrhamdia (exceto Brachyrhamdia sp. n. “Amanã”, B.
rambarrani e B. imitator); Indeterminado: Pimelodella sp. “Peru”, P. cf. hasemani, P.
modesta, Pimelodella sp. “grupo cristata” e Pimelodella sp. “D”.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 0,33; ir= 0,5; re= 0,16)
Goeldiella apresenta um padrão de coloração mais ou menos uniforme por todo
o corpo, além de uma faixa de pigmentação escura que se inicia na região dos raios
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branquiostégios, no limite ventral do corpo, e se estende dorsal e posteriormente até
o primeiro raio da nadadeira dorsal, unindo as faixas dos dois lados, em forma
aproximada de um “V”. Pimelodella kronei apresenta redução extrema da coloração,
comum em espécies troglóbias (e.g. Trajano & Britski, 1992; Trajano, 1997; Poulson,
2010) e, portanto, homoplástica. As espécies Brachyrhamdia sp. n. “Amanã”, B.
rambarrani e B. imitator apresentam padrões de coloração exclusivos, não portando
a faixa escura de coloração lateral presente em outras espécies de Brachyrhamdia,
assim como no grupo externo (na maioria das espécies de Pimelodella e
Rhamdella).
A maioria das espécies de Pimelodella, Rhamdella e Brachyrhamdia
apresentam a faixa escura de coloração lateral. Tal caráter foi dado como
“indeterminado” para algumas espécies pela impossibilidade de acessar material em
álcool referente aos lotes de tais espécies (apesar de ser altamente provável que
tais espécies apresentem também a faixa escura de coloração lateral).

56.

Largura da faixa escura lateral (não-aditivo). ESTADO 0: de largura

constante ao longo do corpo (Figuras 10-12); ESTADO 1: mais larga acima da
nadadeira peitoral; ESTADO 2: mais larga acima da nadadeira anal (Figuras 7 e 8).

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: de largura constante ao longo do
corpo: Rhamdella rusbyi, Pimelodella transitoria, P. laurenti, Brachyrhamdia sp. n.
“Araguaia-Tocantins” e B. heteropleura; ESTADO 1: mais larga acima da nadadeira
peitoral: Pimelodella avanhandavae, P. gracilis, P. australis e Rhamdella cainguae;
ESTADO 2: mais larga acima da nadadeira anal: Pimelodella lateristriga,
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Brachyrhamdia meesi e B. marthae; Não aplicável: Goeldiella, Rhamdia quelen,
Brachyrhamdia sp. n. “Amanã”, B. rambarrani, B. imitator e Pimelodella kronei;
Indeterminado: Pimelodella sp. “Peru”, P. cf. hasemani, P. modesta, Pimelodella sp.
“grupo cristata”, Pimelodella sp. “D”, Rhamdella longiuscula.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 0,4; ir= 0,4; re= 0,16)
As características da faixa escura de coloração lateral apresentam alto valor
taxonômico, como seu ponto de início, largura, densidade de coloração e etc.
(Bockmann & Slobodian, no prelo). O estado é não aplicável para Goeldiella,
Brachyrhamdia sp. n. “Amanã”, B. rambarrani, B. imitator e Pimelodella kronei por
estas não apresentarem a faixa coloração escura lateral. O estado “indeterminado”
foi conferido quando foi impossível acessar material em álcool referente aos lotes
das espécies analisadas, ou quando os materiais não apresentavam a coloração
suficientemente nítida.

57.

Faixa despigmentada na região lateral do corpo (acima e abaixo da

faixa escura lateral). ESTADO 0: ausente (Figuras 06, 07 e 09-14); ESTADO 1:
presente (Figura 08).

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: ausente: Goeldiella, Rhamdia
quelen, Pimelodella kronei, Pimelodella avanhandavae, P. australis, P. gracilis, P.
lateristriga, P. transitoria, P. laurenti, Brachyrhamdia (exceto B. meesi), Rhamdella
rusbyi e R. cainguae; ESTADO 1: presente: Brachyrhamdia meesi. Indeterminado:

167

Pimelodella sp. “Peru”, P. cf. hasemani, P. modesta, Pimelodella sp. “grupo cristata”,
Pimelodella sp. “D” e Rhamdella longiuscula.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 1,0; ir= 1,0; re= 1,0)
Brachyrhamdia meesi apresenta uma nítida faixa despigmentada nas regiões
dorsal e ventral à faixa escura de coloração lateral. Tal estado pode ser encontrado
em algumas outras espécies de Pimelodella (obs. pess.) não-incluídas nesta matriz.
O estado “indeterminado” foi conferido quando foi impossível acessar material
em álcool referente aos lotes das espécies analisadas ou quando os materiais não
apresentavam a coloração suficientemente nítida.

58.

Mancha escura ao longo da base dos raios da nadadeira caudal.

ESTADO 0: ausente (Figuras 06 e 09-14); ESTADO 1: presente (Figuras 07 e 08).

Hipóteses de homologia primária: Estado 0: ausente: Goeldiella, Rhamdia
quelen, Pimelodella (exceto Pimelodella sp. “Peru”, P. cf. hasemani, P. modesta,
Pimelodella sp. “grupo cristata”, Pimelodella sp. “D”), Rhamdella e Brachyrhamdia
(exceto B. meesi e B. marthae); ESTADO 1: presente: Brachyrhamdia meesi e B.
marthae. Indeterminado: Pimelodella sp. “Peru”, P. cf. hasemani, P. modesta,
Pimelodella sp. “grupo cristata” e Pimelodella sp. “D”.

Hipóteses de homologia secundária (ic= 1,0; ir= 1,0; re= 1,0)
As espécies Brachyrhamdia meesi e B. marthae apresentam uma mancha de
coloração escura na base dos raios da nadadeira caudal, entretanto de conformação
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ligeiramente diferente entre si. Em B. marthae a faixa de coloração escura lateral se
alarga na região próxima à nadadeira caudal, formando uma mancha pigmentada,
de triangular a circular, que ocupa aproximadamente 2/3 da altura da região do
corpo na qual se encontra. Já em B. meesi há uma mancha retangular (na forma de
barra) na base da nadadeira caudal, aproximadamente entre o 3º raio ramificado do
lobo dorsal e o 3º raio ramificado do lobo ventral.
O estado “indeterminado” foi conferido quando foi impossível acessar material
em álcool referente aos lotes das espécies analisadas ou quando os materiais não
apresentavam a coloração suficientemente nítida.

OUTROS
59.

Tamanho da cabeça (não-aditivo). ESTADO 0: média, de 20% a 30%

do comprimento padrão; ESTADO 1: grande, de 31% a 37% do comprimento
padrão; ESTADO 2: muito grande, 37% do comprimento padrão ou maior.

Hipóteses de homologia primária: ESTADO 0: média, de 20% a 30% do
comprimento padrão: Rhamdia quelen, Rhamdella e Pimelodella; ESTADO 1:
grande, de 31% a 37% do comprimento padrão: Brachyrhamdia; ESTADO 2: muito
grande, 37% do comprimento padrão ou maior: Goeldiella.
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Hipóteses de homologia secundária (ic= 1,0; ir= 1,0; re= 1,0)
A maioria dos siluriformes apresenta um crânio achatado dorso-ventralmente,
interpretado como uma adaptação de estabilidade na vida bêntica, assim como
evitando o empuxo na corrente de rios torrenciais (Arratia, 2003a). Algumas
espécies de siluriformes apresentam o tamanho total da cabeça grande, se
comparado com o comprimento padrão, como é o caso das espécies de
Brachyrhamdia (estado 1) e Goeldiella (estado 2).
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Discussão

1. Análise filogenética
Guardo aqui a ressalva que os caracteres apontados como autapomórficos o
são no contexto deste trabalho, sendo que tais hipóteses podem não se manter se
modificado o nível de abrangência das comparações. Aqui, preferi manter as
comparações entre os materiais que consultei exaustivamente, não especulando
sobre os grupos externos da presente análise cladística.
A análise filogenética retornou três árvores mais parcimoniosas,cada uma com
154 passos. Foi obtida, então, a árvore de consenso estrito (Figura 56). Esta
apresenta ic=0,46; ir=0,63 e re=0,29. As discussões abaixo serão feitas com base
nesta árvore de consenso estrito.

1.1.

O monofiletismo de Brachyrhamdia

O gênero Brachyrhamdia corresponde ao clado 19 da filogenia (Figura 57), que
é delimitado por 14 sinapomorfias, sendo 6 delas exclusivas dentre as espécies
analisadas, a saber:
•

Distâncias inter-orbitais ósseas acima de 20% do comprimento da
cabeça (2: 1>0) (presente homoplasticamente em Goeldiella eques,
Rhamdia quelen, Pimelodella australis e P. avanhandavae; revertido de
0>1 em Brachyrhamdia heteropleura);

•

Comprimento do nasal curto (6: 1>0) (presente homoplasticamente em
Goeldiella, Rhamdia quelen e Rhamdella);
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•

Ossificação na região posterior do crânio, sobre a região mediana da
fontanela posterior presente (7: 0>1) (presente homoplasticamente em
Rhamdia quelen);

•

Tipo de ossificação na região mediana da fontanela posterior restando
apenas um forâmen extremamente reduzido (8: ?>0, autapomorfia do
clado);

•

Forâmen trigêmeo-facial com margens retilíneas, apresentando formato
arredondado a elipsóide (13: 1>0) (presente homoplasticamente em
Goeldiella, Rhamdella, Pimelodella sp “Peru” e Pimelodella kronei);

•

Osso corono-meckeliano elíptico, com extremidade anterior arredondada
(15: 0>1) (presente homoplasticamente em Goeldiella; modificação 1>2
em Brachyrhamdia marthae);

•

Junção lateral entre os cerato-hiais anteriores e posteriores apenas
sincondral (20: 0>1, autapomorfia exclusiva do clado);

•

Comprimento transversal do hipobranquial 1 levemente alongado (22:
2>1)

(presente

homoplasticamente

em

Goeldiella

e

Rhamdella

cainguae);
•

Comprimento transversal do hipobranquial 2 levemente alongado (24:
2>1)

(presente

homoplasticamente

em

Goeldiella

e

Rhamdella

cainguae);
•

Número total de vértebras entre 36 e 38 (28: 1>2; autapomorfia do
clado; modificada de 2>3 em Brachyrhamdia sp. n. “Amanã”, B.
rambarrani e B. imitator);
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•

I+7 raios da nadadeira peitoral (38: 1>0; autapomorfia do clado dentro os
materiais analisados, mas reconhecidamente presente em outras
espécies de Heptapteridae, e.g. algumas espécies de Pimelodella não
amostradas aqui);

•

Tamanho do orifício de saída do ramo epifiseano do canal supra-orbital
no frontal muito grande, mais que quatro vezes maior que o tamanho
dos poros 7 e 8 do canal supra-orbital (49: 0>1) (presente
homoplasticamente em Goeldiella, Rhamdella cainguae, R. longiuscula,
Pimelodella sp. “grupo cristata”, Pimelodella sp. “D” e P. modesta);

•

Mancha sub-ocular presente (54: 0>1; autapomorfia do clado; revertida
de 1>0 em Brachyrhamdia marthae);

•

Cabeça grande, de 31% a 37% do comprimento padrão (59: 0>1;
autapomorfia do clado).

Caracteres auxiliares na identificação do gênero: Um caráter auxiliar na
identificação de espécies de Brachyrhamdia é a presença, em geral, de um corpo
alto e compacto que, juntamente à presença da cabeça e olhos grandes, dá às
espécies um aspecto pedomórfico (que mantém caracteres juvenis mesmo quando
adulto), além de mais curto se comparado ao gênero mais proximamente
relacionado, Pimelodella. As espécies de Brachyrhamdia também apresentam
geralmente os seguintes caracteres merísticos: 6 raios branquiostégios; 8-10 rastros
branquiais; nadadeira dorsal I-6 (raramente I-7); nadadeiras peitorais I-7; nadadeiras
pélvicas I-5; nadadeira anal entre i-I-7 a II-10 (mais comumente ii-II-7); nadadeira
caudal I-7-8-I.
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1.2.

Comentários sobre a relação de Brachyrhamdia com outros

gêneros de Heptapteridae
Conforme já proposto, o gênero Brachyrhamdia foi reconhecido como uma
linhagem apical de Pimelodella (Bockmann, 1998; Guazzelli, 2003). O clado 7 reune
todas as espécies de Pimelodella e Brachyrhamdia, e é delimitado pelas seguintes
apomorfias: crânio ornamentado com estrias e fendas em pequena quantidade (1:
0>1); autopalatino apresentando ¾ do comprimento longitudinal do nasal (6: 0>1,
exclusivo para o clado, mas revertido em Brachyrhamdia); processo posterior do
parieto-supra-occipital longo (9: 1>0, compartilhado com Goeldiella); geralmente 6
raios branquiostégios (21: 0>1); faringo-branquial 1 presente (27: 0>1; exclusivo
para o clado, mas revertido em diversas espécies de Brachyrhamdia); margem
dorsal da lâmina vertical da vértebra complexa reta (29: 0>1); processo pós-cleitral
longo, atingindo uma distância posterior bem maior que o processo póstero-ventral
do coracóide (32: 1>0); número total de raios do lobo inferior da nadadeira caudal
entre 19 e 25 raios (41: 1>0); e raios caudais mais centrais (o último do lobo superior
e o primeiro do lobo inferior) não-articulados com as placas hipurais (43: 0>1;
exclusivo para o clado mas revertido em Pimelodella sp. “grupo cristata”, Pimelodella
sp. “D” e Pimelodella sp. “Peru”).
Apesar de delimitado por diversas características apomórficas, o clado 7 não
apresentou nenhuma característica apomórfica exclusiva e não revertida. O
autopalatino apresentando ¾ do comprimento longitudinal do nasal, faringobranquial 1 presente e os lobos caudais mais centrais não-articulados à placa hipural
são características apomórficas exclusivas do clado, mas foram revertidas em
diversas espécies.
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Em suma, o grupo que corresponde a todas as espécies de Brachyrhamdia e
Pimelodella é um clado bem corroborado, mas este trabalho acrescenta informações
no que concernem as relações entre Pimelodella e Brachyrhamdia, demonstrando
que o gênero Pimelodella é parafilético, resultado não apresentado por Bockmann
(1998) ou Guazzelli (2003). Por fim, pelo fato de Brachyrhamdia ser muito bem
delimitado e morfologicamente discrepante das espécies de Pimelodella, sugere-se
que seja mantido como um gênero válido.
Vale ressaltar que a proximidade filogenética entre as espécies de
Brachyrhamdia e Pimelodella transitoria e P. kronei (apesar de sustentar o
argumento da validade de Brachyrhamdia) talvez seja um artefato, devido a estas
duas espécies de Pimelodella apresentarem algumas características pedomórficas,
como é comum em espécies troglóbias e, às vezes, em seus parentes epígeos
quando em contato com as espécies troglóbias (e.g. Trajano & Britski, 1992;
Trajano, 1997; Poulson, 2010). O artefato pode ser também devido a uma
amostragem insuficiente do gênero Pimelodella. Uma decisão mais definitiva sobre a
manutenção do gênero Brachyrhamdia depende de uma análise de maior
abrangência, incluindo muitas outras espécies assinaladas a Pimelodella. Os
caracteres que sustentam o clado formado por Pimelodella transitoria, P. kronei e as
espécies de Brachyrhamdia são: metapterigóide trapezoidal (16: 1>2); extremidade
anterior do processo ântero-ventral do quadrado simples (19: 1>0); dentações
ausentes na margem lateral do espinho peitoral (35: 1>0); hipural 5 totalmente
independente da placa formada pelos hipurais 3 e 4 (40: 1>0); posição dorsal de
saída do ramo epifiseano do canal supra-orbital, mas ocupando apenas a margem
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mesial do canal (50: 0>1); faixa escura lateral de largura constante ao longo do
corpo (56: 1>0).
Dentre as outras espécies de Pimelodella ainda não mencionadas, apenas
Pimelodella sp. “grupo cristata” e Pimelodella sp. “D” não se apresentam na
politomia basal da árvore consenso, mas agrupadas entre si. Isto se deve ao fato de,
provavelmente, ambas fazerem parte de um grupo (provavelmente monofilético)
composto pelas espécies de Pimelodella mais proximamente relacionadas à
espécie-tipo do gênero, P. cristata (J. Lundberg, com. pess.; obs. pess.) Tais
espécies, de localidades das Guianas e do Suriname, geralmente apresentam um
maior tamanho corporal (podendo atingir aproximadamente 400mm de comprimento
padrão), uma contagem de vértebras maior (geralmente acima de 46) e um
dimorfismo sexual bem característico em algumas fases da vida, com a nadadeira
dorsal extremamente expandida e o lobo dorsal da nadadeira caudal muito longo
(obs. pess.) Um trabalho de revisão de espécies destas regiões está em andamento
por J. Lundberg e L. Rapp Py-Daniel.
O gênero Rhamdella, apesar de ser monofilético e ter as mesmas relações
internas propostas por Bockmann & Miquelarena (2008), se apresenta aqui mais
próximo do clado formado pelas espécies de Pimelodella e Brachyrhamdia do que
de Rhamdia, condição oposta à encontrada por Bockmann & Miquelarena (op. cit.).
Tal condição provavelmente também é um artefato devido ao menor número de
gêneros de heptapterídeos aqui analisados, principalmente daqueles mais apicais
(e.g. Brachyglanis, Gladioglanis, Leptorhamdia, Myoglanis e, em especial,
componentes do “Nemuroglanis sub-clade”).
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1.3.

As relações inter-específicas de Brachyrhamdia

O gênero Brachyrhamdia (clado 19) apresenta uma dicotomia basal
representada pelos clados 20 e 29. O clado 29 (Figura 58) é composto por duas
espécies, Brachyrhamdia meesi e Brachyrhamdia marthae, e é diagnosticado pelas
seguintes sinapomorfias: ornamentação do crânio com estrias e fendas em grande
quantidade (se comparada às outras espécies do gênero; 1: 1>0 [reversão]);
conformação do processo posterior do parieto-supra-occipital processo posterior do
parieto-supra-occipital apresentando base larga e contínuo estreitamento até um
ápice não muito estreito (formato de triângulo isóceles) (11: 0>1); dentações na
margem mesial do espinho da nadadeira peitoral em formato de "M", apresentando
dois ápices (34: 0>1, caráter exclusivo); faixa escura lateral mais larga acima da
nadadeira anal (56: 0>2); presença de mancha escura ao longo da base dos raios da
nadadeira caudal (58: 0>1, caráter exclusivo). Brachyrhamdia meesi e B. marthae
fazem parte do grupo de espécies de Brachyrhamdia que apresentam um aspecto
mais longo, as quais são mais parecidas com espécies de Pimelodella por também
apresentarem a faixa de coloração escura lateral e uma maior contagem de
vértebras em relação às demais espécies do gênero (entre 36 e 38). Brachyrhamdia
marthae é caracterizada pelas seguintes autapomorfias: osso corono-meckeliano
elíptico, com extremidade anterior afilada (15: 1>2); raios caudais centrais não
ramificados (45: 0>1); e ausência da mancha sub-ocular (54: 1>0, reversão dentro
de Brachyrhamdia). Brachyrhamdia meesi é diagnosticada por uma autapomorfia:
presença de uma faixa despigmentada acima e abaixo da faixa escura lateral (57:
0>1).
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O clado 20 (Figura 59) é composto pelo restante das espécies de
Brachyrhamdia (B. heteropleura, Brachyrhamdia sp. n. “Araguaia-Tocantins”, B.
rambarrani, B. imitator e Brachyrhamdia sp. n. “Amanã”) e é diagnosticado pelas
seguintes sinapomorfias: articulação do quadrado com o metapterigóide não
apresentando uma projeção óssea pequena, de formato triangular, na região da
articulação em si (18: 1>0); faringo-branquial 1 ausente (27: 1>0, readquirido por
Brachyrhamdia sp. n. “Amanã”); dentações na margem lateral do espinho da
nadadeira peitoral presentes (35: 0>1, estado compartilhado também por Goeldiella,
Rhamdia quelen, Rhamdella e diversas espécies de Pimelodella); raios caudais mais
centrais com uma expansão basal curta nas suas margens internas (44: 0>1, caráter
exclusivo). Como pode ser observado, apenas a presença de uma expansão basal
curta nas margens mesiais dos raios caudais mais centrais é um caráter exclusivo
do clado 20. Infelizmente, não há estudos que apontem a função de tal característica
anatômica.
O clado 20 divide-se em dois sub-grupos: clado 21 e clado 26. O clado 21
(Figura 60) é formado por B. rambarrani, B. imitator e Brachyrhamdia sp. n. “Amanã”,
sendo este delimitado pelas seguintes apomorfias: 33 a 35 vértebras, raramente 36
(28: 2>3, caráter exclusivo); e ausência de faixa escura ao longo da porção lateral do
corpo (55: 1>0). Este clado compreende as espécies de aspecto mais curto do
gênero, com o corpo mais alto e sem faixa de coloração escura lateral. O formato
geral do corpo destas espécies é mais semelhante ao das Corydoras com as quais
são miméticas. Por sua vez, B. imitator e Brachyrhamdia sp. n. “Amanã” formam o
clado 23 (Figura 61), que é irmão de B. rambarrani. O clado 23 é delimitado pelas
seguintes sinapomorfias: processo posterior do parieto-supra-occipital apresentando
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base larga e contínuo estreitamento até um ápice não muito estreito (formato de
triângulo isóceles) (11: 0>1); hipural 5 co-ossificado à placa formada pelos hipurais 3
e 4, mas com o limite entre as placas visível (40: 0>1); e raios caudais duas
(raramente três) vezes ramificados (46: ?>1). Brachyrhamdia imitator é caracterizada
pela seguinte autapomorfia: articulação do quadrado com o metapterigóide portando
uma projeção pequena de formato triangular na região da articulação em si, onde se
apresenta a cartilagem ou próximo (18: 0>1 [reversão]); e dentações da margem
lateral do espinho peitoral antrorsas (37: 0>1, presente também homoplasticamente
em Brachyrhamdia heteropleura, Pimelodella modesta e Goeldiella). Brachyrhamdia
sp. n. “Amanã” é caracterizada pela seguinte autapomorfia: presença do faringobranquial 1 (27: 0>1 [reversão]). Brachyrhamdia rambarrani, por sua vez, é
diagnosticada pela seguinte autapomorfia: raios caudais quatro vezes ramificados
(48: ?>2, presente homoplasticamente em Brachyrhamdia meesi, Pimelodella
laurenti, P. avanhandavae e Rhamdella rusbyi).
O clado 26 (Figura 62) é formado por duas espécies, Brachyrhamdia
heteropleura e Brachyrhamdia sp. n. “Araguaia-Tocantins”, e é delimitado pela
seguinte sinapomorfia: raios caudais mais centrais ramificados uma vez, enquanto
ramificado duas vezes nos restantes (46: ?>0, caráter exclusivo). As duas espécies
do clado 26 também fazem parte do grupo de espécies de Brachyrhamdia que
apresentam um aspecto mais longo, tal qual B. marthae e B. meesi. Brachyrhamdia
heteropleura apresenta as distâncias inter-orbitais ósseas entre 15 e 19% do CP (2:
0>1 [reversão]); e dentações da margem lateral do espinho peitoral antrorsas (37:
0>1, presente também homoplasticamente em Brachyrhamdia imitator, Pimelodella
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modesta e Goeldiella). Já Brachyrhamdia sp. n. “Araguaia-Tocantins” apresenta o
osso corono-meckeliano de formato triangular (15: 1>0 [reversão]).
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2. Comentários sobre o comportamento mimético em Brachyrhamdia

Duas das defesas anti-predação mais obvias são o uso de armas físicas
(garras, dentes, espinhos) e cores (camuflagem) (Edmunds, 1974). A importância da
coloração vem atraindo a atenção de biólogos e naturalistas há alguns séculos,
havendo um registro amplo na literatura de colorações crípticas, de aviso e
miméticas, além de estudos sobre a sua função ecológica e evolutiva (eg. Müller,
1878; Speed, 1993; Mallet et. al., 1999; Elias et.al., 2008). O comportamento
mimético associado à coloração é um tipo de comportamento de defesa primária ou
indireta, ou seja, que opera independente da presença de um predador no momento
no recinto e sua função é evitar o encontro com um predador, o qual pode não
detectar a presa ou não achá-la elegível (Edmunds, 1974).
Os comportamentos miméticos com base na coloração geralmente são
apresentados na literatura como sendo de quatro tipos: comportamento críptico,
aposematismo, mimetismo batesiano e mimetismo mulleriano. O comportamento
críptico ocorre quando o animal apresenta uma camuflagem, de maneira a se
confundir com o ambiente à volta (Edmunds, op. cit); o aposematismo ocorre em
animais que apresentam atributos perigosos ou desagradáveis e alardeiam isso por
meio de características estruturais, colorações ou outros sinais de maneira a evitar
que alguns predadores os ataquem (Edmunds, op. cit); o mimetismo batesiano é
normalmente conhecido como a aparência semelhante de um organismo com outro
que, por causa da sua impalatabilidade e conspicuidade, é reconhecido e evitado
por alguns predadores em algumas ocasiões (Remington, 1963); o mimetismo
mulleriano é encontrado quando espécies de organismos não-palatáveis apresentam
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uma relação mutualística ao possuírem semelhanças na aparência e, dessa forma,
dividem os custos de aprendizagem do predador (Rowland et. al., 2007).
Em Brachyrhamdia, diversos autores concordam que é mais provável se tratar
de um caso de mimetismo batesiano, de maneira que os mímicos se aproveitam da
presença de características defensivas (placas dérmicas, espinhos pungentes, etc.)
no seu modelo de Corydoras (eg. Innes & Myers, 1950; Lundberg & McDade, 1986).
Entretanto, Sands (1985b) discorda, dizendo que não há evidências que confirmem
o mimetismo batesiano, e propõe que a coloração semelhante entre espécies de
Brachyrhamdia e Corydoras simpátricas pode se dever a um comportamento críptico
ou ao que ele chamou de “zoomimesis” (mímico tem vantagem em não ser notado
entre o modelo).
Entretanto, devo ressaltar que a congruência nas colorações devido ao
comportamento críptico é altamente improvável. A coloração críptica visa a confusão
entre o espécime e o ambiente ao seu entorno (Edmunds, 1974). Brachyrhamdia
apresenta, contudo, marcas de coloração disruptivas, as quais dificilmente
facilitariam na camuflagem e, portanto, não são relacionadas ao comportamento
críptico (Alexandrou et al., 2011).
Com base no comportamento das espécies modelo e mimética, o tipo mais
provável de mimetismo no caso de Brachyrhamdia seria o batesiano, com modelo e
mímico apresentando discrepâncias nos sistemas defensivos, embora o mímico não
seja totalmente desprovido de defesa. Rowland et. al. (2007) argumentam que
quando a relação entre modelo e mímico é como a descrita acima, a associação
entre ambos não é parasítica quando a densidade dos modelos é maior em
aproximadamente 2/3 da população total, no mínimo, já que nesta situação o modelo
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não sofreria de maior predação significativa do que no caso da ausência do
mimético. Assim sendo, o mimetismo como uma adaptação não pode ser entendido
sem considerar explicitamente os contextos de população e comunidade locais
(Rowland et. al., 2007).
Dessa forma, para se determinar com maior grau de certeza das vantagens do
mimetismo em Brachyrhamdia e qual o tipo de mimetismo que ocorre, é
imprescindível a realização de observações em campo. Infelizmente, durante o
período da dissertação, não tive a oportunidade de visitar locais para coleta de
espécimes do gênero, não contribuindo com a elucidação de questões atinentes à
tal questão. Todavia, novas observações casuais sobre o comportamento e o
mimetismo de B. marthae, realizadas por W. Ohara, da UNIR (com. pess.), durante
coletas feitas para um projeto de inventário da ictiofauna da bacia do Rio Madeira,
suscitaram novas questões sobre a biologia destes pequenos bagres.
Durante uma coleta no município de Corumbiara, no Estado de Rondônia, em
um igarapé afluente do Rio Corumbiara, foram coletados mais de cem espécimes de
B. marthae. Tais exemplares foram coligidos em uma porção mais estreita do
igarapé, sob o capim marginal, enquanto exemplares de duas espécies de
Corydoras (C. trilineatus, C. spectabilis e C. cf. aeneus) foram encontrados em uma
porção mais larga do igarapé, em fundo de seixo. A semelhança de tais espécies de
Corydoras com B. marthae não é tão marcante quanto àquela existente entre outros
pares de espécies simpátridas de Brachyrhamdia e Corydoras [e.g. B. imitator e
Corydoras melanistius Regan (1912)]. De qualquer forma, C. trilineatus compartilha
com B. marthae a presença de uma faixa lateral escura bem evidente.
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A coleta dos espécimes de B. marthae foi feita com puçá, sendo coletados dez
espécimes na primeira incursão, seguidos por mais de cinqüenta exemplares na
segunda incursão, e dez a vinte exemplares nas seguintes, totalizando 128
exemplares. Infelizmente, apesar da transparência na água, não houve como afirmar
se as B. marthae se organizavam em pequenos cardumes, ou apenas estavam
agregadas em um micro-ambiente específico por algum outro motivo. Quando
consultada a planilha com os resultados de coleta, atentei que foram coletados
poucos exemplares de cada espécie de Corydoras (sendo 5 exemplares de C.
trilineatus apenas), contrariando a tendência que exista uma menor proporção de
espécimes de Brachyrhamdia em relação aos espécimes da espécie modelo de
Corydoras, o que é geralmente confirmada por exportadores de peixes ornamentais
(e.g. Innes & Myers, 1950; Sands, 1985b; Lundberg & McDade, 1986). Entretanto,
W. Ohara me informou que os poucos exemplares foram devidos a um artefato na
metodologia de coleta, já que as Corydoras foram coletadas também com puçá, e
que de fato havia um grande número de indivíduos de tal gênero em campo. É
evidente que tais informações recentes não são suficientes para se fazer afirmações
categóricas, e devem ser levadas em consideração com parcimônia. Contudo, elas
trazem um conhecimento diferente do que era até o momento reportado. Conforme
dito anteriormente, vale ressaltar que uma investigação pormenorizada em campo
seria essencial para resolver tais questões.
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3. Os padrões de distribuição geográfica de Brachyrhamdia e
possíveis processos que levaram a tais

3.1.

Parâmetros para o estudo da biogeografia histórica de

peixes Neotropicais
Um conhecimento sólido sobre a evolução geológica de corpos d’água é
fundamental de maneira a entender a história de eventos responsáveis pela
distribuição atual de organismos nessas localidades (Lima & Ribeiro, 2011).
Também é sabido que o conhecimento prévio de hipóteses filogenéticas é
mandatório para a formulação de hipóteses biogeográficas (Santos & Amorim,
2007). Ao juntarmos a filogenia de um grupo, amplitude de distribuição dos seus
membros e suas peculiaridades ecológicas, assim como o conhecimento geológico
de onde eles ocorrem, é possível formular uma hipótese robusta sobre sua origem e
evolução. De fato, a diversificação dos peixes de água doce está intimamente
relacionada com a história geomorfológica das bacias hidrográficas nas quais eles
vivem (Lundberg et al., 1998; Albert & Carvalho, 2011)
Para o estudo biogeográfico, os peixes dulcícolas constituem um ótimo
modelo, já que suas distribuições estão estritamente relacionadas aos cursos d’água
que habitam e, portanto, relacionadas aos processos que tais cursos d’água
sofreram ao longo do tempo geológico (Fausch et al., 2002; Olden et al., 2010,
Albert et al., 2011). Para que ocorra a dispersão de táxons de água doce são
necessários corredores de hábitat aquático conectando bacias adjacentes, e a
distribuição da maioria das espécies aquáticas coincide com a amplitude de bacias
hidrográficas (Albert & Carvalho, op. cit.). Portanto, eventos vicariantes em
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ambientes de água doce implicam na formação de barreiras à dispersão entre
bacias adjacentes, enquanto a dispersão prevê a destruição de barreiras prévias,
permitindo o contato entre táxons previamente separados (cf. Rosen, 1976; Nelson
& Platnick, 1981; Albert & Carvalho, op. cit.).
No contexto de estudos biogeográficos, pode haver uma separação prática
em dois tipos de estudo: aqueles que focalizam na história da Terra e aqueles que
focalizam na história dos táxons (Hovenkamp, 1997, 2001), sendo que o primeiro
lida com a congruência de distribuições entre diferentes táxons, enquanto o segundo
lida com a explicação da distribuição de determinado táxon a partir do contexto
geomorfológico, dado um cladograma (Arias et. al., 2011). De qualquer forma, há um
consenso que para a formulação de hipóteses biogeográficas é imprescindível o
conhecimento de hipóteses filogenéticas dos táxons em questão (Santos & Amorim,
2007).

3.2.

As regiões biogeográficas amazônicas

A diversidade ictiofaunística Amazônica foi geradaao longo de dezenas de
milhões de anos, com sua composição sendo recrutada de táxons distribuídos por
quase todo o continente sul-americano (Lundberg et al., 1998). Um fator crucial para
a diversificação ictiofaunística Amazônica é a intrincada geomorfologia do local (cf.
Lundberg et al., op. cit.), cuja história ainda apresenta lacunas a serem
compreendidas, mas se sabe que foi influenciada por uma série de eventos de
grande escala (e.g. separação Gondwânica, com principal destaque para a
separação da América do Sul e África; soerguimento da Cordilheira dos Andes e
conseqüentes alterações no curso do Amazonas e outros rios; capturas de
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drenagens decorrentes de eventos geológicos maiores e menores; transgressões e
regressões marinhas, com a formação de lagos e mares epicontinentais etc.). Todos
os eventos geomorfológicos tiveram uma contribuição ímpar na constituição do
padrão de distribuição e diversificação atual da ictiofauna, de maneira que sua
composição em geral apresenta táxons de maior abrangência distribuídos por
grande parte do continente sul-americano (cf. Lundberg et al., op. cit., Reis et al.,
2003) e táxons de menor abrangência (e.g. gêneros e espécies) endêmicos de
certas regiões Amazônicas (cf. Albert et al., 2011)
Além da intrincada geomorfologia, a diversidade de fisionomias dos mais
diversos rios das bacias Amazônicas contribui para a existência dos diferentes
micro-habitats, como lagos intermitentes e semi-permanentes, rios caudalosos,
riachos de águas claras, rios meândricos, lagoas marginais, dentre outros, os quais
permitem a existência dos mais variados grupos ictiofaunísticos, desde raias cujos
ancestrais eram marinhos, grandes peixes de linhagens antigas como Arapaima
gigas e mesmo pequenos bagres de habitat restrito. Vale ressaltar, portanto, que
não são apenas os eventos geológicos que são mandatórios na distribuição de
táxons. Os padrões de distribuição das espécies (e mesmo clados mais
abrangentes) de água doce Neotropicais são estruturados pela geografia física e
padrões de seus corpos d’água e bacias (Albert et al., 2011) e sua amplitude
restringida por características ecológicas, como o regime fluvial e outras
características do habitat (e.g. Zuanon et al., 2006).
A bacia Amazônica é reconhecidamente uma ecorregião de água doce (cf.
Lundberg et al., 1998; Abell et al., 2008), composta por diversas sub-bacias,
relacionadas em diferentes graus entre si e com os principais corpos d’água (Fig. 2.1
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de Albert et al., 2011). Tal bacia se estende majoritariamente em território brasileiro,
mas apresenta componentes na Guiana, Venezuela, Colômbia, Ecuador, Peru e
Bolívia (cf. Abell et al., op. cit.; Albert et al., op. cit.) , ocupando mais de 7.050.000
km² no total de sua extensão (Lundberg et al., op. cit.).
A delimitação da bacia Amazônica compreende desde afluentes com origens
Andinas ou próximas aos Andes a afluentes dos Escudos Brasileiro e das Guianas.
Há uma conexão conhecida entre as bacias Amazônica e do Orinoco por meio do
Rio Casiquiare (Lundberg et al., 1998), e é provável que as duas bacias também
tenham conexões pretéritas (Wesselingh & Hoorn, 2011). Também há evidências de
uma conexão histórica de seus rios mais ao sul (Mamoré-Guaporé, Tapajós, Xingu e
Tocantins) com a bacia do Paraguai (Pearson, 1937; Carvalho & Albert, 2011).
Apesar de tais conexões, a bacia Amazônica pode ser demarcada pelas bacias dos
Rios Negro, tributários do Escudo das Guianas (como Urubu-Uatumã, Trombetas,
Paru e Jari), Amazonas do oeste (formado aproximadamente pelos Rios Purus,
baixo Tapajós, baixo Madeira, Coari-Urucu, Tefé, Juruá, Jutaí, Ituí, Javari e baixos
Rios Japurá, Ucayali, Maranõn e Napo), Mamoré-Madre de Díos, Guaporé-Itenez,
Tapajós-Juruena, tributários do Madeira do Escudo Brasileiro (como o Aripuanã),
Xingu, Tocantins-Araguaia e Rios do estuário do Amazonas (Abell et al., 2008; Albert
et al., 2011).
Ao norte da bacia Amazônica se apresenta o sistema do Orinoco, que se
estende por uma área de aproximadamente 830.000 km² na Colômbia e Venezuela
(Lundberg et al., 1998). A maior parte dos rios que compõe a bacia tem suas
cabeceiras no Escudo das Guianas ou na porção nordeste da Cordilheira dos
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Andes, sendo que a maior parte desses rios correm fora do Escudo ou da
Cordilheira (Lundberg et al., op. cit.).
Ao longo da costa das Guianas, drenando a margem leste do Escudo das
Guianas, se encontram os sistemas do Rio Essequibo, na Guiana na porção mais
sudeste da Venezuela, além de outros pequenos rios, como Corantijn, Suriname,
Maroni e Oiapoque (Lundberg et al., 1998; para delimitações mais precisas,
consultar Albert et al., 2011, Fig. 2.14, p. 41).

3.3.

História geológica e desenvolvimento das bacias

Amazônicas e do Orinoco
É conhecido que o principal processo geológico que afetou a dinâmica das
drenagens e, consequentemente, a biogeografia da fauna de peixes da América do
Sul cis-andeana foi a evolução tectônica da cordilheira dos Andes (Lima & Ribeiro,
2011), principalmente durante o Cenozóico. Durante todo esse tempo, o formato e
tamanho das bacias que ocupam a drenagem Amazônica atual variaram
consideravelmente (Wesselingh & Hoorn, 2011).
Durante o intervalo de aproximadamente 85 milhões de anos entre a
separação dos continentes Sul-Americano e Africano no Cretáceo inferior (Valença
et al., 2003) e o soerguimento dos Andes no Mioceno (de 23 a 7 Ma), as drenagens
de escudo dominavam o continente, mas eram bem diferentes (Potter, 1997). Entre
a região do Amazonas atual e o Orinoco estava localizada a elevação Guiana, que
apresentava seu principal rio, o Alto Orinoco, correndo em direção interior ao redor
do escudo da Guiana (Potter, op. cit.). Nessa época, tanto o escudo das Guianas
quanto o Amazônico portavam as cabeceiras de uma mesma drenagem do antigo
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Amazonas, o qual percorria um rift entre os dois escudos e corria para oeste
(Wesselingh & Hoorn, 2011).
O antigo Amazonas começou a mudar com o soerguimento de um divisor de
águas no Paleoceno, chamado Arco de Purus, separando o pré-Amazonas em
porções que corriam para oeste, para a bacia de antepaís Andina e refletidos em
direção ao Caribe (Lundberg et al., 1998; Wesselingh & Hoorn, 2011), e para leste,
em direção à foz atual do Amazonas (Hoorn et al., 2010, fig. 1C; Wesselingh &
Hoorn, 2011
Também durante o Paleoceno, a subducção de uma placa tectônica ao longo
da margem Pacífica causou um soerguimento na parte central dos Andes. Enquanto
isso,

um

posterior

rompimento

de

placas

tectônicas

no

Pacífico

(há

aproximadamente 23 milhões de anos) e a colisão subsequente de tais placas com
as placas da América do Sul e Caribe resultou numa orogênese intensificada do
norte dos Andes (Mora et al., 2010). A orogênese dos Andes reacomodou o espaço
nas bacias adjacentes (Hoorn et al., 2010), formando o Sistema Pebas de lagos
rasos e brejos.
Uma orogenia mais intensa dos Andes há aproximadamente 12 milhões de
anos, no Mioceno (Hoorn et al., 2010), separou completamente as antigas
drenagens para oeste e nordeste dos escudos das Guianas e Brasileiro, com a
reversão do fluxo do paleo-Solimões e do antigo Orinoco para leste (Potter, 1997).
Este evento permitiu a conexão dos sistemas de rios Amazônicos atuais, incluindo a
conexão com os sistemas do Araguaia-Tocantins e Xingu-Tapajós (Hoorn et al.,
2012). Entretanto, nesta época, a região da Amazônia ocidental (principalmente
próximo à área da calha atual do Amazonas) era ocupada por uma grande área de
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brejos e lagos rasos, o sistema Acre (Hoorn et al., op. cit.). Este sistema impediu a
delimitação de drenagens de ordens mais altas, de maneira que as conexões
aquáticas eram praticamente contínuas (Wesselingh & Hoorn, 2011). As bacias do
Amazonas ocidental e Orinoco tiveram como evento vicariante o soerguimento do
Arco de Vaupes (Mioceno superior, 11-10 Ma) (Albert & Reis, 2011), mas foi apenas
durante o final do Mioceno (ca. 7 Ma) que as bacias Amazônicas começaram a
tomar as feições atuais, devido ao aumento dramático na carga de sedimentos
provenientes dos Andes (Wesselingh & Hoorn, op. cit.). É importante ressaltar que
algumas mudanças menores nas feições podem ter ocorrido posteriormente,
principalmente nas regiões mais baixas, pelo resultado de mudanças nos cursos dos
rios (devido à pequena diferença topográfica), resultando em sistemas de leques em
grandes partes da Amazônia centro-oriental (Wilkinson et al., 2006).
Apesar do soerguimento dos Andes ter sido de extrema importância no
estabelecimento do padrão geral da bacia Amazônica, as principais características
da paisagem formada pelos diversos rios que deságuam no Amazonas foram
formadas devido a falhas ativadas principalmente com a movimentação da placa
tectônica Sul-Americana entre o Mioceno e o Plioceno (~ 23- 5 Ma) e entre o
Pleistoceno e o Holoceno (~ 2,5- 0,15 Ma) (Costa et al., 1995, 1996, 2001).
Um aspecto geomorfológico importante na formação do Amazonas atual foi a
presença de dois arcos de terras elevadas, os quais funcionaram como altoestrutural ou área fonte de sedimentos fluviais durante as fases iniciais de
sedimentação do Amazonas: o Arco do Baixo Tapajós e o Arco Gupurá (Costa et al.,
op. cit.). Esses locais mais altos conectavam terras que hoje se localizam ao norte e
ao sul da calha do Amazonas durante o começo da sua formação, existindo um
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sistema de drenagem fluindo de sudoeste para nordeste e outro no sentido inverso,
mas ambos com a mesma orientação (Costa et al., 1995). Esses sistemas de
drenagens foram gradualmente diminuindo, sendo que no final do Terciário (~ 2,6
Ma) toda a paisagem já estava dominada por um sistema de drenagem bem
estabelecido, fluindo de oeste para leste, e se estabeleceu a planície amazônica. As
características

de

drenagens

de

menores

ordens

foram

afetadas

pelas

movimentações da placa tectônica Sul-Americana entre o Pleistoceno e o Holoceno
(~ 2,5- 0,15 Ma), mas as maiores drenagens já estavam bem estabelecidas nessa
época (Costa et al., 1995; Costa et al., 1996).
A diversificação de organismos pertencentes à maioria das famílias de
siluriformes (e pelo menos uma parte dos gêneros) provavelmente se originaram no
Paleógeno, sendo que no Mioceno muitas das espécies modernas provavelmente já
existiam (López-Fernandés & Albert, 2011). Apesar de fragmentados, registros
paleontológicos sugerem que a fauna de peixes Neotropicais já era similar à
moderna no Neógeno (Albert et al., 2011), derivada de baixas taxas de extinção e
altas taxas de especiação (Lundberg et al., 1998), sendo que a diversificação nas
espécies modernas deve ter ocorrido entre cerca de 30-3 Ma (Albert & Carvalho,
2011).
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3.4. Comentários sobre a distribuição geográfica de Brachyrhamdia e
discussões pertinentes à sua história
As espécies de Brachyrhamdia são especialmente apropriadas para estudos
biogeográficos

porque

são

altamente

endêmicas, apresentam

padrões

de

distribuição disjuntos e são sedentárias, apresentando exigências ecológicas bem
definidas (cf. Sands & Black, 1985). O gênero é monofilético e a partir dos resultados
da análise filogenética pode ser discutida a sua possível biogeografia.
O objetivo nesta parte biogeográfica é estabelecer as relações entre as áreas
de distribuição das espécies e de subclados do gênero, de modo a compreender a
evolução da linhagem em questão. Levando-se em conta que o grupo é pequeno e
possui distribuição bem definida, optou-se por construir o cladograma de áreas de
distribuição das espécies e posteriormente analisar quais eventos geológicos seriam
congruentes com tal distribuição. Foi efetuada também uma comparação com outros
resultados já publicados na literatura para estabelecer se os padrões aqui
encontrados são semelhantes ou divergentes daqueles já publicados. Este tipo de
abordagem segue o que foi sugerido por Lima & Ribeiro (2011), que propuseram um
foco no entendimento dos padrões de distribuição de táxons monofiléticos,
recolhendo evidências as quais possam explicar tais padrões, ao invés da busca por
áreas de endemismo.
A distribuição das espécies de Brachyrhamdia segue como a seguir:
•

Brachyrhamdia imitator: drenagens do alto e baixo Rio Orinoco, na
Venezuela;

•

Brachyrhamdia heteropleura: drenagens dos Rios Essequibo, Corantijn
e Branco, na Guiana, Suriname e Brasil;
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•

Brachyrhamdia marthae: drenagens dos rios Ucayali, Juruá. Mamoré,
Guaporé, Madeira e Beni-Madre de Díos, no Peru, Brasil e Bolívia;

•

Brachyrhamdia meesi: não apresenta dados geo-referenciados, ou
indicações aproximadamente precisas do local de coleta (todos os
exemplares são provenientes de aquaristas). Apenas um lote
apresenta dados de localidade (INPA 8047), mas este é duvidoso;

•

Brachyrhamdia rambarrani: drenagens do baixo Rio Negro, no Brasil,
abaixo de São Gabriel da Cachoeira;

•

Brachyrhamdia sp. n. “Amanã”: drenagens do Rio Japurá, afluente do
Rio Solimões

•

Brachyrhamdia sp. n. “Araguaia-Tocantins”: bacias dos Rios Araguaia e
Tocantins (alto e baixo)

O entendimento da biogeografia de peixes Neotropicais é complicada tanto
pela vasta diversidade da fauna e devido à dificuldade de amostragem em boa parte
das áreas, que são com frequência remotas e inacessíveis (Albert et al, 2011). Com
o gênero Brachyrhamdia não é diferente. A interpretação dada à relação e
distribuição dos táxons está ligada ao estado do conhecimento atual, podendo
mudar com a descoberta e registro de novas espécies e novos registros de
distribuição. Já se tem conhecimento, por exemplo, de duas prováveis novas
espécies do gênero, mas das quais há quase nenhuma informação, impossibilitando
a inclusão destas na análise.
A cladogênese mais antiga no gênero Brachyrhamdia é aquela que separa o
clado formado por Brachyrhamdia meesi e B. marthae (clado 29, figura 58) de um
clado constituído por todas as outras espécies do gênero (clado 20, figura 59).
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Apesar de não haver informações confiáveis sobre as localidades de B. meesi, B.
marthae apresenta grande amostragem, com distribuição bem definida no Alto
Amazonas, incluindo o sistema Madeira-Mamoré-Madre de Díos e sub-bacias
adjacentes. A época dessa cladogênese que originou o ancestral comum de B.
marthae e B. meesi (bem como o ancestral comum de todas as outras espécies)
pode ter se dado, portanto, com a formação do sistema Pebas de lagos e brejos. O
sistema Pebas, presente durante o Mioceno Inferior e Médio (24-11 Ma), era
dominado por lagos e brejos em áreas de baixa altitude, geralmente no nível do mar,
com continuidade variável ao longo do tempo e diferentes graus de influência
marinha em sua extensão (Wesselingh & Hoorn, 2011). Tal sistema pode ter
separado uma população ancestral de Brachyrhamdia distribuída por rios da região
noroeste da América do Sul em duas populações, uma ao norte e outra ao sul do
sistema Pebas. A população ancestral ao norte do sistema Pebas poderia, por sua
vez,

originar

as

espécies

de

Brachyrhamdia

pertencentes

ao

clado

20

(Brachyrhamdia imitator, B. rambarrani, B. heteropleura, Brachyrhamdia sp. n.
“Araguaia-Tocantins” e Brachyrhamdia sp. n. “Amanã”) (Figura 59).
O clado 20 apresenta uma divisão basal que originou o clado 21
(Brachyrhamdia imitator, B. rambarrani e Brachyrhamdia sp. n. “Amanã”) (Figura 60)
e o clado 26 (B. heteropleura e Brachyrhamdia sp. n. “Araguaia-Tocantins”) (Figura
62). As espécies do clado 21 correspondem àquelas que ocupam terras mais baixas
em tributários dos Rios Orinoco e Negro, enquanto as do clado 26 compreendem
espécies de drenagens do Essequibo, Branco e Araguaia-Tocantins. A ocorrência de
Brachyrhamdia em drenagens ao leste do Arco de Purus (clado 26) provavelmente
se deu com a formação de uma bacia Amazônica mais similar à moderna, quando o
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corpo principal do rio passou a correr transcontinentalmente, de oeste para leste, no
final do Mioceno (~11 Ma). Nesta época foi formado o sistema Acre de brejos e
lagos rasos, na região próxima à atual calha do Amazonas, e provavelmente as
conexões aquáticas das regiões mais baixas das bacias que alimentavam esse préAmazonas eram contínuas, de maneira que não haveria a delimitação de drenagens
de ordens mais altas (Wesselingh & Hoorn, 2011). A região do Arco do Baixo
Tapajós provavelmente teve papel fundamental no estabelecimento da população
que deu origem a Brachyrhamdia sp. n. “Araguaia-Tocantins”, já que as altitudes um
pouco mais elevadas proporcionavam uma geomorfologia diferente ao local, que
pode ter servido de conexão entre as terras ao norte e ao sul da calha do Amazonas
em formação (Costa et al., 1995; Costa et al., 2001), o que pode ter permitido à
população ancestral que originou Brachyrhamdia sp. n. “Araguaia-Tocantins” e B.
heteropleura ocupar corpos d’água que hoje são separados física e quimicamente
pelo Amazonas.
As espécies que ocorrem à leste da área antigamente delimitada pelo Arco de
Purus (clado 21) apresentam uma distribuição que, à primeira vista, parece ir contra
o desenvolvimento geomorfológico da região, mas que pode ser explicada com base
em eventos vicariantes e de conexão entre as bacias de menor escala que os
anteriormente citados. Brachyrhamdia rambarrani pode ser encontrada no Rio Negro
e seus tributários de terras baixas, não havendo registro de sua presença acima de
São Gabriel da Cachoeira. Esta espécie é irmã de um clado formado por
Brachyrhamdia sp. n. “Amanã” e B. imitator (clado 23), cujas distribuições são,
respectivamente, em um afluente do Rio Solimões e em rios da bacia do Orinoco. A
cladogênese entre Brachyrhamdia sp. n. “Amanã” e B. imitator deve ter se dado com
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a

separação

das

drenagens do

Orinoco

e

do

Amazonas

ocidental

há

aproximadamente 10,5 Ma (apesar de futuras conexões entre ambas as bacias, que
dificilmente foram efetivas em contatar as duas populações novamente, devido à
região de conexão apresentar características ecológicas diferentes daquelas dos
ambientes nos quais as espécies em questão são geralmente encontradas, e.g.
Lima & Ribeiro, 2011). A presença de Brachyrhamdia sp. n. “Amanã” em drenagens
geograficamente mais distantes de sua espécie-irmã do que de B. rambarrani pode
ser explicada pelos mega-leques formados devido às pequenas diferenças
topográficas entre regiões próximas à calha atual do Amazonas. Com estas pequena
diferenças topográficas, ligeiros aumentos na elevação do nível dos rios resultaram
em mudanças constantes da paisagem dos rios que correm as terras baixas
Amazônicas (Wilkinson et al., 2006), que podem ser apontados como responsáveis
pelo padrão de distribuição atual das espécies, partindo do pressuposto que podem
formar barreiras semi-permeáveis à dispersão ou restrição de populações (cf. Albert
& Carvalho, 2011).
Alguns aspectos sobre a ecologia das espécies de Brachyrhamdia e seu
padrão de distribuição atual são importantes de serem ressaltados. As espécies
deste gênero são conhecidas de ocupar rios de águas brancas, que geralmente são
características dos corpos d’água das terras baixas (cf. Lima & Ribeiro, 2011). Parte
dos rios que abrigam espécies de Brachyrhamdia estão evidentemente em terras
baixas amazônicas e apresentam as características típicas destes (águas brancas,
sem muitas quedas ou correntes rápidas e com alto teor de sedimentos, cf. Lima &
Ribeiro, op. cit.). Aqueles rios que não são evidentemente rios de terras baixas
apresentam características ecológicas de tais nas porções ocupadas pelas espécies
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em questão. Este é o caso dos Rios Branco e Caura, os quais apresentam
características químicas e sedimentológicas intermediárias entre rios de água
branca e preta, ao menos em parte de suas extensões (Lima & Ribeiro, op. cit.).
Outros rios, como é o caso do Negro, Tocantins, e Essequibo apresentam uma
natureza composta. O Rio Negro, apesar de ter sua cabeceira no escudo das
Guianas, apresenta suas porções média e baixa drenando típicas terras baixas
amazônicas, de maneira que suas porções abaixo de São Gabriel da Cachoeira
apresentam características intermediárias entre de rios de terras baixas e de terras
altas (Lima & Ribeiro, op. cit.; Axelrod, 1987). O Rio Tocantins, por sua vez, se
apresenta em um local de escudo que teve um afundamento, transformando-o em
uma drenagem de terras baixas, enquanto seu afluente, o Rio Araguaia, se
apresenta em uma grande bacia sedimentar (Lima & Ribeiro, op. cit.). O Rio
Essequibo (assim como o Branco), drena o Graben Takuku (cf. Milani & TomazFilho, 2000), uma região de terras baixas entre os dois rios, cujas bacias podem se
contatar em períodos de cheia por meio do Rio Rupununi (cf. Lima & Ribeiro, op.
cit.). O sistema do Rio Madeira também apresenta uma porção de escudo, mas a
espécie B. marthae apenas foi encontrada em suas porções mais baixas (inclusive
em porções mais baixas do Guaporé).
Com todos os argumentos acima apresentados, pode se dizer que as
espécies de Brachyrhamdia apresentam distribuições restritas a rios de terras
baixas, ou ao menos em rios que apresentem características químicas e
sedimentológicas semelhantes a esses. Os resultados para a filogenia são quase
que totalmente congruentes tanto com o cladograma de áreas de Lima & Ribeiro
(2011) (Figura 65) quanto à topologia gerada pela relação entre áreas de
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endemismo de Albert & Carvalho (2011) (Figura 66). Ambos os trabalhos tiveram um
grande esforço amostral, sendo o primeiro dirigido às drenagens Amazônicas, do
Orinoco e das Guianas, de maneira que se faz pertinente comparar os resultados
aqui encontrados.
Lima & Ribeiro (2011) propuseram, com base em grandes restrições
históricas e ecológicas, a existência de duas grandes províncias biogeográficas nas
regiões central e norte da América do Sul cis-Andina: áreas de terras baixas vs.
áreas de terras altas de escudo. Os autores argumentam que a divisão comum para
análises biogeográficas em áreas de endemismo não trazem consigo informações
importantes sobre a formação geológica das localidades, com divisões grosseiras e
muitas vezes simplistas (Lima & Ribeiro, op. cit.). Dessa maneira, os autores
analisaram os padrões de distribuição de diversos grupos monofiléticos e concluíram
que não apenas a história geológica das localidades é importante no momento de se
assumir unidades “endêmicas” de distribuição, mas que diversas restrições
ecológicas podem ter limitado a distribuição dos táxons em ambientes semelhantes,
mas pertencentes a bacias diferentes simplistas (Lima & Ribeiro, op. cit.).
Tal argumento vai de encontro aos resultados aqui encontrados. Apesar do
nosso cladograma de áreas não ser totalmente congruente com o apresentado por
Lima & Ribeiro (op. cit.), a distribuição de espécies de Brachyrhamdia se dá em rios
que à primeira vista comporiam localidades muito distintas, mas os quais
apresentam características ecológicas semelhantes, como descrito anteriormente.
Os autores uniram todos os tributários do Amazonas ocidental de terras baixas em
uma categoria, cujas espécies seriam mais proximamente relacionadas às dos
tributários de terras baixas do Orinoco, este clado com relações reticuladas com
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tributários do Paraná/Paraguai, Tocantins, Essequibo e planícies costeiras do norte,
respectivamente (Lima & Ribeiro, 2011, fig. 9.5, p.158). Entretanto, com os
resultados aqui apresentados foi feita a opção de contar com a separação dos
sistemas ligados ao Rio Madeira durante o Mioceno como a fonte da primeira
cladogênese, com o Amazonas atual restringindo ecologicamente as espécies ao
seu norte e sul. As espécies de Brachyrhamdia das drenagens do Essequibo e
Tocantins também são mais próximas entre si do que o apontado pelo cladograma
de áreas das suas localidades segundo Lima & Ribeiro (op. cit.).
É importante ressaltar que a definição de terras altas e baixas não está
exatamente confinada aos limites das bacias (Lima & Ribeiro, op. cit.). A maior parte
das terras baixas consiste em bacias de antepaís, localizadas entre áreas altas da
cadeia andeana e do escudo brasileiro. Esse sistema de terras baixas
interconectadas sofreu rearranjos constantes nas drenagens, traduzido pelo contato
efêmero e isolamento entre drenagens vizinhas (cf. Albert & Carvalho, 2011;
Wesselingh & Hoorn, 2011; Lima & Ribeiro, op. cit.). Os rios de terras baixas
apresentam grandes terras alagadas e movimentos laterais altamente dinâmicos
(como os mega-leques). As mudanças constantes nos rios de terras baixas, e em
especial nos mega-leques, podem resultar em padrões de distribuição mais amplos
do que o que seria esperado para os peixes de terras baixas (Albert & Carvalho, op.
cit.).
No trabalho de Albert & Carvalho (op. cit.) há uma tentativa de estabelecer
uma correspondência entre as eco-regiões delimitadas com base em Abell et al.
(2008) e áreas de endemismo dos táxons analisados. É interessante que nenhum
dos grandes clados encontrados na análise de clados (BPA) de Albert & Carvalho
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(op. cit.) foram encontrados na análise de espécies compartilhadas por eco-região
(PAE), demonstrando que a distribuição moderna das espécies de peixes não
resulta em uma história simples de eventos vicariantes ou de dispersão pelas
bacias, mas uma combinação de ambos (apesar de provavelmente ter uma maior
participação de eventos vicariantes). Apesar de ambas as análises não trabalharem
com informações filogenéticas dos clados analisados, podemos observar que a
topologia resultante da análise de parcimônia de endemismo (PAE) é bastante
congruente com a encontrada para o cladograma de áreas aqui apresentado. Albert
& Carvalho (op. cit.) demonstram que as áreas do Amazonas ocidental e Rio Negro
compartilham um alto grau de fauna endêmica, sendo este clado irmão daquele
composto pela região de Llanos do Orinoco, todo este clado se apresentando em
uma politomia com faunas do Essequibo e do Araguaia-Tocantins. Bem mais basal
ao clado acima descrito se encontram os ramos correspondentes às faunas do
Madeira (Albert & Carvalho, 2011, fig. 7.2, p. 127, explicação focada nas localidades
aqui abordadas). Apesar da topologia resultante para a análise das faunas
endêmicas de Albert & Carvalho (op. cit.) não apresentar congruência plena para o
cladograma de áreas reportado para o gênero Brachyrhamdia, a semelhança geral é
notável.
Aproveito para ressaltar aqui que cada grupo de espécies apresenta uma
história única de acontecimentos, apesar dos eventos gerais serem compartilhados,
o que pode ocasionar as pequenas discrepâncias entre os resultados aqui
apresentados e de outros trabalhos já publicados. Estas diferenças não tiram o
mérito de nenhuma das hipóteses, mas demonstram como a história biogeográfica
dos táxons é intrincada e deve ser estudada com cuidado. Vale ressaltar também
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que uma explicação mais detalhada da história filogenética e biogeográfica de
determinado táxon pode variar com a inclusão de novas espécies à análise, o que é
um fator importante ao atentarmos em como a ictiofauna Neotropical, especialmente
em regiões Amazônicas, ainda é grandemente sub-amostrada.
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Conclusões

Todas as informações anteriormente explicitadas nos fazem concluir que
Brachyrhamdia é um gênero monofilético, o qual deve ser mantido como válido
devido ao comprovado parafiletismo do gênero Pimelodella.
As sete espécies aqui reconhecidas como pertencentes ao gênero apresentam
uma taxonomia bem definida e são facilmente distinguíveis entre si e dos demais
heptapterídeos

tanto

pelo

padrão

de

coloração

como

por

características

morfológicas.
A análise filogenética retorna, além do monofiletismo do grupo, uma relação
mais próxima entre as espécies de Brachyrhamdia que apresentam o corpo mais
curto e robusto e não portam faixa escura de coloração lateral. Outras informações
também extraídas da análise filogenética são a corroboração do monofiletismo de
Rhamdella, do parafiletismo de Pimelodella e da existência de um clado de espécies
de Pimelodella provenientes de localidades das Guianas, que comporiam o grupo
mais relacionado à espécie-tipo do gênero, Pimelodella cristata.
A história biogeográfica do gênero Brachyrhamdia pode ser explicada por meio
dos eventos geomorfológicos os quais levaram ao cenário atual das bacias
Amazônica, do Orinoco e das Guianas. O padrão encontrado de distribuição em
terras baixas demonstra que restrições ecológicas provavelmente têm participação
fundamental na delimitação dos corpos d’água nos quais as espécies podem ser
encontradas, que geralmente corresponde a rios de água branca, com médio a alto
teor de sedimentos.
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Há registros na literatura de que provavelmente as espécies de Brachyrhamdia
são miméticas de espécies de Corydoras, as quais vivem no mesmo ambiente,
inclusive sendo provável que as espécies de Brachyrhamdia se mesclem aos
cardumes de Corydoras. Apesar da impossibilidade de se examinar em campo se
tais hipóteses procedem, um levantamento bibliográfico das espécies de Corydoras
que ocorrem em simpatria com as de Brachyrhamdia denotam a existência de ao
menos uma espécie de Corydoras no mesmo ambiente e com coloração semelhante
à Brachyrhamdia.
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Tab. 01: Dados morfométricos de Brachyrhamdia imitator.

MORFOMETRIA
Holótipo Mínimo Máximo Média

Desvio
padrão

Comprimento total
Comprimento padrão

48,3
69,4

35,6
28,0

95,3
76,1

49,0
39,8

Em porcentagem do Comprimento padrão
Altura do corpo (dorsal)
Largura do corpo (dorsal)
Largura do corpo (cleitro)
Comprimento da cabeça (CC)

14,4
9,1
11,7
21,0

14,4
9,1
11,7
21,0

38,3
21,6
24,8
38,3

27,6
18,3
23,3
36,8

3,77
0,02
0,01
0,01

Em porcentagem do Comprimento da cabeça
Altura da cabeça
Largura da cabeça
Diâmetro do olho (esq.)
Diâmetro do olho (dir.)
Distância interorbital (margem orbital)
Distância interorbital (óssea)
Largura da boca
Compr. pré-orbital (lado esq.)
Compr. pré-orbital (lado dir.)
Compr. do focinho-narina post. (lado esq.)
Compr. do focinho-narina post. (lado dir.)
Largura internasal (nar. ant.)
Largura internasal (nar. post.)
Largura intranasal (lado esq.)
Largura intranasal (lado dir.)

59,2
61,7
20,6
21,3
27,5
23,4
33,9
28,0
29,0
17,0
19,0
13,6
18,1
10,1
10,9

51,9
55,4
18,6
17,2
27,5
20,4
27,5
17,8
17,3
14,5
14,6
12,5
13,6
10,1
9,5

74,9
71,7
24,7
24,6
34,7
28,0
38,7
34,2
33,9
21,8
22,9
16,8
20,8
16,5
15,5

62,5
63,5
20,8
21,0
31,3
24,5
33,8
29,0
29,6
18,3
18,7
14,7
18,1
12,3
12,7

5,43
4,31
1,43
1,96
1,90
1,66
2,33
2,92
3,09
1,69
1,89
1,11
1,82
1,72
1,50

Em porcentagem do Comprimento padrão
Compr. barb. max. (esq.)
Compr. barb. max. (dir.)
Compr. barb. ment. ext. (esq.)
Compr. barb. ment. ext. (dir.)
Compr. barb. ment. int. (esq.)
Compr. barb. ment. int. (dir.)
Compr. pré-dorsal
Compr. Até fim da base da dorsal
Compr. Até extremidade mais distal (adpressa)
Distância Dorsal-Adiposa

39,4
30,0
16,8
16,0
10,6
10,2
20,9
30,7
39,3
6,6

0,0
30,0
16,8
0,0
8,0
10,2
20,9
30,7
39,3
6,6

91,5
92,3
35,9
36,2
26,1
22,3
43,8
59,9
73,5
15,7

74,4 18,62
77,0 14,45
31,1 3,96
29,5 7,18
17,9 3,30
17,7 3,01
39,0 4,32
54,8 5,33
67,3 6,17
12,1 2,15
227

Compr. base da Dorsal
Compr. 1o. raio da Dorsal-não ramificado
Compr. da parte rígida do 1o. raio da Dorsal
Compr. 2o. raio da Dorsal-1o. ramificado
Compr. 3o. raio da Dorsal-2o. ramificado
Compr. pré-peitoral
Compr. Até fim da base da peitoral
Compr. Até extremidade mais distal
Compr. 1o. raio Peitoral-não ramificado (esq.)
Compr. parte rígida do 1o. raio Peitoral (esq.)
Compr. 2o. raio Peitoral-1o. ramificado (esq.)
Compr. 3o. raio Peitoral-2o. ramificado (esq.)
Compr. 1o. raio Peitoral-não ramificado (dir.)
Compr. parte rígida do 1o. raio Peitoral (dir.)
Compr. 2o. raio Peitoral-1o. ramificado (dir.)
Compr. 3o. raio Peitoral-2o. ramificado (dir.)
Compr. pré-pélvico
Compr. Até fim da base da pélvica
Compr. Até extremidade mais distal
Distância entre as pélvicas
Compr. 1o. raio Pélvico-não ramificado (esq.)
Compr. 2o. raio Pélvico-1o. ramificado (esq.)
Compr. 3o. raio Pélvico-2o. ramificado (esq.)
Compr. 1o. raio Pélvico-não ramificado (dir.)
Compr. 2o. raio Pélvico-1o. ramificado (dir.)
Compr. 3o. raio Pélvico-2o. ramificado (dir.)
Compr. base da Anal
Compr. pré-anal
Compr. Até fim da base da anal
Compr. Até extremidade mais distal
Compr. base da Adiposa
Compr. pré-adiposa
Compr. Até fim da base da adiposa
Altura máx. da Adiposa
Compr. pedúnculo caudal
Altura pedúnculo caudal
Comprimento focinho-ânus
Comprimento focinho-papila urogenital
Distância ânus-papila urogenital
Comprimento do lobo caudal dorsal
Comprimento do lobo caudal ventral

11,5
12,4
10,9
15,0
13,6
15,4
17,1
28,4
12,5
8,6
12,7
10,9
11,6
11,5
11,3
10,0
28,2
29,8
37,2
2,9
7,2
8,0
8,6
7,5
8,5
9,5
6,8
38,3
44,0
49,1
10,1
37,2
46,0
3,5
8,0
6,4
31,8
34,2
2,1
16,2
16,8

11,5
12,4
10,9
15,0
13,6
15,4
17,1
28,4
12,5
8,6
12,7
10,9
11,6
11,5
11,3
10,0
28,2
29,8
37,2
2,9
7,2
8,0
8,6
7,5
8,5
9,5
6,8
38,3
44,0
49,1
10,1
37,2
46,0
2,0
8,0
6,4
31,8
34,2
2,1
16,2
16,8

19,2
26,3
22,6
29,8
26,5
52,3
54,0
67,3
26,1
23,5
23,9
21,2
26,1
22,4
23,7
22,9
55,4
58,0
72,2
7,2
15,9
18,3
18,4
23,7
23,0
21,5
15,7
73,9
87,8
99,3
64,1
85,2
90,7
7,3
17,3
13,1
64,0
68,2
8,9
35,7
33,7

16,9
22,8
18,9
25,2
22,7
28,6
32,2
49,4
21,6
19,3
20,6
18,2
21,8
19,7
20,8
18,7
51,2
54,0
67,8
5,6
13,9
15,5
15,8
14,3
15,9
16,1
13,3
68,9
81,6
89,5
24,6
65,7
85,2
5,3
13,6
11,8
57,1
61,7
4,2
28,8
28,3

1,56
2,78
2,37
3,06
2,92
5,73
5,61
6,43
2,68
3,06
2,32
2,02
2,74
2,34
2,64
2,59
5,03
5,23
6,52
1,06
1,93
2,17
1,91
2,45
2,27
1,92
1,80
6,58
7,96
8,57
8,70
7,48
8,31
1,07
1,77
1,27
6,19
6,18
1,68
4,37
3,24
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Tab. 02: Dados morfométricos de Brachyrhamdia marthae.

MORFOMETRIA
Mínimo Máximo Média

Desvio
padrão

Comprimento total
Comprimento padrão

26,9
22,6

57,2
45,1

38,9
31,0

Em porcentagem do Comprimento padrão
Altura do corpo (dorsal)
Largura do corpo (dorsal)
Largura do corpo (cleitro)
Comprimento da cabeça (CC)

18,0
10,9
19,7
31,4

25,3
17,6
23,5
38,8

22,5
14,9
21,6
36,1

2,13
1,54
1,22
2,02

Em porcentagem do Comprimento da cabeça
Altura da cabeça
Largura da cabeça
Diâmetro do olho (esq.)
Diâmetro do olho (dir.)
Distância interorbital (margem orbital)
Distância interorbital (óssea)
Largura da boca
Compr. pré-orbital (lado esq.)
Compr. pré-orbital (lado dir.)
Compr. do focinho-narina post. (lado esq.)
Compr. do focinho-narina post. (lado dir.)
Largura internasal (nar. ant.)
Largura internasal (nar. post.)
Largura intranasal (lado esq.)
Largura intranasal (lado dir.)

49,8
54,1
13,9
14,8
26,2
21,5
29,0
22,9
23,9
12,8
14,7
10,7
14,0
8,8
9,1

63,0
73,4
22,7
24,2
40,6
28,8
44,1
34,4
36,9
22,5
25,4
22,0
23,9
19,4
22,5

53,5
61,9
18,6
18,8
33,0
24,5
34,5
29,1
29,6
17,5
19,2
15,9
19,7
11,4
11,6

3,07
5,39
2,69
2,42
3,45
1,90
3,32
2,95
3,31
2,55
2,76
2,28
2,17
2,04
2,66

Em porcentagem do Comprimento padrão
Compr. barb. max. (esq.)
Compr. barb. max. (dir.)
Compr. barb. ment. ext. (esq.)
Compr. barb. ment. ext. (dir.)
Compr. barb. ment. int. (esq.)
Compr. barb. ment. int. (dir.)
Compr. pré-dorsal
Compr. Até fim da base da dorsal
Compr. Até extremidade mais distal (adpressa)
Distância Dorsal-Adiposa
Compr. base da Dorsal
Compr. 1o. raio da Dorsal-não ramificado
Compr. da parte rígida do 1o. raio da Dorsal
Compr. 2o. raio da Dorsal-1o. ramificado

10,5
22,9
11,9
21,2
11,4
10,1
32,8
49,8
59,0
10,8
12,4
13,0
10,2
13,4

102,7
104,6
34,3
34,9
20,2
21,2
44,0
55,7
69,3
21,1
16,3
25,5
21,3
27,8

75,3
77,4
27,7
28,5
15,8
15,9
39,5
52,9
63,7
15,7
14,5
19,8
17,2
20,7

17,11
16,91
4,62
4,38
2,86
2,87
2,26
1,60
2,72
2,36
1,02
3,01
2,63
2,67
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Compr. 3o. raio da Dorsal-2o. ramificado
Compr. pré-peitoral
Compr. Até fim da base da peitoral
Compr. Até extremidade mais distal
Compr. 1o. raio Peitoral-não ramificado (esq.)
Compr. parte rígida do 1o. raio Peitoral (esq.)
Compr. 2o. raio Peitoral-1o. ramificado (esq.)
Compr. 3o. raio Peitoral-2o. ramificado (esq.)
Compr. 1o. raio Peitoral-não ramificado (dir.)
Compr. parte rígida do 1o. raio Peitoral (dir.)
Compr. 2o. raio Peitoral-1o. ramificado (dir.)
Compr. 3o. raio Peitoral-2o. ramificado (dir.)
Compr. pré-pélvico
Compr. Até fim da base da pélvica
Compr. Até extremidade mais distal
Distância entre as pélvicas
Compr. 1o. raio Pélvico-não ramificado (esq.)
Compr. 2o. raio Pélvico-1o. ramificado (esq.)
Compr. 3o. raio Pélvico-2o. ramificado (esq.)
Compr. 1o. raio Pélvico-não ramificado (dir.)
Compr. 2o. raio Pélvico-1o. ramificado (dir.)
Compr. 3o. raio Pélvico-2o. ramificado (dir.)
Compr. base da Anal
Compr. pré-anal
Compr. Até fim da base da anal
Compr. Até extremidade mais distal
Compr. base da Adiposa
Compr. pré-adiposa
Compr. Até fim da base da adiposa
Altura máx. da Adiposa
Compr. pedúnculo caudal
Altura pedúnculo caudal
Comprimento focinho-ânus
Comprimento focinho-papila urogenital
Distância ânus-papila urogenital
Comprimento do lobo caudal dorsal
Comprimento do lobo caudal ventral

15,7
24,8
27,9
41,6
15,1
11,9
16,9
14,5
15,8
13,2
12,0
12,0
47,0
49,0
61,6
3,2
10,2
11,2
11,3
9,9
11,7
11,7
12,9
60,7
74,0
78,7
16,4
60,1
72,8
2,1
11,9
6,5
51,3
56,4
2,7
21,7
20,6

23,8
33,2
34,2
54,9
26,0
23,7
23,5
22,1
26,1
25,0
24,5
23,4
53,5
58,6
69,8
7,0
17,5
19,0
16,6
15,7
17,0
16,5
20,2
69,6
88,4
97,5
25,7
71,7
91,2
6,8
17,5
11,2
62,0
67,9
8,0
33,3
34,5

20,2
28,2
31,0
48,0
20,8
19,3
20,4
17,9
20,4
18,8
19,9
17,7
50,3
52,1
65,3
4,6
13,3
14,5
14,3
13,1
14,3
14,5
16,0
66,6
82,5
89,6
20,1
67,4
85,5
4,4
14,1
8,9
56,3
61,1
4,8
27,3
28,0

1,71
2,52
1,65
2,99
2,55
2,42
1,72
1,92
2,96
2,77
2,94
2,49
1,89
2,14
2,19
0,79
1,84
1,67
1,48
1,86
1,52
1,48
1,37
2,11
2,94
3,74
2,37
2,86
3,45
1,15
1,33
0,95
2,54
2,38
1,12
2,39
2,84
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Tab. 03: Dados morfométricos de Brachyrhamdia meesi.

MORFOMETRIA

Comprimento total
Comprimento padrão

72,7
57,7

Em porcentagem do Comprimento padrão
Altura do corpo (dorsal)
Largura do corpo (dorsal)
Largura do corpo (cleitro)
Comprimento da cabeça (CC)

22,7
15,3
20,3
32,0

Em porcentagem do Comprimento da cabeça
Altura da cabeça
Largura da cabeça
Diâmetro do olho (esq.)
Diâmetro do olho (dir.)
Distância interorbital (margem orbital)
Distância interorbital (óssea)
Largura da boca
Compr. pré-orbital (lado esq.)
Compr. pré-orbital (lado dir.)
Compr. do focinho-narina post. (lado esq.)
Compr. do focinho-narina post. (lado dir.)
Largura internasal (nar. ant.)
Largura internasal (nar. post.)
Largura intranasal (lado esq.)
Largura intranasal (lado dir.)

59,4
61,6
16,9
19,0
38,4
28,6
37,1
32,9
30,1
19,6
20,2
14,1
20,2
10,0
6,1

Em porcentagem do Comprimento padrão
Compr. barb. max. (esq.)
Compr. barb. max. (dir.)
Compr. barb. ment. ext. (esq.)
Compr. barb. ment. ext. (dir.)
Compr. barb. ment. int. (esq.)
Compr. barb. ment. int. (dir.)
Compr. pré-dorsal
Compr. Até fim da base da dorsal
Compr. Até extremidade mais distal (adpressa)
Distância Dorsal-Adiposa
Compr. base da Dorsal
Compr. 1o. raio da Dorsal-não ramificado
Compr. da parte rígida do 1o. raio da Dorsal
Compr. 2o. raio da Dorsal-1o. ramificado

95,5
91,7
34,3
37,6
17,3
16,9
36,0
51,7
61,4
11,1
15,9
19,1
16,4
20,5
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Compr. 3o. raio da Dorsal-2o. ramificado
Compr. pré-peitoral
Compr. Até fim da base da peitoral
Compr. Até extremidade mais distal
Compr. 1o. raio Peitoral-não ramificado (esq.)
Compr. parte rígida do 1o. raio Peitoral (esq.)
Compr. 2o. raio Peitoral-1o. ramificado (esq.)
Compr. 3o. raio Peitoral-2o. ramificado (esq.)
Compr. 1o. raio Peitoral-não ramificado (dir.)
Compr. parte rígida do 1o. raio Peitoral (dir.)
Compr. 2o. raio Peitoral-1o. ramificado (dir.)
Compr. 3o. raio Peitoral-2o. ramificado (dir.)
Compr. pré-pélvico
Compr. Até fim da base da pélvica
Compr. Até extremidade mais distal
Distância entre as pélvicas
Compr. 1o. raio Pélvico-não ramificado (esq.)
Compr. 2o. raio Pélvico-1o. ramificado (esq.)
Compr. 3o. raio Pélvico-2o. ramificado (esq.)
Compr. 1o. raio Pélvico-não ramificado (dir.)
Compr. 2o. raio Pélvico-1o. ramificado (dir.)
Compr. 3o. raio Pélvico-2o. ramificado (dir.)
Compr. base da Anal
Compr. pré-anal
Compr. Até fim da base da anal
Compr. Até extremidade mais distal
Compr. base da Adiposa
Compr. pré-adiposa
Compr. Até fim da base da adiposa
Altura máx. da Adiposa
Compr. pedúnculo caudal
Altura pedúnculo caudal
Comprimento focinho-ânus
Comprimento focinho-papila urogenital
Distância ânus-papila urogenital
Comprimento do lobo caudal dorsal
Comprimento do lobo caudal ventral

19,5
24,4
28,3
36,7
16,2
15,7
16,4
18,0
17,4
17,5
17,7
17,3
48,3
50,9
62,4
5,7
11,9
13,9
14,9
12,1
14,3
13,0
16,1
64,3
81,7
89,2
27,5
60,2
84,1
5,5
14,2
11,1
54,4
59,4
4,4
30,5
29,4
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Tab. 04: Dados morfométricos de Brachyrhamdia rambarrani.
MORFOMETRIA
Máximo Média

Desvio
padrão

Parátipo

Mínimo

Comprimento total
Comprimento padrão

66,4
52,9

60,4
47,3

73,9
59,4

64,5
51,2

Em porcentagem do Comprimento padrão
Altura do corpo (dorsal)
Largura do corpo (dorsal)
Largura do corpo (cleitro)
Comprimento da cabeça (CC)

27,6
17,4
20,9
27,9

27,2
17,4
20,2
27,9

37,9
26,2
25,9
43,2

31,3
20,3
21,9
36,0

4,67
3,73
2,29
5,47

Em porcentagem do Comprimento da cabeça
Altura da cabeça
Largura da cabeça
Diâmetro do olho (esq.)
Diâmetro do olho (dir.)
Distância interorbital (margem orbital)
Distância interorbital (óssea)
Largura da boca
Compr. pré-orbital (lado esq.)
Compr. pré-orbital (lado dir.)
Compr. do focinho-narina post. (lado esq.)
Compr. do focinho-narina post. (lado dir.)
Largura internasal (nar. ant.)
Largura internasal (nar. post.)
Largura intranasal (lado esq.)
Largura intranasal (lado dir.)

79,3
71,1
29,8
29,1
42,8
32,6
43,6
41,9
40,3
22,9
20,7
21,1
24,3
13,8
16,5

60,7
56,7
18,7
19,5
29,2
23,0
32,9
28,1
29,3
17,4
15,9
13,4
18,5
10,5
11,2

79,3
71,4
29,8
29,1
42,8
32,6
43,6
41,9
40,3
22,9
21,5
21,1
24,3
14,4
16,5

68,9
63,9
22,5
23,0
34,2
27,0
37,1
33,2
33,1
19,6
18,9
16,1
21,3
12,5
13,5

8,61
6,85
4,67
4,06
5,85
4,21
5,29
5,24
4,47
2,45
2,21
3,37
2,74
1,61
1,94

Em porcentagem do Comprimento padrão
Compr. barb. max. (esq.)
Compr. barb. max. (dir.)
Compr. barb. ment. ext. (esq.)
Compr. barb. ment. ext. (dir.)
Compr. barb. ment. int. (esq.)
Compr. barb. ment. int. (dir.)
Compr. pré-dorsal
Compr. Até fim da base da dorsal
Compr. Até extremidade mais distal (adpressa)
Distância Dorsal-Adiposa
Compr. base da Dorsal
Compr. 1o. raio da Dorsal-não ramificado
Compr. da parte rígida do 1o. raio da Dorsal

83,6
92,1
36,7
38,0
27,2
21,1
40,7
37,5
45,9
27,6
17,2
22,7
18,6

83,6
86,9
35,6
29,9
20,1
20,1
37,9
37,5
45,9
10,3
16,0
22,7
18,6

93,5
96,8
47,9
43,3
29,7
31,1
45,5
65,0
81,1
27,6
22,8
29,6
24,2

87,6
92,3
40,1
37,9
26,5
24,7
40,5
52,5
64,2
14,7
18,3
24,4
20,4

4,26
3,68
5,67
4,97
3,70
4,46
2,99
9,81
12,47
7,31
2,61
2,95
2,26
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Compr. 2o. raio da Dorsal-1o. ramificado
Compr. 3o. raio da Dorsal-2o. ramificado
Compr. pré-peitoral
Compr. Até fim da base da peitoral
Compr. Até extremidade mais distal
Compr. 1o. raio Peitoral-não ramificado (esq.)
Compr. parte rígida do 1o. raio Peitoral (esq.)
Compr. 2o. raio Peitoral-1o. ramificado (esq.)
Compr. 3o. raio Peitoral-2o. ramificado (esq.)
Compr. 1o. raio Peitoral-não ramificado (dir.)
Compr. parte rígida do 1o. raio Peitoral (dir.)
Compr. 2o. raio Peitoral-1o. ramificado (dir.)
Compr. 3o. raio Peitoral-2o. ramificado (dir.)
Compr. pré-pélvico
Compr. Até fim da base da pélvica
Compr. Até extremidade mais distal
Distância entre as pélvicas
Compr. 1o. raio Pélvico-não ramificado (esq.)
Compr. 2o. raio Pélvico-1o. ramificado (esq.)
Compr. 3o. raio Pélvico-2o. ramificado (esq.)
Compr. 1o. raio Pélvico-não ramificado (dir.)
Compr. 2o. raio Pélvico-1o. ramificado (dir.)
Compr. 3o. raio Pélvico-2o. ramificado (dir.)
Compr. base da Anal
Compr. pré-anal
Compr. Até fim da base da anal
Compr. Até extremidade mais distal
Compr. base da Adiposa
Compr. pré-adiposa
Compr. Até fim da base da adiposa
Altura máx. da Adiposa
Compr. pedúnculo caudal
Altura pedúnculo caudal
Comprimento focinho-ânus
Comprimento focinho-papila urogenital
Distância ânus-papila urogenital
Comprimento do lobo caudal dorsal
Comprimento do lobo caudal ventral

23,1
21,1
24,4
27,2
48,2
20,8
18,1
16,5
15,0
22,3
20,2
18,6
15,9
49,9
54,3
67,0
6,9
14,7
14,6
13,4
14,9
14,1
12,7
14,3
67,7
81,0
90,2
25,1
62,8
86,2
7,5
14,2
11,3
58,7
63,4
4,3
37,7
36,5

23,1
21,1
24,2
27,2
43,1
19,1
14,2
16,5
15,0
20,0
18,7
15,8
14,6
49,9
54,3
67,0
6,7
14,3
14,6
13,4
13,1
14,1
12,7
12,4
67,7
79,9
89,0
24,8
62,1
86,2
4,7
11,8
10,6
56,9
62,8
4,3
22,6
26,2

32,5
30,0
31,1
34,6
56,1
27,0
22,0
26,9
23,4
27,9
24,8
27,4
25,4
63,5
66,9
85,5
7,8
16,9
19,2
20,4
15,6
18,6
20,5
18,2
84,7
103,5
114,0
35,0
75,1
107,4
7,6
16,2
15,8
70,7
81,2
11,2
37,7
36,5

26,8
24,8
26,5
29,9
48,4
22,6
19,3
21,8
19,0
23,0
20,7
21,2
18,6
54,3
57,8
72,3
7,0
15,0
16,2
16,9
14,7
16,3
16,8
15,0
71,6
85,9
94,8
28,0
65,0
91,4
6,7
14,0
12,1
60,6
67,8
6,6
29,4
29,9

3,53
3,37
2,81
2,82
4,82
3,16
3,21
3,82
3,14
2,97
2,35
4,37
4,17
5,30
5,13
7,49
0,43
1,11
2,00
2,49
0,96
1,68
2,82
2,14
7,35
9,90
10,77
4,14
5,65
9,06
1,16
1,58
2,14
5,73
7,65
2,79
5,47
3,93
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Tab. 05: Dados morfométricos de Brachyrhamdia heteropleura.
MORFOMETRIA
Mínimo Máximo Média

Desvio
padrão

Comprimento total
Comprimento padrão

35,6
28,0

54,6
43,3

42,4
33,7

Em porcentagem do Comprimento padrão
Altura do corpo (dorsal)
Largura do corpo (dorsal)
Largura do corpo (cleitro)
Comprimento da cabeça (CC)

16,7
12,8
17,4
30,0

23,3
16,6
20,8
37,1

19,0
14,6
19,2
33,6

1,31
1,16
0,99
1,71

Em porcentagem do Comprimento da cabeça
Altura da cabeça
Largura da cabeça
Diâmetro do olho (esq.)
Diâmetro do olho (dir.)
Distância interorbital (margem orbital)
Distância interorbital (óssea)
Largura da boca
Compr. pré-orbital (lado esq.)
Compr. pré-orbital (lado dir.)
Compr. do focinho-narina post. (lado esq.)
Compr. do focinho-narina post. (lado dir.)
Largura internasal (nar. ant.)
Largura internasal (nar. post.)
Largura intranasal (lado esq.)
Largura intranasal (lado dir.)

43,7
49,6
19,4
18,5
22,9
15,9
24,6
26,2
25,3
14,7
15,0
11,6
15,1
8,4
8,4

56,8
69,4
27,0
25,9
32,9
22,1
41,1
33,6
35,3
22,1
23,5
18,2
20,4
15,0
14,2

49,1
59,1
23,0
22,9
27,4
18,9
32,9
29,3
29,1
18,6
18,5
14,5
17,6
10,9
11,3

2,87
3,99
1,85
1,68
2,33
1,21
3,55
1,98
2,14
1,70
1,98
1,76
1,67
1,60
1,56

Em porcentagem do Comprimento padrão
Compr. barb. max. (esq.)
Compr. barb. max. (dir.)
Compr. barb. ment. ext. (esq.)
Compr. barb. ment. ext. (dir.)
Compr. barb. ment. int. (esq.)
Compr. barb. ment. int. (dir.)
Compr. pré-dorsal
Compr. Até fim da base da dorsal
Compr. Até extremidade mais distal (adpressa)
Distância Dorsal-Adiposa
Compr. base da Dorsal
Compr. 1o. raio da Dorsal-não ramificado
Compr. da parte rígida do 1o. raio da Dorsal

51,2
10,4
17,6
19,0
11,5
10,8
32,2
48,2
57,0
8,3
9,8
15,6
13,5

81,9
90,7
30,2
31,7
23,0
17,5
40,1
54,0
65,6
25,1
18,6
24,4
20,0

70,4
68,6
24,8
26,2
14,2
14,2
36,9
50,9
62,2
11,9
15,1
19,9
16,0

8,78
15,69
3,10
2,85
2,32
1,80
1,59
1,41
1,96
3,38
1,39
2,16
1,21
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Compr. 2o. raio da Dorsal-1o. ramificado
Compr. 3o. raio da Dorsal-2o. ramificado
Compr. pré-peitoral
Compr. Até fim da base da peitoral
Compr. Até extremidade mais distal
Compr. 1o. raio Peitoral-não ramificado (esq.)
Compr. parte rígida do 1o. raio Peitoral (esq.)
Compr. 2o. raio Peitoral-1o. ramificado (esq.)
Compr. 3o. raio Peitoral-2o. ramificado (esq.)
Compr. 1o. raio Peitoral-não ramificado (dir.)
Compr. parte rígida do 1o. raio Peitoral (dir.)
Compr. 2o. raio Peitoral-1o. ramificado (dir.)
Compr. 3o. raio Peitoral-2o. ramificado (dir.)
Compr. pré-pélvico
Compr. Até fim da base da pélvica
Compr. Até extremidade mais distal
Distância entre as pélvicas
Compr. 1o. raio Pélvico-não ramificado (esq.)
Compr. 2o. raio Pélvico-1o. ramificado (esq.)
Compr. 3o. raio Pélvico-2o. ramificado (esq.)
Compr. 1o. raio Pélvico-não ramificado (dir.)
Compr. 2o. raio Pélvico-1o. ramificado (dir.)
Compr. 3o. raio Pélvico-2o. ramificado (dir.)
Compr. base da Anal
Compr. pré-anal
Compr. Até fim da base da anal
Compr. Até extremidade mais distal
Compr. base da Adiposa
Compr. pré-adiposa
Compr. Até fim da base da adiposa
Altura máx. da Adiposa
Compr. pedúnculo caudal
Altura pedúnculo caudal
Comprimento focinho-ânus
Comprimento focinho-papila urogenital
Distância ânus-papila urogenital
Comprimento do lobo caudal dorsal
Comprimento do lobo caudal ventral

17,6
17,3
23,1
25,6
36,6
14,5
11,9
14,6
11,4
14,8
14,7
14,4
14,0
44,4
47,7
59,0
3,8
12,0
12,8
12,8
10,6
12,4
13,8
12,4
64,2
77,1
86,3
23,1
57,5
84,6
3,5
10,4
8,0
48,4
52,7
2,3
22,6
23,7

23,8
24,0
48,8
52,6
64,4
22,3
21,0
21,3
19,4
21,5
19,4
21,5
21,4
49,6
52,1
68,0
6,5
16,8
17,9
17,5
16,3
16,8
16,8
17,5
69,5
88,0
95,7
33,9
66,0
92,5
6,4
14,5
10,0
55,0
59,2
4,6
30,4
33,2

21,4
20,6
26,2
28,9
43,8
18,3
16,5
18,2
16,0
18,6
16,9
18,0
16,6
47,3
50,2
63,2
5,1
13,4
14,8
15,2
13,1
14,5
15,1
14,8
66,8
81,6
90,2
28,1
61,4
87,6
4,8
12,6
9,0
52,5
56,1
3,5
27,5
28,3

1,41
1,71
4,46
4,51
4,58
1,87
1,86
1,78
1,92
1,66
1,22
1,82
1,69
1,52
1,28
1,92
0,58
0,98
1,05
1,06
1,21
1,18
0,75
1,23
1,43
2,30
2,24
2,49
2,15
1,76
0,72
1,00
0,54
1,64
1,56
0,60
2,12
2,57
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Tab. 06: Dados morfométricos de Brachyrhamdia sp. nova 1
(Araguaia-Tocantins).
MORFOMETRIA
Futuro
Desvio
Mínimo Máximo Média
holótipo
padrão

Comprimento total
Comprimento padrão

56,5
46,2

40,1
31,9

76,0
59,0

52,2
42,0

Em porcentagem do Comprimento padrão
Altura do corpo (dorsal)
Largura do corpo (dorsal)
Largura do corpo (cleitro)
Comprimento da cabeça (CC)

22,3
16,8
19,5
29,9

19,6
13,0
19,0
28,7

24,7
18,2
22,3
34,1

22,5
16,1
20,6
31,4

1,76
1,50
1,19
2,04

Em porcentagem do Comprimento da cabeça
Altura da cabeça
Largura da cabeça
Diâmetro do olho (esq.)
Diâmetro do olho (dir.)
Distância interorbital (margem orbital)
Distância interorbital (óssea)
Largura da boca
Compr. pré-orbital (lado esq.)
Compr. pré-orbital (lado dir.)
Compr. do focinho-narina post. (lado esq.)
Compr. do focinho-narina post. (lado dir.)
Largura internasal (nar. ant.)
Largura internasal (nar. post.)
Largura intranasal (lado esq.)
Largura intranasal (lado dir.)

56,2
69,6
18,0
18,6
27,7
20,3
40,4
27,5
27,8
19,3
17,4
15,3
18,0
10,1
10,7

53,5
61,7
18,0
18,1
26,6
19,5
34,8
27,4
26,0
15,3
14,5
13,4
16,3
8,5
10,1

68,4
78,8
22,5
22,7
36,6
24,4
41,5
35,4
32,5
22,8
24,0
17,3
20,8
13,5
16,0

58,8
68,9
20,8
20,6
28,9
21,7
38,6
29,7
29,3
18,8
19,2
14,9
18,2
11,2
12,0

4,29
5,13
1,42
1,40
2,66
1,26
2,32
2,10
1,95
1,97
2,70
1,04
1,37
1,47
1,75

Em porcentagem do Comprimento padrão
Compr. barb. max. (esq.)
Compr. barb. max. (dir.)
Compr. barb. ment. ext. (esq.)
Compr. barb. ment. ext. (dir.)
Compr. barb. ment. int. (esq.)
Compr. barb. ment. int. (dir.)
Compr. pré-dorsal
Compr. Até fim da base da dorsal
Compr. Até extremidade mais distal (adpressa)
Distância Dorsal-Adiposa
Compr. base da Dorsal
Compr. 1o. raio da Dorsal-não ramificado

61,9
75,4
26,4
32,4
18,6
17,1
33,2
49,6
60,4
11,7
15,3
15,8

61,4
44,1
20,9
8,8
10,2
12,7
32,1
47,8
58,6
9,6
14,4
15,8

82,3
79,4
31,6
32,4
18,6
24,3
38,8
53,1
66,6
16,2
18,2
20,0

72,0
70,4
26,3
25,2
15,1
16,1
36,1
51,1
62,5
12,7
16,3
18,1

6,23
9,30
3,20
6,31
2,62
3,10
2,20
1,68
2,49
1,81
1,08
1,34
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Compr. da parte rígida do 1o. raio da Dorsal
Compr. 2o. raio da Dorsal-1o. ramificado
Compr. 3o. raio da Dorsal-2o. ramificado
Compr. pré-peitoral
Compr. Até fim da base da peitoral
Compr. Até extremidade mais distal
Compr. 1o. raio Peitoral-não ramificado (esq.)
Compr. parte rígida do 1o. raio Peitoral (esq.)
Compr. 2o. raio Peitoral-1o. ramificado (esq.)
Compr. 3o. raio Peitoral-2o. ramificado (esq.)
Compr. 1o. raio Peitoral-não ramificado (dir.)
Compr. parte rígida do 1o. raio Peitoral (dir.)
Compr. 2o. raio Peitoral-1o. ramificado (dir.)
Compr. 3o. raio Peitoral-2o. ramificado (dir.)
Compr. pré-pélvico
Compr. Até fim da base da pélvica
Compr. Até extremidade mais distal
Distância entre as pélvicas
Compr. 1o. raio Pélvico-não ramificado (esq.)
Compr. 2o. raio Pélvico-1o. ramificado (esq.)
Compr. 3o. raio Pélvico-2o. ramificado (esq.)
Compr. 1o. raio Pélvico-não ramificado (dir.)
Compr. 2o. raio Pélvico-1o. ramificado (dir.)
Compr. 3o. raio Pélvico-2o. ramificado (dir.)
Compr. base da Anal
Compr. pré-anal
Compr. Até fim da base da anal
Compr. Até extremidade mais distal
Compr. base da Adiposa
Compr. pré-adiposa
Compr. Até fim da base da adiposa
Altura máx. da Adiposa
Compr. pedúnculo caudal
Altura pedúnculo caudal
Comprimento focinho-ânus
Comprimento focinho-papila urogenital
Distância ânus-papila urogenital
Comprimento do lobo caudal dorsal
Comprimento do lobo caudal ventral

14,7
19,5
17,8
22,6
25,7
37,0
15,4
14,1
15,9
11,3
14,7
14,5
15,5
14,1
49,0
50,7
62,6
5,8
12,0
12,7
14,5
9,8
10,8
12,1
14,4
67,5
81,2
90,2
28,5
61,9
85,9
4,2
12,0
9,5
53,5
57,4
3,4
23,9
28,0

12,9
18,9
16,0
22,4
25,6
36,9
15,4
12,9
11,4
11,3
13,0
12,3
14,8
13,0
44,3
45,4
58,4
5,3
12,0
12,7
12,1
9,8
10,8
12,1
12,4
63,4
77,7
85,2
24,0
58,5
81,1
3,5
11,9
9,5
51,4
53,9
2,8
23,9
25,6

17,3
25,6
23,5
27,8
29,9
44,5
21,8
17,8
20,7
17,7
21,3
19,0
19,9
18,3
49,2
51,4
65,8
6,9
16,8
16,5
17,4
14,5
17,0
18,6
17,5
72,1
85,6
95,0
29,9
65,0
92,4
7,0
14,3
11,3
55,4
61,4
7,0
29,3
29,5

15,1
20,9
20,2
24,5
27,7
41,4
17,8
16,0
17,1
15,4
17,8
16,1
17,4
15,9
47,3
49,8
63,2
6,0
13,8
14,7
15,4
12,9
14,6
14,9
14,4
68,5
82,1
91,6
26,7
62,6
86,5
5,3
12,8
10,6
53,2
57,5
3,9
26,6
28,0

1,45
2,08
2,03
1,70
1,66
2,86
2,21
1,53
2,58
1,82
2,67
1,87
1,85
1,80
1,33
1,64
2,13
0,60
1,32
1,15
1,39
1,23
1,75
1,77
1,75
2,48
2,28
2,70
1,85
1,74
2,87
1,05
0,68
0,59
1,24
1,86
1,32
1,86
1,21
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Tab. 07: Dados morfométricos de Brachyrhamdia sp. nova 2 (Lago
Amanã).
MORFOMETRIA
Futuro
Desvio
Mínimo Máximo Média
Holótipo
padrão

Comprimento total
Comprimento padrão

49,1
41,0

40,6
30,3

55,5
54,2

47,5
39,1

Em porcentagem do Comprimento padrão
Altura do corpo (dorsal)
Largura do corpo (dorsal)
Largura do corpo (cleitro)
Comprimento da cabeça (CC)

25,5
19,2
23,7
29,3

22,6
15,8
20,5
27,3

28,4
19,8
23,7
41,8

24,6
18,1
22,1
35,1

1,91
1,30
0,91
5,58

Em porcentagem do Comprimento da cabeça
Altura da cabeça
Largura da cabeça
Diâmetro do olho (esq.)
Diâmetro do olho (dir.)
Distância interorbital (margem orbital)
Distância interorbital (óssea)
Largura da boca
Compr. pré-orbital (lado esq.)
Compr. pré-orbital (lado dir.)
Compr. do focinho-narina post. (lado esq.)
Compr. do focinho-narina post. (lado dir.)
Largura internasal (nar. ant.)
Largura internasal (nar. post.)
Largura intranasal (lado esq.)
Largura intranasal (lado dir.)

79,0
78,3
28,2
27,7
36,6
29,9
40,5
34,6
34,3
20,7
19,9
17,9
19,4
16,0
14,5

54,6
53,3
18,6
19,9
28,0
21,5
28,0
25,2
23,0
13,8
15,2
8,2
13,9
6,5
5,5

79,0
78,3
28,2
28,7
38,3
30,0
40,5
36,6
37,6
24,4
20,5
17,9
19,5
21,7
20,3

65,2
64,0
22,9
23,5
32,7
25,8
33,1
31,1
30,5
19,3
17,6
13,5
17,1
12,4
11,4

9,99
10,25
3,35
3,29
3,81
3,05
5,46
3,64
4,28
3,37
1,82
2,82
1,87
4,55
4,43

Em porcentagem do Comprimento padrão
Compr. barb. max. (esq.)
Compr. barb. max. (dir.)
Compr. barb. ment. ext. (esq.)
Compr. barb. ment. ext. (dir.)
Compr. barb. ment. int. (esq.)
Compr. barb. ment. int. (dir.)
Compr. pré-dorsal
Compr. Até fim da base da dorsal
Compr. Até extremidade mais distal (adpressa)
Distância Dorsal-Adiposa
Compr. base da Dorsal
Compr. 1o. raio da Dorsal-não ramificado

96,9
99,2
37,1
37,3
24,9
25,0
38,6
54,9
67,8
10,2
17,2
21,6

70,4
76,4
25,5
31,1
18,6
11,0
35,5
52,0
59,3
6,8
13,9
16,2

100,7
103,2
41,0
41,8
24,9
25,0
43,3
55,6
67,9
12,3
17,6
26,7

91,0
95,7
35,1
36,6
22,1
20,1
39,0
53,8
64,3
9,4
16,0
23,1

10,25
7,83
4,86
3,56
2,12
4,26
2,46
1,31
3,35
1,62
1,17
3,12
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Compr. da parte rígida do 1o. raio da Dorsal
Compr. 2o. raio da Dorsal-1o. ramificado
Compr. 3o. raio da Dorsal-2o. ramificado
Compr. pré-peitoral
Compr. Até fim da base da peitoral
Compr. Até extremidade mais distal
Compr. 1o. raio Peitoral-não ramificado (esq.)
Compr. parte rígida do 1o. raio Peitoral (esq.)
Compr. 2o. raio Peitoral-1o. ramificado (esq.)
Compr. 3o. raio Peitoral-2o. ramificado (esq.)
Compr. 1o. raio Peitoral-não ramificado (dir.)
Compr. parte rígida do 1o. raio Peitoral (dir.)
Compr. 2o. raio Peitoral-1o. ramificado (dir.)
Compr. 3o. raio Peitoral-2o. ramificado (dir.)
Compr. pré-pélvico
Compr. Até fim da base da pélvica
Compr. Até extremidade mais distal
Distância entre as pélvicas
Compr. 1o. raio Pélvico-não ramificado (esq.)
Compr. 2o. raio Pélvico-1o. ramificado (esq.)
Compr. 3o. raio Pélvico-2o. ramificado (esq.)
Compr. 1o. raio Pélvico-não ramificado (dir.)
Compr. 2o. raio Pélvico-1o. ramificado (dir.)
Compr. 3o. raio Pélvico-2o. ramificado (dir.)
Compr. base da Anal
Compr. pré-anal
Compr. Até fim da base da anal
Compr. Até extremidade mais distal
Compr. base da Adiposa
Compr. pré-adiposa
Compr. Até fim da base da adiposa
Altura máx. da Adiposa
Compr. pedúnculo caudal
Altura pedúnculo caudal
Comprimento focinho-ânus
Comprimento focinho-papila urogenital
Distância ânus-papila urogenital
Comprimento do lobo caudal dorsal

21,6
22,6
23,4
28,9
32,7
53,0
26,4
23,9
22,7
21,2
26,0
25,1
25,2
17,9
58,9
58,7
71,2
6,2
13,5
13,2
15,0
13,4
12,1
14,8
11,9
74,8
87,4
93,6
22,5
63,0
86,0
4,6
12,0
10,6
61,9
66,6
6,5
28,6

16,2
16,6
14,8
23,9
27,2
45,3
23,0
21,4
16,8
11,7
0,0
0,0
16,9
13,5
50,6
52,5
64,0
4,5
9,0
9,3
10,3
11,5
12,0
10,1
11,6
69,2
81,2
84,6
22,5
59,1
84,5
3,7
12,0
10,2
57,0
61,4
3,7
19,0

24,5
26,4
23,4
29,9
33,4
55,4
28,2
26,6
24,4
22,5
27,2
25,1
25,2
23,1
58,9
59,2
71,2
6,3
15,9
16,9
17,6
15,3
16,5
17,2
13,4
74,8
87,4
93,6
28,5
66,0
87,8
5,9
14,2
11,6
63,6
67,1
7,1
30,5

20,6
22,7
19,4
27,8
31,3
50,8
26,1
23,9
21,5
18,6
22,1
20,5
22,1
18,7
53,6
56,1
68,0
5,4
13,4
14,3
15,2
13,8
14,4
14,8
12,5
70,8
83,5
90,3
25,7
63,1
86,8
4,8
13,0
10,9
59,5
64,5
5,4
26,7

2,44
3,00
2,64
1,84
1,99
3,28
1,75
1,80
2,67
3,52
8,45
7,87
2,53
2,92
2,56
2,42
1,93
0,64
2,01
2,08
2,18
1,27
1,71
2,28
0,63
1,95
1,96
2,69
1,58
2,03
0,99
0,62
0,78
0,48
2,14
1,97
1,19
3,98
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Fig. 01- Filogenia da tribo [sic] Rhamdiinae [=Família Heptapteridae] apresentada por Lundberg et al. (1991a).

242

Fig. 02- Filogenia de Heptapteridae apresentada por Bockmann (1998), modificada.

243

Fig. 03- Filogenia representando as idéias de de Pinna (1993) sobre as relações filogenéticas internas de Rhamdiidae (= Heptapteridae).

244

Fig. 04- Filogenia apresentada por Bockmann e Miquelarena (2008) com as relações entre os gêneros de Heptapteridae.

245

Fig. 05- Filogenia apresentada por Guazzelli (2003) com as relações entre as espécies de Pimelodella.

246

Fig. 06- Brachyrhamdia imitator CAS 54359, 35,0 mm CP. Holótipo. Vistas lateral esquerda,
dorsal e ventral, respectivamente.

247

Fig. 07- Brachyrhamdia marthae (A) RMNH 29424, 76,0 mm CP. Holótipo. Vistas lateral
esquerda e dorsal, respectivamente. (B) UF 128977, 36,06 mm CP. Vista lateral esquerda.

248

Fig. 08- Brachyrhamdia meesi MZUSP 87209, 72,7 mm CP. Vistas lateral esquerda e dorsal,
respectivamente.

249

Fig. 09- Brachyrhamdia rambarrani USNM 204694, 52,92 mm CP. Parátipo. Vistas lateral
esquerda e dorsal, respectivamente. Fotografia de V. Masson.

250

Fig. 10- Brachyrhamdia heteropleura ANSP 179740. Vistas lateral esquerda e dorsal, respectivamente. Fotografia de M. Sabaj.

251

Fig. 11- Brachyrhamdia sp. nova 1 (Araguaia-Tocantins) INPA 7949, 59,01 mm CP. Vistas
lateral esquerda e dorsal, respectivamente

252

Fig. 12- Brachyrhamdia sp. nova 1 (Araguaia-Tocantins) MZUSP 4941, 62,0 mm CP. Vista lateral esquerda.

253

Fig. 13- Brachyrhamdia sp. nova 2 (Lago Amanã) INPA 25741, 37,07mm CP. Vistas lateral
esquerda e dorsal, respectivamente. Fotografia de L. M. Sousa.

254

Fig. 14- Brachyrhamdia sp. nova 2 (Lago Amanã) INPA 25306, 55,5mm CP. Vista lateral esquerda.

255

Fig 15- Brachyrhamdia sp. nova 2 (Lago Amanã). INPA 25306, 37,9 mm CP. Vista dorsal do
crânio. Escala: 1mm.

256

Fig. 16- Pimelodella avanhandavae. LIRP 6682, 112,3 mm CP. Vista dorsal do crânio.

257

Fig 17- Goeldiella eques. MZUSP 45905, 78,5 mm CP. Vista dorsal do crânio.
258

Fig. 18- Rhamdia quelen. UFRJ 321, 70,2 mm CP. Vista dorsal do crânio

259

Fig. 19- Rhamdella cainguae. LIRP 3045, 149,9 mm CP. Parátipo. Vista dorsal do crânio.
Modificada de Bockmann & Miquelarena (2008). A seta aponta para o espaço entre o frontal
e o esfenótico. Escala: 5 mm.

260

Fig. 20- Brachyrhamdia sp. nova 2 (Lago Amanã). INPA 25306, 37,9 mm CP. Porção esquerda medial do crânio.
261

Fig. 21- Pimelodella avanhandavae. LIRP 6682, 112,3 mm CP. Porção esquerda medial do crânio.

262

Fig. 22- Pimelodella lateristriga. LIRP 7847, 62,9 mm CP. Porção esquerda medial do crânio.

263

264

Fig. 23- Rhamdella longiuscula. MCP 12722, 120 mm CP. Porção esquerda medial do crânio. Modificada de Bockmann & Miquelarena (2008). Escala: 3mm.

Fig. 24- Brachyrhamdia sp. nova 2 (Lago Amanã). INPA 25306, 37,9 mm CP. Vista mesial do dentário.

265

Fig. 25- Brachyrhamdia marthae. USNM 305631, 26,5 mm CP. Vista mesial do dentário.

266

Fig. 26- Brachyrhamdia sp. nova 1 (Araguaia-Tocantins), UFRJ 2295, 31,7 mm CP. Vista mesial do dentário. Escala: 1 mm.

267

Fig. 27- Brachyrhamdia sp. nova 2 (Lago Amanã). INPA 25306, 37,9 mm CP. Vista ventral
do dentário.
268

269

Fig. 28- Rhamdella cainguae. LIRP 3045, 149,9 mm CP. Parátipo. Vista ventral do dentário. Modificada de Bockmann & Miquelarena (2008). Escala: 5 mm

Fig. 29- Brachyrhamdia sp. nova 2 (Lago Amanã). INPA 25306, 37,9 mm CP. Vista lateral do suspensório. Escala: 1mm.

270

Fig. 30- Pimelodella avanhandavae. LIRP 6682, 112,3 mm CP. Porção mais anterior do
suspensório, vista mesial.
271

Fig. 31- Goeldiella eques. MZUSP 45905, 78,5 mm CP. Porção mais anterior do
suspensório, vista mesial.

272

Fig. 32- Rhamdella longiuscula. MCP 12722, 120 mm CP. Vista lateral do suspensório. Modificada de Bockmann & Miquelarena (2008). Escala: 5mm.

273

Fig. 33- Brachyrhamdia sp. nova 2 (Lago Amanã). INPA 25306, 37,9 mm CP. Porção anterior do arco hióide e da cesta branquial. Escala: 1 mm.

274

Fig. 34- Brachyrhamdia sp. nova 2 (Lago Amanã). INPA 25306, 37,9 mm CP. Vista ventral da cesta branquial. Escala: 1mm.

275

Fig. 35- Brachyrhamdia sp. nova 2 (Lago Amanã). INPA 25306, 37,9 mm CP. Arco hióide direito. Escala: 1mm.

276

Fig. 36- Rhamdella cainguae. LIRP 3045, 149,9 mm CP. Parátipo. Arco hióide esquerdo. Modificada de Bockmann & Miquelarena (2008). Escala: 5 mm.
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Fig. 37- Goeldiella eques. MZUSP 45905, 78,5 mm CP. Porção mais anterior da cesta branquial, vista ventral.

278

Fig. 38- Rhamdia quelen. UFRJ 321, 70,2 mm CP. Vista dorsal da vértebra complexa anterior.

279

Fig. 39- Rhamdella cainguae. LIRP 3045, 149,9 mm CP. Parátipo. Vista dorsal da vértebra complexa anterior. Escala: 5mm.

280

Fig. 40- Brachyrhamdia sp. nova 2 (Lago Amanã). INPA 25306, 37,9 mm CP. Primeiro raio peitoral (indiviso).

281

Fig. 41- Brachyrhamdia heteropleura. USNM 226105, 32,5 mm CP. Primeiro raio peitoral (indiviso).

282

Fig. 42- Brachyrhamdia imitator. MCP 15132, 34,7 mm CP. Primeiro raio peitoral (indiviso).
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Fig. 43- Brachyrhamdia marthae. USNM 305631, 26,5 mm CP. Primeiro raio peitoral (indiviso).

284

Fig. 44- Brachyrhamdia meesi. UFRJ 397, 43,1 mm CP. Primeiro raio peitoral (indiviso).

285

Fig 45- Brachyrhamdia rambarrani. INPA 9188, 47,3 mm CP. Primeiro raio peitoral (indiviso).

286

Fig. 46- Brachyrhamdia sp. nova 1 (Araguaia-Tocantins), UFRJ 2295, 31,7 mm CP. Primeiro raio peitoral (indiviso).

287

Fig. 47- Pimelodella sp. “grupo cristata”, ANSP 180987, 19,8 mm CP. Primeiro raio peitoral (indiviso).

288

Fig. 48- Goeldiella eques. MZUSP 45905, 78,5 mm CP. Primeiro raio peitoral (indiviso).

289

Fig. 49- Brachyrhamdia sp. nova 2 (Lago Amanã). INPA 25306, 37,9 mm CP. Vista dorsal da cintura peitoral. Escala: 1mm.

290

Fig. 50- Rhamdella rusbyi. CAS 63729, 162,5 mm CP. Vista dorsal da cintura peitoral e nadadeira esquerda.

291

Fig. 51- Brachyrhamdia sp. nova 2 (Lago Amanã). INPA 25306, 37,9 mm CP. Vista lateral do esqueleto caudal e raios associados. Escala: 1mm.

292

293

Fig. 52- Brachyrhamdia heteropleura. USNM 226105, 32,5 mm CP. Vista lateral do esqueleto caudal e raios associados. Modificada de Bockmann (1998).

Fig. 53- Brachyrhamdia marthae. USNM 305631, 26,5 mm CP. Vista lateral do esqueleto caudal e raios associados. Modificada de Bockmann (1998).

294

295

Fig. 54- Brachyrhamdia sp. nova 1 (Araguaia-Tocantins), UFRJ 2295, 31,7 mm CP. Vista lateral do esqueleto caudal e raios associados. Modificada de Bockmann (1998).

296

Fig. 55- Rhamdella cainguae. LIRP 3045, 149,9 mm CP. Parátipo. Vista lateral do esqueleto caudal e raios associados. Modificada de de Bockmann &
Miquelarena (2008). Escala: 5mm

Fig. 56- Árvore de consenso estrito das três árvores mais parcimoniosas da análise filogenética. 154 passos (ic=0,46; ir=0,63 e re=0,29).

297

Fig. 57- Cladograma explicitando as relações entre as espécies de Brachyrhamdia. Os
caracteres autapomórficos do clado são sinalizados com um asterisco

298

Fig. 58- Clado 29. Os caracteres autapomórficos do clado são sinalizados com um asterisco.
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Fig. 59- Clado 20. Os caracteres autapomórficos do clado são sinalizados com um asterisco.
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Fig. 60- Clado 21. Os caracteres autapomórficos do clado são sinalizados com um asterisco.
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Fig. 61- Clado 23.
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Fig. 62- Clado 26. Os caracteres autapomórficos do clado são sinalizados com um asterisco.
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Fig. 63- Ecorregiões de água doce da América do Sul tropical, delimitadas primariamente pelos
limites de bacias hidrográficas, extraída de Albert et al. (2011). Legenda: 301- Atrato e No da
costa Pacífica; 302- Magdalena e Sinu; 303- Maracaibo; 304- costa Caribenha e Trindad; 305Altos Andes do Orinoco; 306- Piedmont Orinoco; 307- Orinoco-Llanos; 308- Orinoco–Escudo
das Guianas; 309- Delta Orinoco; 310- Essequibo; 311- Leste das Guianas; 312- Altos Andes
do Amazonas; 313- Marañon-Napo-Caquetá; 314- Rio Negro; 315- tributários do Escudo das
Guianas do Amazonas; 316- Amazonas ocidental; 317- Ucayali-Urubamba; 318- MamoréMadre de Dios; 319- Guaporé-Itenez; 320- Tapajós-Juruena; 321- tributários de Escudo do
Madeira; 322- Xingu; 323- estuário do Amazonas; 324- Tocantins-Araguaia; 325- Maranho
Piauí; 326- Caatinga de meio-Nordeste; 327- São Francisco; 328- Mata Atlântica; 329- Paraíba
do Sul; 330- Ribeira do Iguape; 331- costa sul brasileira; 332- baixo Uruguai; 333- alto Uruguai;
334- drenagem de Lagoa dos Patos; 335- Tramandaí-Mampituba; 337- Titicaca; 339- central
endorreica; 342- Chaco; 343- Paraguay; 344- alto Paraná; 345- eixo Potamic subtropical; 346Iguaçu; 347- atlântico Bonaerensean; 352- Fluminense
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Fig. 64- Mapa demonstrando a composição geomorfológica de localidades próximas ao Rio
Amazonas, extraído de Costa et al., 2001.
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Fig. 65- Proposta de Lima & Ribeiro (2011) para um cladograma de áreas demonstrando as relações hierárquicas entre drenagens fluviais da América do
Sul.

Fig. 66- Proposta de Albert & Carvalho (2011) para a relação entre as ecorregiões de água
doce da América do Sul, obtido pela Análise de Parcimônia de Endemismo (PAE) para
diversos grupos de peixes.
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barrani- verde; B. h
heteropleura- azu
vermelho; B. ramb
ul escuro; Brachyrrhamdia sp. n. 1 “A
Araguaia-Tocantin
ns”- rosa; Brachyr
yrhamdia sp. n. 2 ““Lago Amanã”- az
zul
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mdia imitator- am
aeFig.
67- Mapa de distribuição das espécies válidas
genda: Brachyrham
marelo; B. martha

rosa; Brachyrhamdia sp. n. 2 “Lago Amanã”- azul claro.
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Brachyrhamdia imitator- amarelo; B. marthae- vermelho; B. rambarrani- verde; B. heteropleura- azul escuro; Brachyrhamdia sp. n. 1 “Araguaia-Tocantins”-

Fig. 68- Cladograma de áreas sobreposto ao mapa de distribuição das espécies válidas de Brachyrhamdia discutidas neste trabalho. Legenda:

Goeldiella eques
Brachyrhamdia sp. n. 2 "Lago Amanã"
Brachyrhamdia imitator
Brachyrhamdia heteropleura
Brachyrhamdia rambarrani
Brachyrhamdia meesi
Brachyrhamdia marthae
Brachyrhamdia sp. n. 1 "Araguaia-Tocantins"
Pimelodella australis
Pimelodella laurenti
Pimelodella gracilis
Pimelodella lateristriga
Pimelodella transitoria
Pimelodella kronei
Pimelodella avanhandavae
Pimelodella sp. "Peru"
Pimelodella modesta
Pimelodella sp. "grupo cristata"
Pimelodella cf. hasemani
Pimelodella sp. "D"
Rhamdia quelen
Rhamdella cainguae
Rhamdella rusbyi
Rhamdella longiuscula

1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1

2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
2

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

6
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

7
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

8
0
0
0
0
0
0
0
1
-

9
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 2 0 0
1 1 1 1 0 0
1 1 0 0
1 2 0 0 0 1
1 1 0 0
1 2 0 1 0 1
1 0 0 0
1 2 0 0 0 1
1 0 0 0
1 2 0 0 0 1
1 1 0 0
1 2 0 1 0 1
1 1 0 0
2 2 0 1 0 1
1 0 0 0
0 2 0 0 0 1
1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
1 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0
1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
1 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0
1 0 0 0
0 2 0 1 0 0
1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0
1 0 0 0
0 1 0 1 1 0
1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0
1 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0
1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0
1 3 1 0
0 0 0 0 0 0
1 0 1 0
0 0 0 1 0 0
1 3 1 0
0 0 0 1 0 0

Ap. 01- Matriz de caracteres para a filogenia aqui apresentada, constituída de 24 terminais (incluindo o grupo externo) e 59 caracteres (cont.).
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Goeldiella eques
Brachyrhamdia sp. n. 2 "Lago Amanã"
Brachyrhamdia imitator
Brachyrhamdia heteropleura
Brachyrhamdia rambarrani
Brachyrhamdia meesi
Brachyrhamdia marthae
Brachyrhamdia sp. n. 1 "Araguaia-Tocantins"
Pimelodella australis
Pimelodella laurenti
Pimelodella gracilis
Pimelodella lateristriga
Pimelodella transitoria
Pimelodella kronei
Pimelodella avanhandavae
Pimelodella sp. "Peru"
Pimelodella modesta
Pimelodella sp. "grupo cristata"
Pimelodella cf. hasemani
Pimelodella sp. "D"
Rhamdia quelen
Rhamdella cainguae
Rhamdella rusbyi
Rhamdella longiuscula

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1
1 1 0 1 1 0 1 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1 1 0 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
1 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
1 1 0 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 1 0 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0
0 0 0
1 1 0 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0
0 0 0
1 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 2 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
1 2 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0
1 2 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
1 2 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
1 2 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 0 0
1 2 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 0 0
1 2 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
1 0 2
1 2 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0
1 2 0 2 1 0 1
? 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
1 2 0 2
? 0 ?
0 1 1 0 0 0 0 1 2 3 2 0 1
1 2 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1
1 2 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 3 2 0 1
0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 0 0
0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 2
1 2 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 2 3 0 1
0 2 0 2 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 2

Ap. 01- Matriz de caracteres para a filogenia aqui apresentada, constituída de 24 terminais (incluindo o grupo externo) e 59 caracteres (cont.).

312

Goeldiella eques
Brachyrhamdia sp. n. 2 "Lago Amanã"
Brachyrhamdia imitator
Brachyrhamdia heteropleura
Brachyrhamdia rambarrani
Brachyrhamdia meesi
Brachyrhamdia marthae
Brachyrhamdia sp. n. 1 "Araguaia-Tocantins"
Pimelodella australis
Pimelodella laurenti
Pimelodella gracilis
Pimelodella lateristriga
Pimelodella transitoria
Pimelodella kronei
Pimelodella avanhandavae
Pimelodella sp. "Peru"
Pimelodella modesta
Pimelodella sp. "grupo cristata"
Pimelodella cf. hasemani
Pimelodella sp. "D"
Rhamdia quelen
Rhamdella cainguae
Rhamdella rusbyi
Rhamdella longiuscula

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
1 1 0 0 0 1 0 ?
1 0 0 0 0 0 0
0 0 2
0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0
0 0 1
0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0
0 0 1
0 0 1 1 0 0 1 ?
1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0
0 0 1
0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1
0 0 1 0 1
1 ?
1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1
0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0
1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 ?
?
?
?
? 0
1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 ?
?
?
?
? 0
? 1 0 0 0
?
?
?
1 0 ?
0 0 ?
?
?
?
? 0
0 0 1 0 0
?
? 1 0 1 0 0 0 ?
?
?
?
? 0
0 0 0 0 0 1 ? 1 1 0 ?
0 0 ?
?
?
?
? 0
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 3 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0
1 0 0 0 0 2 1 ?
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 ?
?
1 2 0 0 1 0 1 ?
?
0 0

Ap. 01- Matriz de caracteres para a filogenia aqui apresentada, constituída de 24 terminais (incluindo o grupo externo) e 59 caracteres.
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Ap. 02- Chave de identificação das espécies válidas de Brachyrhamdia revisadas neste trabalho

Chave de identificação para as espécies de Brachyrhamdia

1’ – Presença de mancha escura ao longo da base dos raios da nadadeira
caudal

(Fig. 07-08);

nadadeira anal

faixa escura lateral presente e mais larga acima da

(Fig. 07-08)

; parte das dentações na margem mesial do

espinho da nadadeira peitoral em formato de "M", apresentando dois ápices
(Fig. 43-44).........................................................................................................2

1” – Ausência de mancha escura ao longo da base dos raios da nadadeira
caudal; faixa escura lateral ausente ou não como descrita acima; todas as
dentações na margem mesial do espinho da nadadeira peitoral de formato
ligeiramente triangular, cada dentação apresentando apenas um ápice

(Fig.

40-42, 45-46).......................................................................................................3

2’ – Presença de faixa despigmentada acima e abaixo da faixa de coloração
escura lateral; mancha escura ao longo da base dos raios da nadadeira
caudal

em

forma

de

barra;

mancha

de

pigmentação

sub-ocular

presente............................................................Brachyrhamdia meesi (Fig. 08)

2” – Ausência de faixa despigmentada acima e abaixo da faixa de coloração
escura lateral; mancha escura ao longo da base dos raios da nadadeira
caudal de forma triangular ou elíptica; mancha de pigmentação sub-ocular
ausente........................................................Brachyrhamdia marthae (Fig. 07)
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3’ – Faixa de coloração escura sobre a linha lateral presente; corpo de
aspecto longo, com 36 a 38 vértebras; raios caudais centrais uma vez
ramificados, restantes raios duas vezes ramificados......................................4

3” – Faixa de coloração escura sobre a linha lateral ausente; corpo de
aspecto mais curto e alto, com 33 a 35 vértebras, raramente 36; raios
caudais ramificados não como acima descritos.............................................5

4’ – Três faixas de coloração lateral: uma sobre a linha lateral, uma acima e
outra abaixo da linha lateral; dentações da margem lateral do espinho
peitoral retilíneas

(Fig. 46)................................................................................

Brachyrhamdia sp. n. 1 “Araguaia-Tocantins” (Fig.11-12)

4” – Apenas uma faixa de coloração lateral, sobre a linha lateral; dentações
da margem lateral do espinho peitoral antrorsas

(Fig. 41).......................

Brachyrhamdia heteropleura (Fig. 10)

5’ – Faixa oblíqua de pigmentação escura, na região lateral do corpo, se
iniciando pouco abaixo da linha lateral e estendendo dorsalmente até a
extremidade dos primeiros raios da nadadeira dorsal, compreendendo a
largura dos três primeiros raios; dentações da margem lateral do espinho
peitoral antrorsas (Fig. 42)................................Brachyrhamdia imitator (Fig. 06)

5” – Pigmentação do corpo não como acima descrita; dentações da margem
lateral do espinho peitoral retilíneas (Fig. 40, 45)...............................................6
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6’ - Melanóforos escuros muito concentrados na região dorsal, desde a
inserção da nadadeira dorsal até a ponta mais posterior da nadadeira
adiposa, formando uma faixa que se estende brevemente para as laterais do
corpo, terminando abruptamente.............Brachyrhamdia rambarrani (Fig. 09)

6” - Faixa contínua dorso-lateral de melanóforos escuros, desde o limite com
as faixas em “V” no alto da cabeça, percorrendo a região dorso-lateral do
corpo por todo o comprimento das nadadeiras dorsal e adiposa, e por fim se
estendendo na direção póstero-ventral, unindo os dois lados na inserção
ventral

da

nadadeira

caudal.......................................................................

Brachyrhamdia sp. n. 2 “Lago Amanã” (Fig. 13)
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