
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA – INPA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM 

 

 

 

 

 

Sistemática e Filogeografia de Pimelodus blochii 

(Siluriformes: Pimelodidae) da Amazônia 

 

 

 

MARCELO SALLES ROCHA 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa 
de Pós-graduação em Biologia Tropical 
e Recursos Naturais do convênio 
INPA/UFAM, como parte dos requisitos 
para obtenção do título de Mestre em 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, área de 
concentração em Biologia de Água 
Doce e Pesca Interior. 

 
 

 

Manaus – AM  

2006 



INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA – INPA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM 

 

 

 

 

Sistemática e Filogeografia de Pimelodus blochii 

(Siluriformes: Pimelodidae) da Amazônia 

 

MARCELO SALLES ROCHA 

 
Orientadora: Dra. Lúcia H. Rapp Py-Daniel 

 

Dissertação apresentada ao Programa 
de Pós-graduação em Biologia Tropical 
e Recursos Naturais do convênio 
INPA/UFAM, como parte dos requisitos 
para obtenção do título de Mestre em 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, área de 
concentração em Biologia de Água 
Doce e Pesca Interior. 

 
 

Financiamento: PROBIO/MMA/Banco Mundial/CNPQ e PPI 1- 3050 

 

 

Manaus – AM  

2006 



FICHA CATALOGRÁFICA 

 
Rocha, Marcelo Salles 
Sistemática e filogeografia de Pimelodus blochii (Siluriformes: Pimelodidae) da 
Amazônia  
 
Manaus:INPA/UFAM, 2006 
IX + 82p. 
 
Dissertação de Mestrado 
 
Palavras-Chave: 1.Siluriformes 2.Pimelodus 3.Sistemática 4.Taxonomia 5.DNA 
mitocondrial 5. Filogeografia  
 
 
 
 
 
 
 

Sinopse 
 
Neste trabalho foram evidenciadas através da análise morfológica seis novas 

espécies de Pimelodus, mostrando que os exemplares brasileiros identificados 

como Pimelodus blochii são morfologicamente diferentes de P. blochii do 

Suriname. Na análise molecular foi realizada uma análise filogenética com o 

objetivo de verificar o monofiletismo do complexo P. blochii, utilizando também 

exemplares do complexo P. albofasciatus. Ficou evidenciado o não-monofiletismo 

do complexo P. blochii. O então chamado complexo P. albofasciatus ficou 

representado por três clados, enquanto o complexo blochii por outros três.  
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RESUMO 

 
A espécie Pimelodus blochii (Siluriformes: Pimelodidae) possui ampla distribuição pelos 

rios amazônicos, e diversos trabalhos apontam para a existência de diferenças 

morfológicas entre exemplares de diferentes bacias, sugerindo um complexo de 

espécies. Este trabalho teve como objetivo analisar os exemplares identificados como 

Pimelodus blochii de distribuição amazônica através de análises morfológica e 

molecular. Na análise morfológica foram utilizados 157 exemplares provenientes dos 

rios Purus, Madeira, Aripuanã, Urubamba, Marañón, Solimões-Amazonas, Negro, 

Branco, Araguaia, Apure, Japurá, e exemplares de P. blochii do rio Courantjin 

(Suriname), tratados como topótipos. Foram evidenciadas seis novas espécies de 

Pimelodus, mostrando que os exemplares brasileiros identificados como P. blochii são 

morfologicamente diferentes de P. blochii do Suriname. Pimelodus sp. n. “A” 

apresentou a maior distribuição geográfica, sendo uma espécie abundante nas várzeas 

dos rios Purus, Madeira, Japurá, Urubamba, Marañón e Solimões-Amazonas. Essa 

espécie caracteriza-se pelo padrão de coloração castanho uniforme, nadadeira caudal 

muito bifurcada com os lobos finos e pontiagudos. Pimelodus sp. n. “B” do rio Branco é 

restrita ao curso médio do rio Negro e à porção baixa do rio Branco e caracteriza-se 

pelo olho grande, padrão de colorido com uma faixa clara horizontal acima da linha 

lateral e focinho curto voltado ventralmente. Pimelodus sp. n. “C” foi registrado apenas 

no rio Apure, Venezuela, podendo ser caracterizado pelo reduzido tamanho dos olhos, 

cabeça pequena, corpo curto e largo. Pimelodus sp. n. “D” foi registrado somente no rio 

Aripuanã e caracteriza-se pelo corpo apresentando pequenas pintas. Pimelodus sp. n. 

“E” pode ser encontrada no lago Jenipapo, rio Aripuanã e é caracterizado pelo alto 

número de rastros branquiais (28). Pimelodus sp. n. “F” é registrada para o rio 

Araguaia, podendo ser caracterizada pelo alto número de rastros branquiais (25-28) e 

nadadeira caudal apresentando uma faixa escura nos lobos. De acordo com os 

resultados obtidos na análise morfológica, P. blochii sensu stricto provavelmente não 

ocorre na Amazônia brasileira, estando restrita às drenagens do Suriname. Foi 

realizada uma análise filogenética com o objetivo de verificar o monofiletismo do 

complexo P. blochii, utilizando também exemplares do complexo P. albofasciatus. As 

 vii



árvores de consenso estrito e de maioria obtidas pelo método de Parcimônia 

evidenciaram a presença de 6 clados. Segundo a filogenia obtida, os complexos P. 

blochii e P. albofasciatus não são monofiléticos. O então chamado complexo P. 

albofasciatus ficou representado por três clados, enquanto o complexo P. blochii por 

outros três. Os três clados formados pertencentes ao complexo P. blochii foram 

representados por Pimelodus sp. n. “A”, Pimelodus sp. n. “D” e Pimelodus sp. n. “E”, 

corroborando assim os resultados morfológicos. A espécie Pimelodus sp. n. “E”, mais 

basal, mostrou uma distribuição em terrenos mais antigos, no escudo brasileiro. 

Pimelodus sp. n. “A”, a espécie mais derivada, teve sua distribuição na bacia 

sedimentar, como o Solimões e Madeira. Essa hipótese de relacionamento, por ser a 

primeira a usar tais táxons para a Amazônia, necessita maiores análises, incluindo 

maior número de exemplares e de diferentes localidades.  
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ABSTRACT 

 

Pimelodus blochii (Siluriformes: Pimelodidae) is widely distributed in Amazon rivers. 

Several studies point out to large differences between specimens from different 

drainages, suggesting the existence of a complex of similar species. This work aimed to 

analyze specimens identified as P. blochii through morphological and molecular 

approaches. 157 specimens were used in the morphological analyses. These 

specimens were collected in the Purus, Madeira, Aripuanã, Negro, Branco, Solimões-

Amazonas, Japurá, Araguaia, Apure, Urubamba and Marañon rivers, and specimens of 

Pimelodus blochii from the Corantijin River (Surinam) were treated as topotypes. The 

morphological analyses produced six new species of Pimelodus, and showed that the 

Brazilian specimens identified as P. blochii are morphologically different from the 

specimens from Surinam. Pimelodus sp. n. “A” is the most widely distributed, occurring 

in varzea areas in the Purus, Madeira, Japurá, Urubamba, Marañon and Solimões-

Amazonas rivers. This species is described by a uniform coloration, caudal fin strongly 

forked, with pointed and thin lobes. Pimelodus sp. n. “B” from rio Branco was found in 

the middle course of the rio Negro and in the lower parts of rio Branco. This species is 

described by having large eyes, color pattern with a horizontal stripe above lateral line 

and snout short and turned ventrally.  Pimelodus sp. n. “C” was recorded from the rio 

Apure, Venezuela, and can be characterized by having short eyes, and head and body 

short and broad.  Pimelodus sp. n. “D” was recorded only from rio Aripuanã and can be 

characterized by the presence of small dots along the body. Pimelodus sp. n. “E” occurs 

in the lake Jenipapo, rio Aripuanã, and can be characterized by having numerous gill-

rakers. Pimelodus sp. n. “F” occurs in rio Araguaia and can be characterized by having 

numerous gill-rakers and caudal fin with a dark band on the lobes. Based on the 

morphological results, Pimelodus blochii probably does not occur in the Brazilian 

Amazon and is restricted to Surinam. In the molecular analysis, a phylogenetic 

treatment was conducted to verify the monophyly of the blochii-complex when 

confronted with specimens of the Pimelodus albofasciatus-complex. The stricto 

consensus and the majority-rule cladograms obtained through parsimony produced six 

clades. According to the obtained phylogenies, neither the blochii nor the albofasciatus-

 ix



complex are monophyletic. The albofasciatus-complex was represented by three clades 

and the blochii-complex by three clades. The three blochii-complex clades are 

specimens analyzed in chapter 1 and classified as Pimelodus sp. n. “A”, Pimelodus sp. 

n. “D” and Pimelodus sp. n. “E”. Thus, the recognition of these clades under the 

molecular-cladistic treatment gave support to the morphological results. Pimelodus sp. 

n. “E”, more basal, occurs in the ancient Brazilian Shield. Pimelodus sp. n. “A” more 

derived, is found in more recent areas, as Madeira and Solimões drainage. As this 

hypothesis of relationship is the first to involve these Brazilian Amazon taxa, it is 

necessary to conduct further analyses to include more representatives from other 

drainages.  
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INTRODUÇÃO GERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pimelodus blochii apresenta ampla distribuição pelos rios da bacia Amazônica, 

sendo um nome aplicado, muitas vezes, a qualquer exemplar de Pimelodus encontrado 

nessa vasta região. Os exemplares conhecidos por Pimelodus blochii encontrados nos 

rios que drenam a parte brasileira da bacia Amazônica nunca foram analisados 

taxonomicamente, contribuindo para a disseminação desse nome.  

O problema taxonômico envolvendo Pimelodus blochii é antigo, tendo iniciado 

com a sua descrição por Valenciennes em 1840 o qual se baseou em ilustrações feitas 

por Bloch em 1785 e material de diversas localidades como Cayenne, na Guiana 

Francesa, Suriname e Colômbia. No entanto, nenhum exemplar do Brasil foi incluído no 

estudo de Valenciennes e mesmo até hoje, são poucos os trabalhos envolvendo 

exemplares dos rios amazônicos brasileiros.  

Alguns autores, analisando exemplares de Pimelodus blochii, já haviam citado 

diferenças morfológicas entre populações pertencentes a diferentes drenagens, 

propondo que tais exemplares poderiam ser espécies distintas (Mees, 1974). Essas 

diferenças sugerem a existência de um complexo de espécies dentro do que é 

conhecido por Pimelodus blochii (Burgess, 1989). 

Estudos morfométricos têm sido muito utilizados para diferenciação de espécies, 

como o uso de análises estatísticas multivariadas como PCA e Análise Discriminante, e 

têm proporcionado bons resultados em evidenciar diferenças morfológicas entre táxons 

(Shibatta, 1998; Shibatta & Benine, 2005; Garavello, 2005). 

De forma semelhante, análises moleculares utilizando principalmente o DNA 

mitocondrial, têm sido uma boa ferramenta em estudos envolvendo grupos de espécies 

taxonomicamente complexas. Tais estudos são importantes, pois podem fornecer além 

de diferenças intrapopulacionais, dados sobre distância genética e sobre fluxo gênico, 

permitindo propostas de delimitação de espécies com ampla distribuição geográfica 

(Hardman, 2004; Martin & Bermingham, 2000).  

O objetivo deste trabalho é analisar exemplares identificados como Pimelodus 

blochii provenientes da bacia Amazônica, através de análises morfológicas e 

moleculares, verificando a diversidade de espécies existentes dentro do complexo P. 

blochii.   

Este trabalho está dividido em duas partes, apresentadas em forma de capítulos. 

O primeiro capítulo aborda uma análise morfológica, realizada com técnicas 
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morfométricas em exemplares de várias drenagens da bacia Amazônica identificados 

como Pimelodus blochii, com o objetivo de reconhecer possíveis novos táxons. O 

segundo capítulo aborda as relações filogenéticas entre exemplares pertencentes aos 

complexos P. blochii e P. albofasciatus de diferentes localidades através de análises de 

seqüenciamento de DNA mitocondrial. Esta análise cladística teve como principal 

objetivo verificar a similaridade genética entre populações do complexo P. blochii de 

diferentes localidades e inferir as possíveis relações entre populações desses dois 

complexos de espécies. 

Na Amazônia brasileira ocorrem inúmeros exemplares com o mesmo padrão de 

colorido de P. albofasciatus, no entanto, nenhum estudo ainda concluiu se esses 

exemplares pertencem a uma mesma espécie. Portanto neste trabalho resolveu-se 

tratar esses exemplares similares a P. albofasciatus como complexo P. albofasciatus. 

Devido a semelhanças morfológicas existentes entre alguns exemplares identificados 

como P. albofasciatus e P. blochii, nas análises moleculares foram incluídos alguns 

exemplares do complexo P. albofasciatus para verificar se esses dois complexos são 

monofiléticos.  

 3
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Análise morfológica do complexo Pimelodus blochii da Amazônia 
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1- Introdução 

1.1 - Sistemática da família Pimelodidae 
 

 A família Pimelodidae (Siluriformes) é endêmica da região Neotropical e 

apresenta maior diversidade nas bacias dos rios Amazonas, Paraná, Orinoco e nos 

grandes rios das Guianas. Algumas espécies apresentam ampla distribuição por toda 

essa região, enquanto outras são endêmicas das bacias do rio Magdalena, Maracaibo, 

alguns rios do sudeste do Brasil, noroeste da Colômbia e leste do Panamá (Lundberg & 

Littmann, 2003). 

 Por muito tempo, a família Pimelodidae era composta por um grupo de bagres 

sem uma sinapomorfia conhecida que a sustentasse. Esse grupo ainda agregava as 

atuais famílias monofiléticas Heptapteridae e Pseudopimelodidae. Para o atual 

conhecimento da sistemática das famílias Pimelodidae, Heptapteridae e 

Pseudopimelodidae, alguns trabalhos podem ser citados: Howes (1983), Lundberg & 

McDade (1986), Stewart (1986), Lundberg et al., (1988), Lundberg et al., (1991a, 

1991b), de Pinna (1993, 1998), Bockmann (1998), Bockmann & Guazzelli (2003), 

Lundberg & Littmann (2003) e Shibatta (1998, 2003).  

Atualmente, as sinapomorfias que sustentam a família Pimelodidae como um 

grupo natural são: (1) organização dendrítica dos canais do sistema da linha lateral da 

região da cabeça, (2) côndilo palatino do etmóide lateral alargado e (3) uma união 

sutural entre os centros da 5ª e 6ª vértebras (Lundberg et al., 1991b). Também de 

Pinna (1993, 1998) propôs uma sinapomorfia adicional, um processo dorso-lateral 

bifurcado no premaxilar, e comentou que os caracteres (1) e (3) propostos por 

Lundberg et al. (1991b) estão presentes em outros Siluriformes.   

 Atualmente dentro da família Pimelodidae cinco subgrupos ou clados podem ser 

delimitados (Figura 1): (1) “Grupo A”, composto por todos os Pimelodidae com exceção 

de Phractocephalus, Leiarius e Perrunichthys; (2) “clado Calophysus-Pimelodus”, (3) 

“grupo Pimelodus”, (4) “grupo Calophysus” e (5) um grupo não natural informalmente 

denominado Sorubiminae, que inclui os gêneros Pseudoplatystoma, Zungaro, 

Steindachneridion, Sorubim e Brachyplatystoma, por exemplo. 
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O “grupo A” tem como sinapomorfia um canal aórtico ósseo na região ventral dos 

centros vertebrais do complexo de Weber (Lundberg et al. 1988). Dentro do “grupo A” 

estão dois grandes grupos: o grupo monofilético denominado “clado Calophysus-

Pimelodus” e o grupo não natural Sorubiminae o qual constitui o maior grupo não 

resolvido dentro de Pimelodidae (de Pinna, 1998). 

O “clado Calophysus-Pimelodus” é um grupo monofilético que compreende os 

sub-clados “grupo Pimelodus”, “grupo Calophysus” mais Megalonema, sendo que a 

posição deste último dentro do clado não é resolvida (Lundberg et al., 1991b; de Pinna, 

1998). As sinapomorfias que sustentam o monofiletismo do clado são estruturas 

derivadas do mesetmóide, processo coronóide e estruturas da cintura escapular 

(Lundberg et al., 1991b). 

Stewart (1986) definiu o “grupo Calophysus” baseado em especializações 

compartilhadas da bexiga natatória e do aparelho de Weber, e incluiu neste 

agrupamento os gêneros Calophysus, Pimelodina, Aguarunichthys, Pinirampus e 

Luciopimelodus. Megalonema foi retirado deste grupo, porém foi notado que o mesmo 

compartilhava alguns caracteres derivados com o grupo (Stewart, 1986; Lundberg et al., 

1991b). 

A sinapomorfia que sustenta o “grupo Pimelodus” (Figura 2) é a presença dos 

processos transversais das 4ª e 5ª vértebras unidos pelas extensões laterais, formando 

uma placa óssea longa e ampla sobre a bexiga natatória (Lundberg et al., 1991b). 

Dentro do “grupo Pimelodus” foram incluídos os gêneros Pimelodus, Duopalatinus, 

Exallodontus, Cheirocerus, Iheringichthys, Parapimelodus, Platysilurus e 

Platystomatichthys (Lundberg et al., 1991b). Os gêneros Bergiaria, Bagropsis e 

Conorhynchos foram incluídos no “grupo Pimelodus”, porém suas relações não foram 

estabelecidas (Lundberg et al., 1991b). Posteriormente, Conorhynchos foi retirado da 

família Pimelodidae (Lundberg & Littmann, 2003) e atualmente sua relação com os 

demais Siluriformes é incerta.  

Lundberg et al. (1991b) sugeriram dois pequenos clados dentro do “grupo 

Pimelodus”, um formado por Platysilurus e Platystomatichthys e outro clado composto 

por Pimelodus, Duopalatinus, Exallodontus, Cheirocerus, Iheringichthys e 

Parapimelodus. O caráter que une este último clado é o desenvolvimento extensivo da 

ossificação superficial posterior do complexo de Weber, que recobre ventralmente o 
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centro da 7ª vértebra (Figura 2). A condição primitiva é a exposição ventral deste 

centro, estando a ossificação superficial restrita às vértebras mais anteriores, como em 

Diplomystidae e outros Siluriformes basais (Lundberg et al., 1991b). No entanto, 

espécies pertencentes ao “grupo Pimelodus”, como Pimelodus fur, P. absconditus e P. 

heraldoi, apresentam o centro da 7ª vértebra exposto ventralmente e o da 6ª 

parcialmente coberto (Azpelicueta, 2001). Foi observado pela mesma autora que 

juvenis de P. maculatus, Parapimelodus valencienesi e Iheringichthys labrosus também 

possuem o centro da 7ª vértebra exposto ventralmente. 

“Sorubiminae”“Sorubiminae”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Vista ventral do complexo de Weber de 

Pimelodus grosskopfi (modificado de Lundberg et al., 

1991b). Tp4 = processo transverso da quarta

vértebra; v5, v6, v7 = vértebras com seus respectivos 

números. 

Figura 1. Cladograma das relações filogenéticas entre os gêneros da família Pimelodidae (modificado de 
de Pinna, 1998). 
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1.2 - O gênero Pimelodus La Cepède, 1803 
 

 Atualmente o gênero Pimelodus contém 24 espécies válidas para a América do 

Sul, com seis espécies de ocorrência registrada na Amazônia brasileira (Lundberg & 

Littmann, 2003). Uma caracterização mais detalhada do gênero, porém sem um 

enfoque filogenético, pode ser encontrada em Burgess (1989). Pimelodus possui uma 

taxonomia mal definida e problemática, tendo sido tradicionalmente diagnosticado sem 

um enfoque cladístico e não apresenta até hoje nenhuma sinapomorfia estabelecida 

que suporte o monofiletismo do gênero (Burgess, 1989; Lundberg & Parisi, 2002). 

Lundberg et al. (1991b) propuseram como sinapomorfia para o gênero, uma ponte 

óssea entre o proótico e o pterosfenóide que divide o forâmen do nervo trigêmeo, 

originando um forâmen dorsal para o ramo maxilar e um ventral para o ramo 

mandibular. No entanto, este caráter também está presente no gênero Iheringichthys 

(Azpelicueta, 2001). Posteriormente, Lundberg & Parisi (2002) registraram a presença 

deste caráter em Iheringichthys labrosus, Bergiaria westermani e Cheirocerus abuelo e 

comentam a ausência deste caráter em Pimelodus ornatus, P. altissimus e Exallodontus 

aguanai. 

 Na bacia Amazônica ocorrem as seguintes espécies do gênero Pimelodus: P. 

blochii, P. albofasciatus, P. microstoma, P. ornatus, P. altissimus e P. pictus. A espécie 

P. blochii, foco do presente trabalho, supostamente apresenta ampla distribuição pelos 

rios da Amazônia, tendo relativa importância na pesca (Ferreira et al., 1998). 

 A espécie Pimelodus blochii foi descrita por Valenciennes em 1840, com base 

em ilustrações feitas por Bloch (1785, pl.35) e exemplares observados pelo próprio 

Valenciennes. Em sua ilustração, Bloch (1785) menciona material do Brasil e do 

Suriname, mas erra ao identificar os exemplares como sendo Silurus clarias 

Hasselquist. Porém Valenciennes (em Cuvier & Valenciennes, 1840: 125-128, 139-140) 

deixa claro que se trata de uma espécie diferente, própria de Bloch, e descreve-a como 

Pimelodus blochii: “L’espèce que nous allons décrire est celle que Bloch a représentée, 

sous le nom de Silurus clarias; mais, comme nous l’avons déjà dit ci-dessus, ce n’est 

nile Silurus clarias de Hasselquist”. 

 Valenciennes (1840) analisou exemplares de Cayenne (Guiana Francesa), 

Suriname e Colômbia. No entanto, a fim de eliminar uma possível fonte de confusão, 
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Mees (1974) restringiu a localidade tipo de Pimelodus blochii ao Suriname. O nome 

Pimelodus clarias também tem sido usado para exemplares de Pimelodus blochii da 

Amazônia (Fowler, 1931), mas Valenciennes (em Cuvier & Valenciennes, 1840: 125-

128, 139-140) e Mees (1974: 135-136) deixam claro porque o nome específico clarias 

não é aplicável a essa espécie. Segundo Mees (1974), o primeiro nome definitivamente 

aplicável à espécie do Suriname é Pimelodus blochii. 

 Segundo Lundberg & Parisi (2002), na bacia do Orinoco os exemplares 

identificados como P. blochii podem ser taxonomicamente complexo. Mees (1974), 

analisando exemplares do Suriname tratou-os como topótipos e comparou-os com 

exemplares de outras bacias, tendo concluído que os exemplares do rio Magdalena, na 

Colômbia, são diferentes daqueles do Suriname. Ainda o mesmo autor, analisando 

espécies de Pimelodus do Suriname, comenta sobre a grande similaridade entre P. 

blochii e P. albofasciatus, e fornece informações sobre diferenças morfológicas e 

ecológicas. Eigenmann (1912) descreveu algumas supostas variedades de P. blochii 

para a Guiana Inglesa, similares a P. albofasciatus. 

 A falta de um trabalho taxonômico envolvendo os exemplares de Pimelodus da 

Amazônia brasileira tem contribuído para a disseminação do nome P. blochii, mesmo 

com o conhecimento de diferenças morfológicas entre os indivíduos, tendo sido descrita 

ainda várias “formas” ou “variedades” (Eigenmann, 1912; Mees, 1974). 

 
1.3- Justificativa 

 

O estado atual da sistemática do gênero Pimelodus dentro da família 

Pimelodidae atualmente é incerto, havendo ainda dúvidas quanto ao seu monofiletismo. 

A indefinição taxonômica da espécie Pimelodus blochii ao longo de décadas, aliado à 

sua ampla distribuição geográfica, têm sido fonte de confusão quanto à correta 

identificação de exemplares do gênero Pimelodus na Amazônia brasileira. Tais 

problemas taxonômicos, juntamente com sua importância comercial local, tornam 

necessário um estudo que possa diagnosticar e delimitar sistematicamente os 

exemplares do complexo P. blochii da Amazônia brasileira, bem como descrever 

possíveis novas espécies. 

 9



1.4 - Objetivo 
  

Diagnosticar morfologicamente os exemplares pertencentes ao complexo 

Pimelodus blochii da Amazônia brasileira, bem como descrever a ocorrência de 

possíveis novas espécies. 

 

1.4.1 - Objetivos específicos 

  

• Verificar a identificação dos exemplares de P. blochii depositados na Coleção de 

Peixes do INPA; 

• Identificar possíveis novos táxons relacionados com P. blochii; 
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2- Material e métodos 

 
2.1 - Material examinado 
 

 Os exemplares analisados neste estudo pertencem às coleções das seguintes 

instituições: 

 INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

 MZUSP – Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo 

 UNIR – Universidade Federal de Rondônia 

 UNMSM – Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Lima - Peru  

 

Material comparativo analisado: Cheirocerus goeldi INPA 17843 (6), rio Negro, foz 

do rio Branco, Chao, 13/XI/1997. Pimelodus altissimus INPA 17784 (6), rio Branco 

próximo ao igarapé Corumbaú, Chao, 27/IX/1997. Pimelodus maculatus MZUEL (não 

catalogado) (5), rio Paranapanema, mun. Itambaracá, PR, 9/VIII/2001. Iheringichthys 

labrosus MZUEL (não catalogado) (5), rio Paranapanema, mun. Cruzália, SP, 

5/XII/2001. Pinirampus pirinampu INPA 8577 (1), rio Negro, entre Tarumã Açu e 

Tarumã Mirim, Cox & Lundberg, 07/XI/1992. Exallodontus aguanai INPA 8988 (7), rio 

Solimões, foz do rio Manacapuru, Amazonas, Cox & Lundberg, 17/X/1992. 

Duopalatinus peruanus INPA 8305 (1), rio Solimões, boca do rio Purus, Cox et al. 

19/X/1992. Propimelodus sp. INPA 24984 (1), rio Madeira, ilha do Meio, Rapp Py-Daniel 

et al. 18/IX/2004. Pimelodus ornatus INPA 25607 (1), rio Uatumã, cachoeira Morena, 

Presidente Figueiredo, Ferreira & Amadio, 10/X/2005. Platysilurus sp. INPA 9022 (1), rio 

Solimões, acima da boca do rio Purus, Cox & Lundberg, 20/X/1992. Platystomatichthys 

sturio INPA 9021 (1), rio Solimões, abaixo da boca do rio Coari, Cox & Lundberg, 

23/X/1992. 

   

2.2 - Dados morfométricos e merísticos 
 

 De cada exemplar foram tomados dados morfométricos e merísticos, sempre que 

possível, obtidos do lado esquerdo do peixe. Os dados morfométricos foram obtidos 
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conforme Lundberg & McDade (1986) (Tabela I). Para a tomada das medidas 

morfométricas foi usado um paquímetro digital de precisão de 0.01 mm e os valores 

obtidos expressos em milímetros. A partir dos dados morfométricos foram calculadas 

proporções corporais. Assim, nas seções da diagnose e descrição das espécies, as 

medidas tomadas na região da cabeça são expressas como porcentagem do 

comprimento da cabeça (CC), e as demais medidas como porcentagens do 

comprimento padrão (CP). O diâmetro do olho foi expresso também como porcentagem 

do espaço interorbital e do comprimento do focinho. Os seguintes dados merísticos 

foram obtidos com auxílio de um estereomicroscópio: 

1. Número de raios das nadadeiras dorsal, peitoral, ventral, anal e caudal. Esses 

valores foram representados com números romanos maiúsculos para os raios 

duros (I), números romanos minúsculos para os raios moles não ramificados 

(i, ii, iii, etc) e números arábicos para os raios ramificados. 

2. Número de rastros branquiais, do primeiro arco branquial. 

3. Número de vértebras, incluindo as do aparelho de Weber e as das placas 

hipurais. A contagem do número de vértebras incluiu cinco para o aparelho 

de Weber e uma para centro caudal composto (centro pré-ural 1+ centro 

ural), segundo Lundberg & Baskin (1969).  

 

2.3 - Osteologia 
 

 Para a análise osteológica foram utilizados exemplares diafanizados, seguindo 

metodologia descrita por Potthof (1984), a qual consiste basicamente em clarear a 

musculatura do animal com o uso de enzimas (tripsina), corar as cartilagens com “alcian 

blue” e os ossos com alizarina. Esqueletos de animais maiores foram utilizados para 

auxiliar na identificação de estruturas menores. Para tal, exemplares preservados foram 

mantidos em solução de KOH 0.5% por 24 horas para facilitar a remoção da 

musculatura. A nomenclatura osteológica utilizada baseou-se nos trabalhos de 

Lundberg & McDade (1986), Lundberg et al. (1991b) e Abreu (1995). 
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2.4 - Descrição das espécies 
 
 Na descrição das espécies foram utilizados caracteres morfológicos, e quando 

informações sobre a coloração foram informativas, também foram utilizadas na 

diagnose. A distribuição geográfica de cada espécie baseou-se em informações obtidas 

a partir das etiquetas dos lotes.  

 O termo “complexo de espécies”, mesmo usado com objetivos didáticos, tem 

sido empregado na literatura para designar um grupo de espécies muito próximas com 

alguns caracteres em comum (Shibatta, 1998; Bockmann & Sazima, 2004) e, portanto, 

o mesmo significado será utilizado neste trabalho. 

 Uma chave dicotômica para as espécies do complexo P. blochii é apresentada 

no fim das descrições das espécies. 
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Tabela I. Medidas morfométricas tomadas dos exemplares do complexo Pimelodus blochii para a Análise das 
Variáveis Canônicas (AVC) independentes do tamanho. 

Abreviação Medida Definição 

CP Comprimento padrão Distância entre a extremidade do focinho e a base do 
pedúnculo caudal 

DPA Distância pré-adiposa Distância entre a extremidade do focinho e a origem da 
nadadeira adiposa 

CPD Comprimento pré-dorsal Distância entre a extremidade do focinho e a base do 
acúleo da nadadeira dorsal 

BDO Comprimento base da nadadeira 
dorsal 

Distância entre a base do acúleo e a base do último raio 
da nadadeira 

DID Distância interdorsal Distância entre a base do último raio da nadadeira dorsal 
e a origem da adiposa 

BAD Comprimento base da nadadeira 
adiposa 

Medida ao longo de sua base, excluindo o pequeno lobo 
livre da porção posterior 

AC Altura do corpo Máxima distância vertical tomada na origem da nadadeira 
dorsal 

LCO Largura do corpo Distância entre os ossos cleitrais 

CPA Comprimento pré-anal Distância entre a extremidade do focinho e a origem da 
nadadeira anal 

CPP Comprimento pré-pélvica Distância entre a extremidade do focinho e a origem da 
nadadeira pélvica 

BNA Base da nadadeira anal Distância entre o primeiro e último raio da nadadeira anal 

DAA Distância orifício anal-origem da 
nadadeira anal Define-se por si mesmo 

CPC Comprimento do pedúnculo caudal Distância entre a base do último raio da nadadeira anal e 
o meio da base da nadadeira caudal 

CAP Comprimento do acúleo da 
nadadeira peitoral Distância entre a base do acúleo até sua ponta 

CNA Comprimento da nadadeira anal Distância entre a base da nadadeira e a ponta do raio 
mais longo 

CC Comprimento da cabeça Distância entre a extremidade do focinho e a extremidade 
posterior do opérculo 
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Tabela I. Continuação.  

Abreviação Medida Definição 

DO Diâmetro do olho Distância horizontal entre as margens da órbita 

CPO Comprimento pré-opercular Distância entre a borda posterior da órbita e a 
extremidade posterior do opérculo 

DONP Distância olho-narina 
posterior 

Distância entre a margem anterior da órbita e a 
narina posterior 

DFN Distância entre focinho e narina 
posterior 

Distância entre a extremidade anterior do focinho e a 
narina posterior 

DIO Distância interorbital Menor distância entre as órbitas, tomada acima da 
cabeça 

CF Comprimento do focinho Distância entre a extremidade do focinho e a borda 
anterior da órbita 

DIN Distância internarina Distância entre as bordas internas mais próximas 
das narinas anterior e posterior 

LIN Largura internarina Distância entre as bordas internas mais próximas 
das narinas posteriores 

LB Largura da boca Distância entre os ângulos esquerdo e direito da 
boca 

 
 
2.5 - Análise estatística multivariada 
 

 A fim de elucidar problemas de semelhanças morfológicas entre espécies, 

atualmente muitos trabalhos têm empregado análises multivariadas, como a Análise de 

Componentes Principais (PCA) e Análise das Variáveis Canônicas (AVC). A Análise 

das Variáveis Canônicas independentes do tamanho, desenvolvida por Reis et al. 

(1990), tem sido amplamente utilizada em estudos taxonômicos e mostrado bons 

resultados ao delimitar espécies com base em conjuntos de características 

morfológicas (Garavello et al., 1991; Reis et al., 1990; Shibatta, 1998; Garavello, 2005; 

Shibatta & Benine, 2005). Segundo Peres-Neto (1999), na análise de PCA, mesmo 

utilizando as informações contidas a partir do segundo componente principal, sempre 
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há informações residuais do tamanho das espécies que influenciam na discriminação. 

Assim a AVC independente do tamanho torna-se mais indicada pelo fato de não ser 

influenciada pelo tamanho, maximizando a diferença da forma entre espécies, ao 

corrigir estatisticamente o efeito da variação do tamanho dos indivíduos dentro das 

amostras (Garavello et al., 1991; Reis et al., 1990; Shibatta, 1998). 
 Para esta análise foram utilizadas 25 medidas morfométricas (Tabela I) de 157 

exemplares pertencentes ao complexo P. blochii com ampla distribuição pela bacia 

Amazônica, rio Apure (Venezuela) e do rio Araguaia (MT), incluindo topótipos de P. 

blochii do rio Courantjim (Suriname), com o objetivo de visualizar diferenças ou 

semelhanças morfológicas que pudessem caracterizar espécies. Previamente esses 

indivíduos foram agrupados de acordo com algumas características diretamente 

observáveis, como número de rastros branquiais, diâmetro do olho, coloração e 

drenagem, e então seis grupos puderam ser formados (Tabela II) mais o grupo 

composto pelos topótipos de P. blochii e então, esses sete grupos foram analisados 

através da AVC. Para a AVC foi utilizado o software estatístico Past, disponível pelo 

endereço eletrônico: 
 www.evolution.genetics.washington.edu. 

 
Tabela II. Grupos formados com os respectivos números de exemplares.  

Grupo Localidades n 

Solimões 
rio Solimões-Amazonas, Madeira, Purus, Japurá, Marañón e

Urubamba 
88 

Branco rios Negro e Branco 23 

Araguaia rio Araguaia 17 

Jenipapo rio Aripuanã 15 

Aripuanã rio Aripuanã 7 

Apure rio Apure 3 

P. blochii Suriname 4 
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3- Resultados 

 
3.1 - Análise das Variáveis Canônicas independentes do tamanho 
 

Ainda não se tem registro de ocorrência de dimorfismo sexual em espécies do 

gênero Pimelodus. Análises preliminares realizadas em alguns exemplares neste 

estudo também não evidenciaram a ocorrência de dimorfismo sexual. Assim, as 

diferenças morfológicas encontradas foram atribuídas a diferenças interespecíficas.  

Através da AVC foi possível separar morfologicamente, com base nas 25 

medidas utilizadas, seis grupos de exemplares mais o grupo formado por P. blochii do 

Suriname. O primeiro eixo canônico foi responsável por 58,47% da variância entre 

grupos, enquanto o segundo eixo explicou 25,79%. No primeiro eixo as medidas que 

mais contribuíram para a discriminação dos grupos foram diâmetro do olho, 

comprimento pré-opercular, distância interorbital, base da adiposa, altura do corpo, 

comprimento do acúleo da peitoral e distância pré-adiposa. No segundo eixo, as 

medidas mais importantes foram distância interorbital, abertura bucal, distância entre as 

narinas posteriores, distância entre orifício anal e origem da nadadeira anal, distância 

entre as nadadeiras dorsal e adiposa, comprimento do acúleo da peitoral, comprimento 

pré-dorsal e comprimento pré-opercular (Tabela III). 

No primeiro eixo não houve uma separação clara entre os grupos Solimões 

(Pimelodus sp. n. A) e Aripuanã (Pimelodus sp. n. D), no entanto, foi possível 

discriminá-los através do segundo eixo. Os grupos Araguaia (Pimelodus sp. n. F), 

Branco (Pimelodus sp. n. B) e P. blochii apresentaram pequena sobreposição ao longo 

do primeiro eixo, mas podem ser separados no segundo eixo pela distância entre as 

narinas posteriores. O grupo que mais se distanciou morfologicamente dos demais foi o 

grupo formado pelos exemplares do rio Apure (Pimelodus sp. n. C), podendo ser 

diferenciado do grupo Jenipapo (Pimelodus sp. n. E) no segundo eixo pela medida do 

espaço interorbital e dos demais grupos nos dois eixos pelo diâmetro do olho e larguras 

do corpo e da boca (Figura 3).  
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Através dessa análise, as diferenças morfológicas observadas entre os topótipos 

de Pimelodus blochii do Suriname e os exemplares analisados da bacia Amazônica, do 

rio Apure e do rio Araguaia mostraram que pelos caracteres morfométricos utilizados, 

existe uma tendência à separação dos grupos amazônicos, aqui reconhecidos como 

espécies, de P. blochii. Os grupos formados por exemplares do rio Branco e do rio 

Araguaia são mais semelhantes morfometricamente a P. blochii, enquanto os grupos do 

Solimões, Apure, Aripuanã e Jenipapo são os mais distintos morfometricamente. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Projeções dos escores individuais obtidos através da Análise das Variáveis Canônicas dos 

exemplares do complexo Pimelodus blochii analisados. 
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Tabela III. Autovalores obtidos através da Análise das Variáveis Canônicas (AVC) para espécies do 

complexo Pimelodus blochii da Amazônia, incluindo topótipos de P. blochii do Suriname. 

MEDIDAS EIXO 1 EIXO2 
CP 0,25 0,12 

DPA 0,13 0,15 

CPD  -0,03 0,26 

BDO 0,08 0,02 

DID  -0,04 -0,29 

BAD 0,29 0,13 

AC  -0,22 0,01 

CF 0,06 0,07 

DIN  0,13 0,17 

DONP  -0,07 -0,05 

CC  0,01 0,13 

CPP -0,06 -0,09 

CPA  0,08 0,07 

BNA  -0,01 0,07 

CPC  0,17 0,07 

DFN  0,02 -0,07 

DO  0,5 0,19 

CPO  -0,46 0,26 

CAP  -0,22 -0,27 

DAA -0,01 -0,31 
CNA  -0,01 -0,06 

LCO  -0,09 0,18 

DIO  -0,43 0,43 
LIN  0,11 0,32 
LB  -0,03 0,35 
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Pimelodus blochii 
(rio Courantijn, Suriname) 

(Figura 4; Tabela IV) 
 

Diagnose: Distingue-se das demais espécies analisadas exceto de Pimelodus sp. n. 

“D” do rio Aripuanã pelo número de rastros branquiais (24 vs. 19-21 em Pimelodus sp. 

n. “A”, 20-21 em Pimelodus sp. n. “B”, 23 em Pimelodus sp. n. “C”, 27-28 em Pimelodus 

sp. n. “E” e 25-28 em Pimelodus sp. n. “F”). Difere de Pimelodus sp. n. “D” do rio 

Aripuanã pela menor distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa (13,1 - 14,4% do 

CP vs. 16,3 - 20,1%), maior comprimento da adiposa (19,7 - 20,3% do CP vs. 15,5 -

18,4%), menor altura do corpo (20,8 - 23% do CP vs. 24,6 - 26,7%), maior distância 

entre o focinho e a narina posterior (21,3 - 23% do CC vs. 18,4 - 20,6%), maior diâmetro 

do olho (27,8 - 30,8% do CC vs. 24,2 - 27,2%), menor comprimento pré-opercular (29,7 

- 31,2% do CC vs. 30,7 - 34,8%), menor distância interorbital (27,2 - 31% do CC vs. 

32,2 - 37,5%). 

 

Descrição: Perfil dorsal do corpo convexo da ponta do focinho até origem do processo 

supraoccipital com uma leve concavidade neste ponto e reto até origem da nadadeira 

dorsal, então em linha reta até a origem da nadadeira adiposa; às vezes levemente 

côncavo entre a base do último raio da dorsal e o inicio da adiposa; inclinado 

delicadamente ao longo da base da adiposa. Perfil ventral do corpo originando na ponta 

do focinho quase reto até o início da nadadeira pélvica quando começa subir até o 

pedúnculo caudal. Perfil dorsal do pedúnculo caudal levemente côncavo; perfil ventral 

côncavo. 

 Cabeça coberta com pele fina. Narina anterior tubular, direcionada para frente. 

Distância entre narinas anterior e posterior menor que a distância entre a última e a 

margem anterior da órbita. Narina posterior transversal, precedida por uma grande 

dobra cobrindo a abertura completamente. Fontanela triangular, sua origem situada 

posteriormente às narinas posteriores, sua porção final não atingindo a margem 

posterior da órbita. Processo supraoccipital triangular alcançando a placa nucal do 

supraneural. Olhos ovais e relativamente grandes (27,8 – 30,8% do CC). Espaço 

interorbital com largura igual ao diâmetro do olho. Boca subterminal, lábios finos. Placa 
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de dentes do premaxilar estreita, redonda nos cantos posterolaterais, parcialmente ou 

não visível com a boca fechada, 3 – 4 fileiras de dentes cônicos e finos. Barbilhão 

maxilar oval em corte transversal, sua origem próxima da narina anterior. Barbilhão 

maxilar longo, ultrapassando a origem da nadadeira caudal. Barbilhão mentoniano 

externo ultrapassando o início da nadadeira pélvica. Membranas branquiostegais 

anteriormente unidas ao istmo. Primeiro arco branquial suportando 24 rastros longos, 

finos e pontudos. 

 Nadadeira dorsal I+6. Quando adpressa não atingindo a origem da nadadeira 

adiposa. Sua origem logo após a linha vertical que passa pela extremidade posterior do 

processo humeral. Primeiro raio dividido mais longo. Espinho dorsal mais curto que 

primeiro raio dividido, margem anterior lisa, posterior serrilhada na porção distal. 

 Nadadeira peitoral I+8. Espinho da nadadeira peitoral forte, mecanismo de trava 

do espinho muito desenvolvido. Margem anterior do espinho menos serrilhada que 

posterior.  

 Nadadeira pélvica com apenas um raio não ramificado e cinco ramificados. 

Margem posterior levemente arredondada. 

 Nadadeira caudal com 15 raios ramificados. Muito bifurcada, com os lobos finos 

e longos, o superior um pouco mais longo do que o inferior.  

Nadadeira anal i-ii + 8. Sua origem logo após a linha vertical que passa pelo 

início da nadadeira adiposa. Margem posterior da nadadeira anal côncava. 

 Papila urogenital pequena, com a base ampla e a porção distal tubular. Bexiga 

natatória sem projeções, internamente dividida em três câmaras não completamente 

separadas. Número total de vértebras 35. 

 

Colorido em álcool: Corpo e a cabeça com coloração marrom claro uniforme, com a 

porção ventral mais clara. Presença de uma faixa branca que percorre toda a extensão 

da linha lateral. Abaixo da linha-lateral, a faixa que se inicia logo acima do processo 

humeral e que pode se extender até o pedúnculo caudal encontra-se muito pálida, 

quase imperceptível, devido provavelmente ao tempo de conservação do animal. 

Nadadeiras hialinas. Presença de uma mancha preta na base do espinho da nadadeira 

dorsal. 
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Distribuição geográfica: Os exemplares analisados são provenientes do rio Corantijn. 

Distrito de Nickerie, Suriname (Figura 11). 

 
Material examinado: MZUSP 38236 (4) (1diaf., 1raio-x), Suriname, distrito de Nickerie, 

rio Corantijn, entre ilha Baviian e borda da Guiana; Vari et al.; 06.IX.1980.       

 

 

 

 
Figura 4: Pimelodus blochii, MZUSP 38236 (119,43 mm CP), topótipo, Suriname, distrito de Nickerie, rio 

Corantijn, entre ilha Baviian e borda da Guiana. 
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Tabela IV: Variáveis morfométricas de Pimelodus blochii. n= número de indivíduos. DP= desvio padrão.  

Medidas n Média DP Min Máx 
CP (mm) 4 101,28 14,5 84,3 119,4 

Porcentagens do comprimento padrão 
DPA  4 67,5 0,8 66,8 68,5 
CPD  4 40,6 0,8 40,1 41,7 
BDO  4 15,3 0,2 15,1 15,7 
DID  4 14,0 0,6 13,1 14,4 
BAD  4 20,0 0,3 19,7 20,3 
AC  4 22,4 1,0 20,8 23,0 
CPP 4 51,2 0,5 50,6 51,9 
CPA  4 72,3 1,4 70,8 73,5 
BNA  4 10,9 0,5 10,4 11,6 
CPC 4 17,0 1,0 15,9 18,2 
CAP  4 21,1 1,3 19,9 22,7 
CNA 4 19,1 1,0 18,0 20,3 
LCO  4 19,6 1,9 17,0 21,5 
CC  4 27,0 0,6 26,4 27,6 

Porcentagens do comprimento da cabeça 
CF 4 46,8 1,0 46,1 48,2 
DIN  4 13,7 1,4 11,9 15,2 
DONP  4 23,0 1,7 21,0 24,6 
DFN  4 22,5 0,8 21,3 23,0 
DO  4 28,7 1,4 27,8 30,8 
CPO  4 30,5 0,7 29,7 31,2 
DAA 4 13,5 0,9 12,5 14,5 
DIO  4 28,6 1,8 27,2 31,0 
LIN  4 16,6 1,2 15,0 18,0 
LB  4 40,0 1,6 38,2 42,1 

Porcentagem do espaço interorbital 
DO 4 101,0 9,6 90,2 113,4 

Porcentagem do comprimento do focinho 
DO 4 61,5 3,9 57,6 66,9 
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Pimelodus sp. n. “A” 
(rio Solimões-Amazonas) 

(Figura 5; Tabela V) 

 

Diagnose: Distingue-se das outras espécies pelo número de rastros branquiais (19-21 

vs. 24 em Pimelodus blochii, 23 em Pimelodus sp. n. “C” do rio Apure, 23-24 em 

Pimelodus sp. n. “D” do rio Aripuanã, 27-28 em Pimelodus sp. n. “E” do lago Jenipapo e 

25-28 em Pimelodus sp. n. “F” do rio Araguaia) exceto de Pimelodus sp. n. “B” do rio 

Branco. Distingue-se desta última por possuir olhos menores (21,2 - 28,5% do CC vs. 

28,3 - 34,8%; 55,9 - 92,5% do espaço interorbital vs. 88,7 - 125,8% e 43,3 - 62% do 

focinho vs. 60,6 - 78,1%).  

 
Descrição: Perfil dorsal do corpo reto da ponta do focinho até origem da nadadeira 

dorsal, então em linha reta até a origem da nadadeira adiposa; às vezes levemente 

côncavo entre a base do último raio da dorsal e o inicio da adiposa; inclinado 

delicadamente ao longo da base da adiposa. Perfil ventral do corpo originando na ponta 

do focinho quase reto até o início da nadadeira pélvica quando começa subir até o 

pedúnculo caudal. Perfil dorsal do pedúnculo caudal reto; perfil ventral côncavo. 

 Cabeça coberta com pele fina. Narina anterior tubular, direcionada para frente. 

Distância entre narinas anterior e posterior menor que a distância entre a última e a 

margem anterior da órbita. Narina posterior transversal, precedida por uma grande 

dobra cobrindo a abertura completamente. Fontanela triangular, sua origem situada 

posteriormente às narinas posteriores, sua porção final não atingindo a margem 

posterior da órbita. Processo supraoccipital triangular alcançando a placa nucal do 

supraneural. Olhos ovais (21,2 - 28,5% do CC). Espaço interorbital com largura maior 

que o diâmetro do olho. Boca subterminal, lábios finos. Placa de dentes do premaxilar 

estreita, redonda nos cantos posterolaterais, parcialmente ou não visível com a boca 

fechada, 3 – 4 fileiras de dentes cônicos e finos. Barbilhão maxilar oval em corte 

transversal, sua origem próxima da narina anterior. Barbilhão maxilar longo, 

ultrapassando as pontas da nadadeira caudal. Barbilhão mentoniano externo 

ultrapassando o início da nadadeira pélvica. Membranas branquiostegais anteriormente 
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unidas ao istmo. Primeiro arco branquial suportando 19-21 rastros longos, finos e 

pontudos. 

 Nadadeira dorsal I+6. Quando adpressa não atingindo a origem da nadadeira 

adiposa. Sua origem logo após a linha vertical que passa pela extremidade posterior do 

processo humeral. Primeiro raio dividido mais longo. Espinho dorsal mais curto que 

primeiro raio dividido, margem anterior lisa, posterior serrilhada na porção distal. 

 Nadadeira peitoral I+8-9. Espinho da nadadeira peitoral forte, mecanismo de 

trava do espinho muito desenvolvido. Margem anterior do espinho menos serrilhada 

que posterior.  

 Nadadeira pélvica com apenas um raio não ramificado e cinco ramificados. 

Margem posterior levemente arredondada. 

 Nadadeira caudal com 15 raios ramificados. Muito bifurcada, com os lobos finos 

e longos, o superior um pouco mais longo do que o inferior.  

Nadadeira anal i-ii + 7-10. Sua origem logo após a linha vertical que passa pelo 

início da nadadeira adiposa. Margem posterior da nadadeira anal côncava. 

 Papila urogenital pequena, com a base ampla e a porção distal tubular. Bexiga 

natatória sem projeções, internamente dividida em três câmaras não completamente 

separadas. Número total de vértebras 37. 

 

Colorido em álcool: Corpo apresentando coloração uniforme cinza, com a porção 

ventral despigmentada. Existe uma estreita faixa branca que percorre toda a extensão 

da linha lateral. Acima da linha-lateral, pode existir uma linha da mesma espessura da 

faixa branca da linha lateral, que se inicia logo abaixo da inserção do espinho dorsal e 

percorre paralelamente a linha-lateral até o final da nadadeira adiposa. Abaixo da linha-

lateral existe uma faixa iniciando logo acima do processo humeral que pode se extender 

até o pedúnculo caudal, porém, tornando-se pálida e mais estreita após a nadadeira 

pélvica até o pedúnculo caudal. Essa faixa pode ser interrompida, formando pequenas 

manchas não mais largas do que a faixa e mais evidente em exemplares juvenis. 

Região da cabeça de cor cinza sem apresentar ornamentos. Base das nadadeiras 

amarela. Apresenta uma mancha preta na base do espinho da nadadeira dorsal. 
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Distribuição geográfica: A espécie Pimelodus sp. n. “A” é conhecida para a calha 

principal do sistema Solimões–Amazonas e os rios Marañón e Urubamba, ambos no 

Peru, e nos grandes tributários brasileiros Japurá, Madeira e Purus (Figura 11).  

 
Material examinado: BRASIL. INPA 21796 (15), paraná do lago do Rei, rio Amazonas; 

Rapp Py-Daniel et al.; 31/I/2001. INPA (não catalogado) (3) (2diaf.), paraná do lago do 

Rei, rio Amazonas; Rapp Py-Daniel et al. INPA 25966 (2), Catalão, rio Solimões; Rapp 

Py-Daniel et al. INPA (não catalogado) (4), rio Solimões, Jutaí, Amazonas; Zuanon et 

al.; 06/IX/2003. INPA (não catalogado) (5), rio Solimões, Codajás, Amazonas; Zuanon 

et al.; 15/IX/2003. INPA (não catalogado) (2), rio Amazonas, Praia do Jaraqui, Pará; 

Zuanon et al.; 02/X/2003. INPA 18544 (3), rio Purus, praia do Abufari, Amazonas; Rapp 

Py-Daniel et al.; 08/XII/2000. INPA (não catalogado) (6), rio Madeira, rio Atininga, 

Amazonas; Rapp Py-Daniel; 17/IX/2004. UNIR (não catalogado) (13), igarapé Belmont, 

rio Madeira, Amazonas; Zuanon et al.; 16/VI/2004. UNIR (não catalogado) (22) (2diaf.), 

igarapé Arara, rio Madeira, Amazonas; Zuanon et al.; 08/IV/2004. INPA (não 

catalogado) (2diaf.), lago do rei, rio Amazonas, Amazonas; Rapp Py-Daniel et al. INPA 

(não catalogado) (10), rio Japurá, lago Teodoro, Amazonas; Catarino et al.; 11/XI/2002. 

PERU. UNMSM 18099 (2), rio Marañón, Loreto, Peru; Hortega; 10/III/2001. UNMSM 

23519 (1), rio Urubamba, Peru.  
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Figura 5: Pimelodus sp. n. A, INPA 25966 (96,34 mm CP), Brasil, Amazonas, Catalão, rio Solimões. 
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Tabela V: Variáveis morfométricas de Pimelodus sp. n. A. n= número de indivíduos. DP= desvio padrão.  

Medidas n Média DP Min Máx 
CP (mm) 88 115,39 15,84 77,44 162,17 

Porcentagens do comprimento padrão 
DPA  88 68,8 2,4 55,3 73,5 
CPD 88 40,8 1,6 31,3 44,6 
BDO 88 15,8 0,9 12,1 17,9 
DID  88 14,3 1,5 9,7 18,2 
BAD 88 18,9 1,5 12,8 22,8 
AC  88 23,6 1,2 20,3 27,1 
CPP 88 51,6 1,3 49,2 55,3 
CPA 88 73,8 1,4 69,9 77,8 
BNA 88 11,4 1,0 8,9 13,8 
CPC 88 16,0 1,0 12,8 19,4 
CAP 88 20,4 1,4 15,8 23,1 
DAA 88 14,4 1,5 9,8 22,3 
CNA  88 19,7 1,9 13,2 22,7 
LCO 88 21,1 0,9 19,1 23,3 
CC  88 27,5 1,0 25,5 30,8 

Porcentagens do comprimento da cabeça 
CF 88 47,0 1,3 44,0 50,0 
DIN  88 13,2 1,4 10,4 17,9 
DONP 88 24,2 1,4 20,8 27,7 
DFN  88 21,2 1,8 17,8 25,5 
DO  88 25,2 1,5 21,2 28,6 
CPO 88 33,1 1,0 30,7 35,6 
DIO 88 33,9 2,0 29,6 38,7 
LIN 88 17,7 1,9 13,6 23,0 
LB  88 42,9 3,7 32,1 52,3 

Porcentagem do espaço interorbital 
DO 88 74,5 7,1 56,0 92,5 

Porcentagem do comprimento do focinho 
DO 88 53,6 3,9 43,3 62,1 
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Pimelodus sp. n. “B” 
(rio Branco e rio Negro) 

(Figura 6; Tabela VI) 

 

Diagnose: Pode ser distinguido das demais espécies por apresentar os olhos maiores 

(28,20 - 34,80% do CC; 60,60 - 78,10% do comprimento do focinho e 88,70 - 125,80% 

do espaço interorbital) e o focinho mais curto com perfil levemente curvado para baixo.  

 
Descrição: Perfil dorsal do corpo convexo da ponta do focinho até origem da nadadeira 

dorsal, então em linha reta até a origem da nadadeira adiposa; às vezes levemente 

côncavo entre a base do último raio da dorsal e o inicio da adiposa; inclinado 

delicadamente ao longo da base da adiposa. Perfil ventral do corpo originando na ponta 

do focinho quase reto até o início da nadadeira pélvica quando começa subir até o 

pedúnculo caudal. Perfil dorsal do pedúnculo caudal reto; perfil ventral côncavo. 

 Cabeça coberta com pele fina. Narina anterior tubular, direcionada para frente. 

Distância entre narinas anterior e posterior menor que a distância entre a última e a 

margem anterior da órbita. Narina posterior transversal, precedida por uma grande 

dobra cobrindo a abertura completamente. Fontanela triangular, sua origem situada 

posteriormente às narinas posteriores, sua porção final não atingindo a margem 

posterior da órbita. Processo supraoccipital triangular alcançando a placa nucal do 

supraneural. Olhos ovais grandes (28,3 – 34,8% do CC). Espaço interorbital com 

largura igual ou menor que o diâmetro do olho. Boca subterminal, lábios finos. Placa de 

dentes do premaxilar estreita, redonda nos cantos posterolaterais, parcialmente ou não 

visível com a boca fechada, 3 – 4 fileiras de dentes cônicos e finos. Barbilhão maxilar 

oval em corte transversal, sua origem próxima da narina anterior. Barbilhão maxilar 

longo, ultrapassando as pontas da nadadeira caudal. Barbilhão mentoniano externo não 

ultrapassando o início da nadadeira pélvica. Membranas branquiostegais anteriormente 

unidas ao istmo. 20-21 rastros branquiais longos, finos e pontudos. 

 Nadadeira dorsal I+6. Quando adpressa não atingindo a origem da nadadeira 

adiposa. Sua origem logo após a linha vertical que passa pela extremidade posterior do 

processo humeral. Primeiro raio dividido mais longo. Espinho dorsal mais curto que 

primeiro raio dividido, margem anterior lisa, posterior serrilhada na porção distal. 
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 Nadadeira peitoral I+8-10. Espinho da nadadeira peitoral forte, mecanismo de 

trava do espinho muito desenvolvido. Margem anterior do espinho menos serrilhada 

que posterior.  

 Nadadeira pélvica com apenas um raio não ramificado e cinco ramificados. 

Margem posterior levemente arredondada. 

 Nadadeira caudal com 15 raios ramificados. Muito bifurcada, com os lobos finos 

e longos, o superior um pouco mais longo do que o inferior.  

Nadadeira anal i-ii + 7-9. Sua origem logo após a linha vertical que passa pelo 

início da nadadeira adiposa. Margem posterior da nadadeira anal côncava. 

 Papila urogenital pequena, com a base ampla e a porção distal tubular. Bexiga 

natatória sem projeções, internamente dividida em três câmaras não completamente 

separadas. Número total de vértebras 34. 

 

Colorido em álcool: Apresenta o corpo com cor marrom bronze. Ao longo de toda a 

extensão da linha-lateral aparece uma faixa despigmentada. Abaixo da linha lateral 

existe uma estreita faixa, de mesma espessura, que se extende até o pedúnculo 

caudal. Entre a linha lateral e o perfil dorsal há uma faixa fina mais suave que segue 

paralelo a linha lateral até o fim da nadadeira adiposa. No geral o padrão de colorido é 

similar ao do rio Solimões, porém mais contrastante.  

 

Distribuição geográfica: Pimelodus sp. n. B ocorre no rio Branco e rio Negro (Figura 

11).  

 
Material examinado: INPA 18001 (3), rio Negro boca do Cuieiras, Amazonas; Chao; 

17/X/1992. INPA 17844 (2) (2diaf.), rio Negro boca do rio Branco, Amazonas; Chao; 

13/XI/1997 INPA 17775 (12), rio Branco próximo ao igarapé Corumbaú, Roraima; Chao; 

27/IX/1997. INPA 17771 (5), rio Branco próximo ao igarapé Corumbaú, Roraima; Chao; 

27/IX/1997. INPA (não catalogado) (1), rio Branco, Roraima; Zuanon et al.; 05/III/2005.   
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Figura 6: Pimelodus sp. n. B, INPA 17844 (89 mm CP), Brasil, Amazonas, rio Negro foz do rio Branco. 
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Tabela VI: Variáveis morfométricas de Pimelodus sp. n. B. n= número de indivíduos. DP= desvio padrão.  

Medidas n Média DP Min Máx 
CP (mm) 23 101,87 11,11 62,03 120,55 

Porcentagens do comprimento padrão 
DPA  23 67,7 1,5 65,5 70,6 
CPD 23 40,1 0,7 39,0 41,8 
BDO 23 16,0 0,5 15,2 17,2 
DID  23 14,1 1,3 11,8 16,3 
BAD 23 20,2 1,0 18,4 21,9 
AC  23 22,8 0,9 20,4 24,0 
CPP 23 50,1 1,2 47,6 52,6 
CPA 23 73,0 1,4 70,6 75,5 
BNA 23 11,0 0,6 9,5 12,2 
CPC 23 16,6 1,0 14,9 18,2 
CAP 23 18,9 1,1 16,8 21,7 
DAA 23 14,7 0,8 13,3 16,0 
CNA  23 18,7 0,7 17,3 20,1 
LCO 23 20,0 0,8 18,6 22,0 
CC  23 26,7 0,7 25,8 28,4 

Porcentagens do comprimento da cabeça 
CF 23 46,0 1,4 43,1 48,2 
DIN  23 14,9 1,4 11,8 17,7 
DONP 23 21,4 1,5 18,8 24,8 
DFN  23 22,6 1,0 20,8 25,7 
DO  23 32,0 1,7 28,3 34,8 
CPO 23 28,6 1,3 26,7 31,7 
DIO  23 29,5 1,6 25,3 32,0 
LIN  23 19,4 1,2 17,5 22,8 
LB  23 40,2 1,9 36,4 44,7 

Porcentagem do espaço interorbital 
DO 23 109,0 8,9 88,7 125,8 

Porcentagem do comprimento do focinho 
DO 23 69,8 4,7 60,6 78,1 
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Pimelodus sp. n. “C” 
(rio Apure, Venezuela) 

(Figura 7; Tabela VII) 

 

 

Diagnose: Distingue-se dos demais por apresentar o corpo mais largo (25% do CP), a 

cabeça menor (31% do CP), os olhos pequenos (19,9 - 21,1% do CC) e pelo 

comprimento pré-dorsal (44,3 - 44,9% do CP).  

 

Descrição: Perfil dorsal do corpo reto da ponta do focinho até origem da nadadeira 

dorsal, então em linha reta até a origem da nadadeira adiposa; às vezes levemente 

côncavo entre a base do último raio da dorsal e o inicio da adiposa; inclinado 

delicadamente ao longo da base da adiposa. Perfil ventral do corpo originando na ponta 

do focinho quase reto até o início da nadadeira pélvica quando começa subir até o 

pedúnculo caudal. Perfil dorsal do pedúnculo caudal reto; perfil ventral côncavo. 

 Cabeça larga, superfície dorsal plana, coberta com pele fina. Narina anterior 

tubular, direcionada para frente. Distância entre narinas anterior e posterior menor que 

a distância entre a última e a margem anterior da órbita. Narina posterior transversal, 

precedida por uma grande dobra cobrindo a abertura completamente. Fontanela 

triangular, sua origem situada posteriormente às narinas posteriores, sua porção final 

não atingindo a margem posterior da órbita. Processo supraoccipital triangular 

alcançando a placa nucal do supraneural. Olhos ovais pequenos (19,9 – 21,1% do CC). 

Espaço interorbital com largura maior que o diâmetro do olho. Boca subterminal, lábios 

finos. Placa de dentes do premaxilar estreita, redonda nos cantos posterolaterais, 

parcialmente ou não visível com a boca fechada, 5-6 fileiras de dentes cônicos e finos. 

Barbilhão maxilar oval em corte transversal, sua origem próxima da narina anterior. 

Barbilhão maxilar não atingindo o início da nadadeira caudal. Membranas 

branquiostegais anteriormente unidas ao istmo. Primeiro arco branquial suportando 23 

rastros longos, finos e pontudos. 

 Nadadeira dorsal I+6. Quando adpressa não atingindo a origem da nadadeira 

adiposa. Sua origem logo após a linha vertical que passa pela extremidade posterior do 
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processo humeral. Primeiro raio dividido mais longo. Espinho dorsal mais curto que 

primeiro raio dividido, margem anterior lisa, posterior serrilhada na porção distal. 

 Nadadeira peitoral I+8. Espinho da nadadeira peitoral forte, mecanismo de trava 

do espinho muito desenvolvido. Margem anterior do espinho menos serrilhada que 

posterior.  

 Nadadeira pélvica com apenas um raio não ramificado e cinco ramificados. 

Margem posterior levemente arredondada. 

 Nadadeira caudal com 15 raios ramificados. Pouco bifurcada, com os lobos 

pequenos e arredondados, o superior um pouco mais longo do que o inferior.  

Nadadeira anal i-ii + 8. Sua origem logo após a linha vertical que passa pelo 

início da nadadeira adiposa. Margem posterior da nadadeira anal reta. 

 Papila urogenital pequena, com a base ampla e a porção distal tubular. Bexiga 

natatória sem projeções, internamente dividida em três câmaras não completamente 

separadas. Número total de vértebras 32. 

 

Colorido em álcool: Os exemplares analisados apresentavam o colorido uniforme 

marrom claro e sobre a linha-lateral uma faixa clara estreita. Na base do espinho dorsal 

há uma mancha preta. 

 

Distribuição geográfica: Conhecido para o rio Apure, afluente do rio Orinoco, 

Venezuela (Figura 11).  

 
Material examinado: MZUSP 27971 (3) (1diaf., 1raio-x); rio Apure, canal lateral do rio 

Apure ao longo do dique oposto ao matadouro municipal, Apure, Venezuela; Técn. da 

Est. Pesq. de Apure; 25/I/1983.  
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Figura 7: Pimelodus sp. n. C, MZUSP 27971 (117,13 mm CP), Venezuela, Apure, rio Apure, canal lateral 

do rio Apure ao longo do dique oposto ao matadouro municipal. 
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Tabela VII: Variáveis morfométricas de Pimelodus sp. n. C. n= número de indivíduos. DP= desvio padrão.  

Medidas n média DP mín máx 
CP (mm) 3 109,31 9,20879 99,16 117,13 

Porcentagens do comprimento padrão 
DPA 3 71,2 1,0 70,0 71,9 
CPD 3 44,6 0,3 44,3 44,9 
BDO 3 15,9 0,3 15,7 16,2 
DID  3 13,1 0,6 12,4 13,5 
BAD 3 18,7 1,0 17,5 19,3 
AC  3 26,2 0,8 25,5 27,1 
CPP 3 55,3 0,4 55,0 55,7 
CPA 3 74,9 0,6 74,3 75,3 
BNA 3 11,0 0,5 10,4 11,4 
CPC 3 15,1 0,3 14,8 15,5 
CAP 3 20,0 2,0 18,2 22,1 
DAA 3 11,1 1,2 9,7 11,9 
CNA  3 17,7 0,7 17,2 18,6 
LCO  3 25,5 0,9 24,6 26,4 
CC  3 31,1 0,6 30,7 31,8 

Porcentagens do comprimento da cabeça 
CF 3 45,9 1,4 44,2 46,9 
DIN 3 13,4 0,6 12,9 14,1 
DONP 3 23,3 1,0 22,3 24,2 
DFN  3 21,9 0,9 21,1 22,9 
DO  3 20,7 0,7 19,9 21,1 
CPO 3 36,5 0,2 36,4 36,7 
DIO  3 37,5 0,7 36,7 38,1 
LIN  3 20,1 0,8 19,5 21,0 
LB  3 45,2 3,1 42,9 48,7 

Porcentagem do espaço interorbital 
DO 3 55,2 1,0 54,1 56,1 

Porcentagem do comprimento do focinho 
DO 3 45,1 0,3 44,9 45,5 
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Pimelodus sp. n. “D” 
(rio Aripuanã) 

(Figura 8; Tabela VIII) 

 

 

Diagnose: Diferencia-se das demais espécies pelo padrão de colorido com pequenas 

pintas sobre o corpo, com maior concentração sobre a região anterior do corpo e 

cabeça. Perfil da cabeça com uma concavidade na altura da base do processo supra-

occipital.  

 

Descrição: Perfil dorsal do corpo levemente côncavo na base do processo supra-

occipital, então em linha reta até a origem da nadadeira adiposa; às vezes levemente 

côncavo entre a base do último raio da dorsal e o inicio da adiposa; inclinado 

delicadamente ao longo da base da adiposa. Perfil ventral do corpo originando na ponta 

do focinho quase reto até o início da nadadeira pélvica quando começa subir até o 

pedúnculo caudal. Perfil dorsal do pedúnculo caudal reto; perfil ventral côncavo. 

 Cabeça coberta com pele fina. Narina anterior tubular, direcionada para frente. 

Distância entre narinas anterior e posterior menor que a distância entre a última e a 

margem anterior da órbita. Narina posterior transversal, precedida por uma grande 

dobra cobrindo a abertura completamente. Fontanela triangular, sua origem situada 

posteriormente às narinas posteriores, sua porção final não atingindo a margem 

posterior da órbita. Processo supraoccipital triangular alcançando a placa nucal do 

supraneural. Olhos ovais (24,2 - 27,2% do CC). Espaço interorbital com largura maior 

que o diâmetro do olho. Boca subterminal, lábios finos. Barbilhão maxilar oval em corte 

transversal, sua origem próxima da narina anterior. Barbilhão maxilar ultrapassando o 

início da nadadeira caudal. Membranas branquiostegais anteriormente unidas ao istmo. 

Primeiro arco branquial suportando 23-24 rastros longos, finos e pontudos. 

 Nadadeira dorsal I+6. Quando adpressa ultrapassando a origem da nadadeira 

adiposa. Sua origem logo após a linha vertical que passa pela extremidade posterior do 

processo humeral. Primeiro raio dividido mais longo. Espinho dorsal mais curto que 

primeiro raio dividido, margem anterior lisa, posterior serrilhada na porção distal. 
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 Nadadeira peitoral I+6-8. Espinho da nadadeira peitoral forte, mecanismo de 

trava do espinho muito desenvolvido. Margem anterior do espinho menos serrilhada 

que posterior.  

 Nadadeira pélvica com apenas um raio não ramificado e cinco ramificados. 

Margem posterior levemente arredondada. 

 Nadadeira caudal com 16-17 raios ramificados. Pouco bifurcada, com os lobos 

curtos e largos, o superior um pouco mais longo do que o inferior.  

Nadadeira anal i-ii + 7-9. Sua origem logo após a linha vertical que passa pelo 

início da nadadeira adiposa. Margem posterior da nadadeira anal levemente côncava. 

 Papila urogenital pequena, com a base ampla e a porção distal tubular. Bexiga 

natatória sem projeções, internamente dividida em três câmaras não completamente 

separadas. 

 
Colorido em álcool: Corpo com coloração cinza claro com pequenas pintas escuras 

mais visíveis na região anterior do corpo e acima da linha lateral. Coloração do corpo 

abaixo da linha lateral levemente pigmentada, tornando a faixa da linha lateral 

inconspícua entre a adiposa e a caudal. Nadadeiras amarelas.  

 

Distribuição geográfica: Esta espécie é conhecida apenas para o lago Jenipapo, rio 

Aripuanã, Amazonas (Figura 11). 

 
Material examinado: INPA 25967 (7), lago Jenipapo, rio Aripuanã, Amazonas; Rapp 

Py-Daniel et al.; 17/IX/2004.  
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Figura 8: Pimelodus sp. n. D, INPA 25967 (150 mm CP), Brasil, Amazonas, rio Aripuanã. 
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Tabela VIII: Variáveis morfométricas de Pimelodus sp. n. D. n= número de indivíduos. DP= desvio 

padrão. 

Medidas n Média DP Min Máx 
CP (mm) 7 172,14 5,67 165 180 

Porcentagens do comprimento padrão 
DPA  7 70,8 1,6 68,6 72,6 
CPD 7 40,1 0,5 39,4 41,0 
BDO 7 15,1 0,6 14,4 15,8 
DID  7 17,6 1,4 16,3 20,1 
BAD 7 16,9 1,0 15,5 18,4 
AC  7 25,7 0,9 24,6 26,7 
CPP 7 53,5 1,1 52,0 54,9 
CPA 7 76,7 2,0 74,3 79,0 
BNA 7 9,7 0,6 8,9 10,4 
CPC  7 15,0 0,7 13,6 15,9 
CAP  7 22,5 1,5 20,0 24,3 
DAA 7 15,9 1,3 13,9 17,6 
CNA  7 17,3 1,1 15,7 19,0 
LCO 7 19,6 0,3 19,2 20,1 
CC  7 26,2 0,3 25,8 26,7 

Porcentagens do comprimento da cabeça 
CF 7 47,5 1,1 45,3 48,3 
DIN 7 12,1 0,6 11,4 13,2 
DONP 7 25,4 1,4 23,3 27,3 
DFN  7 20,0 0,8 18,4 20,6 
DO  7 26,1 1,0 24,2 27,2 
CPO  7 32,2 1,5 30,7 34,8 
DIO  7 34,9 1,8 32,3 37,5 
LIN  7 16,3 1,3 15,0 17,8 
LB  7 37,6 1,9 35,4 40,5 

Porcentagem do espaço interorbital 
DO 7 75,1 3,2 71,4 79,9 

Porcentagem do comprimento do focinho 
DO 7 55,1 2,6 51,7 60,1 
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Pimelodus sp. n. “E” 
(lago Jenipapo, rio Aripuanã) 

(Figura 9; Tabela IX) 

 

 

Diagnose: Distingue-se das demais espécies, exceto Pimelodus sp. n. “F” do rio 

Araguaia, por apresentar maior número de rastros branquiais (27-28 vs. 24 em 

Pimelodus blochii, 19-21 em Pimelodus sp. n. “A”, 20-21 em Pimelodus sp. n. “B”, 23 

em Pimelodus sp. n. “C”, 23-24 em Pimelodus sp. n. “D”). Pode ser distinguido de 

Pimelodus sp. n. “F” do rio Araguaia pelo tamanho do olho (21,3 - 25,3% do CC vs. 25,4 

- 30,7% e 62,9 - 77,2% da distância interorbital vs. 81,9 - 99,2%).  

 

Descrição: Perfil dorsal do corpo reto da extremidade do focinho até o início da 

nadadeira dorsal, então em linha reta até a origem da nadadeira adiposa; às vezes 

levemente côncavo entre a base do último raio da dorsal e o inicio da adiposa; inclinado 

delicadamente ao longo da base da adiposa. Perfil ventral do corpo originando na ponta 

do focinho quase reto até o início da nadadeira pélvica quando começa subir até o 

pedúnculo caudal. Perfil dorsal do pedúnculo caudal reto; perfil ventral côncavo. 

 Cabeça coberta com pele fina. Narina anterior tubular, direcionada para frente. 

Distância entre narinas anterior e posterior menor que a distância entre a última e a 

margem anterior da órbita. Narina posterior transversal, precedida por uma grande 

dobra cobrindo a abertura completamente. Fontanela triangular, sua origem situada 

posteriormente às narinas posteriores, sua porção final não atingindo a margem 

posterior da órbita. Processo supraoccipital triangular alcançando a placa nucal do 

supraneural. Olhos ovais (21,3 – 25,3% do CC). Espaço interorbital com largura maior 

que o diâmetro do olho. Boca subterminal, lábios finos. Barbilhão maxilar oval em corte 

transversal, sua origem próxima da narina anterior. Barbilhão maxilar não ultrapassando 

o fim da nadadeira caudal. Membranas branquiostegais anteriormente unidas ao istmo. 

Primeiro arco branquial suportando 27-28 rastros longos, finos e pontudos. 

 Nadadeira dorsal I+6. Quando adpressa alcançando a origem da nadadeira 

adiposa. Sua origem logo após a linha vertical que passa pela extremidade posterior do 
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processo humeral. Primeiro raio dividido mais longo. Espinho dorsal mais curto que 

primeiro raio dividido, margem anterior lisa, posterior serrilhada na porção distal. 

 Nadadeira peitoral I+7-9. Espinho da nadadeira peitoral forte, mecanismo de 

trava do espinho muito desenvolvido. Margem anterior do espinho menos serrilhada 

que posterior.  

 Nadadeira pélvica com apenas um raio não ramificado e cinco ramificados. 

Margem posterior levemente arredondada. 

 Nadadeira caudal com 14 a 17 raios ramificados. Pouco bifurcada, com os lobos 

curtos e largos, o superior um pouco mais longo do que o inferior.  

Nadadeira anal i-ii + 7-9. Sua origem logo após a linha vertical que passa pelo 

início da nadadeira adiposa. Margem posterior da nadadeira anal levemente côncava. 

 Papila urogenital pequena, com a base ampla e a porção distal tubular. Bexiga 

natatória sem projeções, internamente dividida em três câmaras não completamente 

separadas. 

 

Colorido em álcool: Corpo de coloração cinza uniforme. Uma faixa branca estreita ao 

longo da linha lateral. Abaixo da linha lateral existe uma estreita faixa que percorre 

paralelamente a esta até o pedúnculo caudal. 

 
Distribuição geográfica: Pimelodus sp. n. “E” é registrada até o momento apenas para 

o lago Jenipapo, rio Aripuanã, Amazonas (Figura 11). 

 

Material examinado: INPA (não catalogado) (6), lago Jenipapo, rio Aripuanã, 

Amazonas; Rapp Py-Daniel et al.; 17/IX/2004. INPA 25968 (9), lago Jenipapo, rio 

Aripuanã, Amazonas; Rapp Py-Daniel et al; 13/IX/1992.  
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Figura 9: Pimelodus sp. n. E, INPA 25968 (175 mm CP), Brasil, Amazonas, rio Aripuanã. 
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Tabela IX: Variáveis morfométricas de Pimelodus sp. n. E. n= número de indivíduos. DP= desvio padrão.  

Medidas n Média DP Min Máx 
CP (mm) 15 183,53 14,72 150 215 

Porcentagens do comprimento padrão 
DPA  15 73,1 1,2 70,8 75,2 
CPD 15 42,3 1,1 40,2 44,5 
BDO 15 15,5 0,6 14,5 16,8 
DID  15 17,1 1,2 14,9 19,7 
BAD 15 15,4 0,9 13,5 16,6 
AC  15 25,7 1,3 23,9 28,7 
CPP 15 54,3 1,2 52,5 55,8 
CPA 15 77,1 1,3 74,3 79,5 
BNA 15 10,5 0,6 9,3 11,3 
CPC 15 14,2 0,6 13,3 15,9 
CAP 15 22,7 0,9 21,6 24,9 
DAA 15 15,3 0,9 14,0 16,6 
CNA  15 18,3 0,7 17,3 20,3 
LCO  15 21,2 0,8 19,7 23,2 
CC  15 28,2 0,6 27,2 29,3 

Porcentagens do comprimento da cabeça 
CF 15 46,9 0,8 45,4 48,0 
DIN 15 11,2 0,8 10,0 12,6 
DONP 15 25,3 1,3 22,3 27,1 
DFN  15 19,6 1,0 17,9 21,3 
DO  15 22,6 1,1 21,3 25,3 
CPO  15 34,9 0,9 32,5 36,2 
DIO  15 33,2 1,4 30,4 35,7 
LIN  15 14,4 0,8 12,6 15,4 
LB  15 37,0 1,4 35,7 40,8 

Porcentagem do espaço interorbital 
DO 15 68,4 4,2 62,9 77,2 

Porcentagem do comprimento do focinho 
DO 15 48,3 2,4 45,2 53,0 
 

 

 

 

 

. 
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Pimelodus sp. n. “F” 
(rio Araguaia, Mato Grosso) 

(Figura 10; Tabela X) 

 
Diagnose: Diferencia-se dos demais exceto de Pimelodus sp. n. “E” do lago Jenipapo 

pelo maior número de rastros branquiais (25-28 vs. 24 em Pimelodus blochii, 19-21 em 

Pimelodus sp. n. “A”, 20-21 em Pimelodus sp. n. “B”, 23 em Pimelodus sp. n. “C”, 23-24 

em Pimelodus sp. n. “D”). Pode ser diferenciado de Pimelodus sp. n. “E” do lago 

Jenipapo pelo tamanho do olho (25,5 - 30,7% do CC vs. 21,3 - 25,3; 81,9 - 99,2% do 

espaço interorbital vs. 62,9 - 77,2% e 53,5 - 66% do comprimento do focinho vs. 45,2 - 

53%) e tamanho da nadadeira adiposa (16,7 - 20,9% do CP vs. 13,5 - 16,6%).  

 

Descrição: Perfil dorsal do corpo reto a levemente côncavo da extremidade do focinho 

até o início da nadadeira dorsal, então em linha reta até a origem da nadadeira adiposa; 

às vezes levemente côncavo entre a base do último raio da dorsal e o inicio da adiposa; 

inclinado delicadamente ao longo da base da adiposa. Perfil ventral do corpo originando 

na ponta do focinho quase reto até o início da nadadeira pélvica quando começa subir 

até o pedúnculo caudal. Perfil dorsal do pedúnculo caudal reto; perfil ventral côncavo. 

 Cabeça coberta com pele fina. Narina anterior tubular, direcionada para frente. 

Distância entre narinas anterior e posterior menor que a distância entre a última e a 

margem anterior da órbita. Narina posterior transversal, precedida por uma grande 

dobra cobrindo a abertura completamente. Fontanela triangular, sua origem situada 

posteriormente às narinas posteriores, sua porção final não atingindo a margem 

posterior da órbita. Processo supraoccipital triangular alcançando a placa nucal do 

supraneural. Olhos ovais (25,5 – 30,7% do CC). Espaço interorbital com largura igual 

ou maior que o diâmetro do olho. Boca subterminal, lábios finos. Barbilhão maxilar oval 

em corte transversal, sua origem próxima da narina anterior. Barbilhão maxilar não 

ultrapassando o fim da nadadeira caudal. Membranas branquiostegais anteriormente 

unidas ao istmo. Primeiro arco branquial suportando 25-28 rastros longos, finos e 

pontudos. 

 Nadadeira dorsal I+6. Quando adpressa alcançando a origem da nadadeira 

adiposa. Sua origem logo após a linha vertical que passa pela extremidade posterior do 
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processo humeral. Primeiro raio dividido mais longo. Espinho dorsal mais curto que 

primeiro raio dividido, margem anterior lisa, posterior serrilhada na porção distal. 

 Nadadeira peitoral I+8. Espinho da nadadeira peitoral forte, mecanismo de trava 

do espinho muito desenvolvido. Margem anterior do espinho menos serrilhada que 

posterior.  

 Nadadeira pélvica com apenas um raio não ramificado e cinco ramificados. 

Margem posterior levemente arredondada. 

 Nadadeira caudal com 15 raios ramificados. Pouco bifurcada, com os lobos 

curtos e largos, o superior um pouco mais longo do que o inferior.  

Nadadeira anal i-ii + 7-9. Sua origem logo após a linha vertical que passa pelo 

início da nadadeira adiposa. Margem posterior da nadadeira anal levemente côncava. 

 Papila urogenital pequena, com a base ampla e a porção distal tubular. Bexiga 

natatória sem projeções, internamente dividida em três câmaras não completamente 

separadas. Número de vértebras 34-35. 

 

Colorido em álcool: Corpo de coloração cinza claro uniforme com a parte ventral 

abaixo da linha-lateral despigmentada, portanto uma faixa ao longo da linha lateral não 

muito evidente. Uma faixa escura presente em cada lobo da nadadeira caudal. 

 

Distribuição geográfica: Esta espécie é conhecida até o momento para a parte média 

do rio Araguaia, município de Barra do Garças, Mato Grosso (Figura 11). 

 

Material examinado: INPA 25969 (17) (3diaf.), rio Araguaia, Barra do Garças, Mato 

Grosso; R. R. de Oliveira e J. de Oliveira, 7/I/2005. 
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Figura 10: Pimelodus sp. n. F, INPA 25969 (105 mm CP), Brasil, Mato Grosso, rio Araguaia. 
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Tabela X: Variáveis morfométricas de Pimelodus sp. n. F. n= número de indivíduos. DP= desvio padrão.  

Medidas n Média DP Min Máx 
CP (mm) 17 137,88 15,22 109,93 165 

Porcentagens do comprimento padrão 
DPA 17 68,9 1,6 66,0 71,4 
CPD 17 39,3 1,3 37,3 41,7 
BDO 17 15,5 0,4 14,8 16,3 
DID  17 16,0 0,8 14,0 17,1 
BAD 17 18,6 1,1 16,7 20,9 
AC  17 22,4 1,3 20,0 24,8 
CPP 17 51,2 1,8 48,3 54,5 
CPA 17 74,6 1,5 72,1 78,0 
BNA 17 10,5 0,8 8,9 11,8 
CPC 17 16,0 0,9 14,4 17,9 
CAP 17 20,7 1,1 18,9 23,7 
DAA 17 15,7 1,1 13,4 16,8 
CNA  17 17,7 1,4 15,0 20,2 
LCO  17 19,1 0,8 17,2 20,7 
CC  17 26,0 1,0 24,3 27,7 

Porcentagens do comprimento da cabeça 
CF 17 47,2 1,7 43,5 50,2 
DIN  17 12,7 1,6 10,8 15,3 
DONP 17 24,8 1,9 20,7 28,0 
DFN  17 21,2 1,3 19,0 23,3 
DO  17 28,0 1,3 25,5 30,7 
CPO  17 29,9 1,7 27,2 32,3 
DIO  17 30,4 1,1 28,6 32,1 
LIN  17 17,0 1,8 13,7 20,4 
LB  17 39,1 3,6 33,6 45,9 

Porcentagem do espaço interorbital 
DO 17 92,1 5,2 81,9 99,2 

Porcentagem do comprimento do focinho 
DO 17 59,3 2,8 53,5 66,1 
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Figura 11: Mapa da América do Sul mostrando a distribuição geográfica das espécies do complexo P. 
blochii. 

.  

Pimelodus blochii

Pimelodus sp. n. B  

Pimelodus sp. n. A

Pimelodus sp. n. C

Pimelodus sp. n. D

Pimelodus sp. n. E

Pimelodus sp. n. F
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3.2 - Chave de identificação para as espécies do complexo Pimelodus blochii da 
bacia Amazônica 
 

 

1. Diâmetro do olho menos que 56% do espaço interorbital e menos que 21,1% do 

comprimento da cabeça; comprimento da cabeça mais de 30,7% do CP; 

.......................................................................................Pimelodus sp. n. “C” do rio Apure 

 

1'. Diâmetro do olho mais que 56% do espaço interorbital e maior que 21,2% do 

comprimento da cabeça, comprimento da cabeça menor que 30,7% do CP; 

...........................................................................................................................................2 

 

2. Número de rastros branquiais maior ou igual a 25; 

...........................................................................................................................................3 

2'. Número de rastros branquiais igual ou menor que 24; 

...........................................................................................................................................4 

 

3. Diâmetro do olho cerca de 25,5-30,7% do comprimento da cabeça, entre 53,5-66% 

do comprimento do focinho e 81,9-99,2% do espaço interorbital; distância pré-adiposa 

66,0-71,3% no CP; base da adiposa 16,7-20,9% no CP 

...................................................................................Pimelodus sp. n. “F” do rio Araguaia 

 

3'. Diâmetro do olho cerca de 21,3-25,3% do comprimento da cabeça, entre 45,2-53% 

do comprimento do focinho e 62,9-77,2% do espaço interorbital; distância pré-adiposa 

70,8-75,2% no CP; base da adiposa 13,5-16,6% no CP 

................................................................................Pimelodus sp. n. “E” do lago Jenipapo  

 

4. Número de rastros branquiais 23-24 

...........................................................................................................................................5 

4'. Número de rastros branquiais 19-21 

...........................................................................................................................................6 
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5. distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa 16,3-20,1% do CP; diâmetro do olho 

entre 71,3-80% do espaço interorbital e 24,2-27,2% do comprimento da cabeça; 

presença de pintas sobre o corpo e cabeça;  

...................................................................................Pimelodus sp. n. “D” do rio Aripuanã  

 

5'. distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa 13,1-14,4% do CP; diâmetro do olho 

entre 90,2-113,4% do espaço interorbital e 27,8-30,8% do comprimento da cabeça; 

...........................................................................................Pimelodus blochii do Suriname 

 

6. 19-21 rastros branquiais; diâmetro do olho 21,2-28,5% do comprimento da cabeça; 

Comprimento pré-opercular 30,7-35,6% do comprimento da cabeça; olho cerca de 43,3-

62% do focinho e 56-92,5% do espaço interorbital; 

.......................................................................................Pimelodus sp. n. “A” do Solimões 

 

6'. 20-21 rastros branquiais; diâmetro do olho 28,3-34,8% do comprimento da cabeça, 

Comprimento pré-opercular 26,7-31,7% do comprimento da cabeça, olho cerca de 60,6-

78,1% do focinho e 88,7-125,8% do espaço interorbital 

......................................................................................Pimelodus sp. n. “B” do rio Branco 
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4 – Discussão 

 

Com base na descrição de Pimelodus blochii apresentada por Mees (1974) e em 

comparação com exemplares do Suriname aqui analisados, foi observado que os 

grupos aqui diagnosticados como espécies distintas puderam ser diferenciados 

morfologicamente (Figura 3) de P. blochii, mostrando que esta última pode ter sua 

distribuição restrita à drenagem do Suriname, conforme proposto por Mees (1974). 

Porém estudos com exemplares de outras bacias são necessários, pois indivíduos 

semelhantes a P. blochii são encontrados no Orinoco (Lundberg & Parisi, 2002) e rios 

das Guianas (Eigenmann, 1912). 

Apesar de certas espécies aqui analisadas apresentarem alguma semelhança no 

colorido com P. blochii, essas podem ser rapidamente separadas com bases em 

caracteres morfométricos, pelo número de rastros branquiais e vértebras (ver chave de 

identificação). Em relação ao número de vértebras, não foram encontrados na literatura 

estudos realizados em espécies do complexo P. blochii com essa informação. Contudo, 

Pimelodus sp. n. “B” do rio Branco apresentou 34 vértebras, Pimelodus sp. n. “A”  

apresentou 37, Pimelodus sp. n. “C” do rio Apure apresentou 32, Pimelodus sp. n. “F” 

do rio Araguaia 34-35 e Pimelodus blochii utilizado como topótipo apresentou 35. As 

espécies Pimelodus sp. n. “D” do rio Aripuanã e Pimelodus sp. n. “E” do lago Jenipapo 

não foram analisadas osteologicamente. 

Mees (1974) analisou exemplares do rio Magdalena e verificou que esses 

indivíduos distinguiam-se de P. blochii do Suriname por possuírem de 30-31 rastros 

branquiais, enquanto P. blochii possui de 24-26. Esse número alto de rastros branquiais 

nos exemplares do rio Magdalena também difere dos exemplares analisados da 

Amazônia brasileira, onde o maior número encontrado foi de 28 rastros para a espécie 

do lago Jenipapo e do rio Araguaia. Esse mesmo número de rastros branquiais de 24-

26 para P. blochii (Mees, 1974) é compartilhado pelos exemplares do Suriname 

analisados como topótipos. O número de rastros branquiais foi útil na separação das 

espécies, sendo menor em Pimelodus sp. n. “A” (19-21) e Pimelodus sp. n. ”B” (21) e 

maior em Pimelodus sp. n. “E” (27-28) e Pimelodus sp. n. “F” (25-28). 

 52



Mees (1974) descreveu que em Pimelodus blochii o olho está contido entre 1 - 

1,7 vezes no espaço interorbital, enquanto que nos exemplares de P. blochii analisados 

do Suriname essa medida variou entre 0,9 - 1,1. Em relação ao tamanho do olho, a 

espécie do rio Apure apresentou o menor diâmetro do olho (1,8 vezes no espaço 

interorbital) e a espécie que apresentou o maior diâmetro foi a do rio Branco (0,8 - 1,1 

vezes no espaço interorbital). 

A distribuição das espécies do complexo P. blochii compreende toda a bacia 

Amazônica, sendo muito abundante nesses rios. A espécie Pimelodus sp. n. “A” foi a 

espécie que apresentou a maior distribuição, tendo sido comumente denominada, 

assim como todas as outras, de Pimelodus blochii. Pimelodus sp. n. “A” é abundante 

nos rios de água branca, sendo muito comum coletá-la em bancos de macrófitas 

aquáticas, e não apresenta registros para o rio Negro, apesar da proximidade entre os 

rios. Uma das características de rios de água branca é a abundante vegetação aquática 

flutuante que se forma na época das cheias (Junk & Piedade, 1997; Melack & Forsberg, 

2001). Estudos envolvendo a ictiofauna associada a esses bancos de macrófitas têm 

mostrado a importância desse micro-habitat como berçário e fontes de alimentação e 

proteção (Junk et al., 1983; Araújo-Lima & Goulding, 1997; Sánchez-Botero & Araújo-

Lima, 2001). Grandes quantidades de juvenis e adultos de Pimelodus sp. n. “A” podem 

ser encontrados nesses bancos, indicando o uso desse ambiente pela espécie 

(Sánchez-Botero & Araújo-Lima, 2001). Uma vez que existe desprendimento e 

deslocamento desses bancos de macrófitas em grandes blocos rio abaixo (Santos & 

Ferreira, 1999; Schiesari et al., 2003), essa associação entre exemplares de Pimelodus 

sp. n. “A” e as macrófitas pode ser responsável pela grande distribuição desta espécie 

pela várzea. 

A espécie Pimelodus sp. n. “B” foi encontrada no rio Negro, acima da foz do rio 

Cuieiras, até o igarapé Corumbaú no rio Branco. Apesar do rio Negro ser um afluente 

do rio Solimões, essa espécie não foi encontrada entre os exemplares analisados do rio 

Solimões. A forte diferença química e física (sedimentos em suspensão) entre as águas 

dos rios Negro e Solimões, e outras diferenças como habitats e disponibilidade de 

alimentos entre esses dois rios (Saint-Paul et al., 2000) podem estar atuando como 

barreiras à dispersão dessa espécie.  
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A distribuição geográfica de Pimelodus sp. n. “D” e Pimelodus sp. n. “E” é a 

mesma (Figura 11), rio Aripuanã, um rio de água clara que nasce no escudo brasileiro e 

deságua no rio Madeira. As espécies Pimelodus sp. n. “E” e Pimelodus sp. n. “D”  

tiveram suas ocorrências registradas somente para o lago Jenipapo. 

Para o rio Araguaia nenhum trabalho taxonômico envolvendo os exemplares de 

Pimelodus foi realizado, exceto Mees (1974) que descreveu algumas variedades de 

Pimelodus para os tributários do rio Araguaia e Xingu, e Fowler (1931), que comentou 

sobre Pimelodus clarias em excursão realizada no estado do Mato Grosso. A espécie 

descrita aqui para esse rio, Pimelodus sp. n. “F”, foi coletada na porção média do rio 

Araguaia (Figura 11). Embora os exemplares analisados por Fowler e descritos como 

Pimelodus clarias não tenham sido analisados neste trabalho, através da descrição 

fornecida pelo autor pode-se constatar que se trata de uma espécie diferente de 

Pimelodus sp. n. “F”. A espécie descrita por Fowler difere de Pimelodus sp. n. “F” do rio 

Araguaia pelo menor número de rastros (22 vs. 27-28), tamanho do olho (2,5 vezes no 

focinho vs. 1,68; 2,0 vezes na distância interorbital vs. 1,08 e 5,0 vezes na cabeça vs. 

3,8) e pela coloração. O exame de alguns exemplares de Pimelodus sp. n. “F” 

evidenciou uma fêmea de 127 mm CP sexualmente madura. Segundo pescadores 

locais a espécie migra descendo o rio Araguaia para desovar, época em que se torna 

fácil pescá-la dos barrancos.  

Outra espécie aqui evidenciada, Pimelodus sp. n. “C” , é originária do rio Apure, 

um afluente do rio Orinoco, o qual possui uma conexão com a bacia Amazônica através 

do canal de Cassiquiare, no alto rio Negro (Santos & Ferreira, 1999). No entanto, 

apesar dessa comunicação entre essas bacias, essa espécie não é encontrada no rio 

Negro e nem no rio Solimões. Lundberg & Parisi (2002) já haviam citado que no 

Orinoco pode haver um complexo de espécies relacionadas a Pimelodus blochii.  

Mees (1974) já havia comentado sobre diferenças ecológicas entre as espécies 

de Pimelodus blochii e P. albofasciatus do Suriname. Segundo o autor, P. blochii ocorre 

com maior freqüência no curso baixo e nas bocas dos grandes rios, enquanto P. 

albofasciatus ocorre em rios menores e lagos. Diferenças como essas também foram 

observadas entre as espécies aqui estudadas, onde o tipo de água aliado às suas 

características, pode estar influenciando na distribuição das espécies. Pimelodus sp. n. 

“B” do rio Branco não foi encontrado nas águas brancas do rio Solimões, o inverso 
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ocorrendo com Pimelodus sp. n. “A” que somente foi encontrado em águas brancas dos 

grandes rios como Solimões-Amazonas, Purus, Japurá e Madeira. 

 

4.1 - Comentários sobre a sistemática do “grupo Pimelodus” sensu Lundberg et 

al. (1991b). 
  

Segundo Lundberg et al. (1991b), dois pequenos clados estão presentes dentro 

do “grupo Pimelodus”, sendo um deles formado por Pimelodus, Duopalatinus, 

Exallodontus, Cheirocerus, Iheringichthys e Parapimelodus e unidos pelo 

desenvolvimento posterior extensivo da ossificação superficial do complexo de Weber, 

que recobre ventralmente o centro da 7ª vértebra. Porém nas espécies analisadas 

Pimelodus blochii, Pimelodus sp. n. “A”, Pimelodus sp. n. “B”, Pimelodus sp. n. ”C” e 

Pimelodus sp. n. “F”, o centro da sétima vértebra é exposto, estando somente o centro 

da sexta vértebra coberto, condição considerada primitiva e presente em Pimelodus fur, 

P. absconditus e P. heraldoi (Azpelicueta, 2001), Diplomystidae e outros Siluriformes 

basais (Lundberg et al. 1991b). Nas espécies Pimelodus sp. n. “D” e Pimelodus sp. n. 

“E”, não foi possível fazer observações osteológicas. 

O caráter proposto por Lundberg et al. (1991b) como sinapomorfia para o gênero 

Pimelodus, uma ponte óssea dividindo o forâmen do nervo trigêmeo, foi encontrado nas 

espécies analisadas Pimelodus blochii, Pimelodus sp. n. “A”, Pimelodus sp. n. “B”, 

Pimelodus sp. n. “C”, Pimelodus sp. n. “F”, Cheirocerus goeldii e Propimelodus 

eigenmanni, corroborando o questionamento do monofiletismo de Pimelodus.    

 Espécies de Pimelodus possuem no pré-maxilar uma placa com 4-6 fileiras de 

dentes cônicos, finos e levemente curvados. Em Pimelodus sp. n. “A” e Pimelodus sp. 

n. “B”, assim como em Pimelodus sp. n. “F” do Araguaia e Pimelodus blochii, o número 

de fileiras de dentes no premaxilar variou de 3 a 4, enquanto que em Pimelodus sp. n. 

“C” do rio Apure existem seis fileiras. Os dentes em P. altissimus são tão fortes e 

firmemente ancorados nos ossos quanto aqueles em Exallodontus, sugerindo, segundo 

Lundberg et al. (1991b), uma possível sinapomorfia entre ambos. No entanto, P. 

altissimus possui de 6 a 8 fileiras de dentes e Exallodontus apenas 2 a 3.  

Propimelodus, Pimelodus altissimus e Exallodontus compartilham alguns 

caracteres como os espinhos neurais das vértebras 13-24 quase verticais em relação 
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ao centro vertebral e as extremidades distais dos processos neurais expandidas. O 

caráter que sustenta o gênero Propimelodus é a estrutura robusta do palatino que 

possui na sua região anterior uma depressão onde se articula o ectopterigóide 

(Lundberg & Parisi, 2002). Uma forma semelhante de palatino é encontrado em 

Pimelodus altissimus. O estado plesiomórfico do palatino é o de uma forma mais esguia 

e longa, não apresentando uma depressão onde o ectopterigóide articula-se a ele, 

como aquela encontrada em Pimelodus maculatus, espécies do complexo P. blochii e 

outros pimelodídeos.  

Além da estrutura do palatino, P. altissimus compartilha com Propimelodus uma 

membrana óssea alongada do basipterigio, juntamente com Cheirocerus, Exallodontus, 

Duopalatinus peruanus e muitos membros do “grupo-Calophysus” (Parisi et al, 2006). 

As espécies de Pimelodus do complexo P. blochii descritas aqui apresentaram os ossos 

do basipterigio iguais a P. blochii, não apresentando variação dentro do grupo. 

Segundo Stewart (1986), a presença de um processo umeral é uma condição 

plesiomórfica entre os Siluriformes, estando presente em Diplomystidae. Dentro do 

“grupo Pimelodus”, as espécies analisadas de Pimelodus, Iheringichthys, Duopalatinus, 

Propimelodus, Pimelodus altissimus, P. ornatus e Exallodontus compartilham a 

condição plesiomórfica que é a presença de um processo umeral. Em Cheirocerus este 

processo está ausente.  
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5- Conclusão 

 
Diversos autores já apontavam para as diferenças existentes entre exemplares 

de Pimelodus blochii de diversas drenagens e até mesmo dentro da mesma bacia, 

contudo, poucos trabalhos analisaram exemplares da Amazônia brasileira. Este 

trabalho, através de uma análise morfológica, mostrou que os exemplares previamente 

identificados como P. blochii e com uma ampla distribuição pelos rios da bacia 

Amazônica são distintos, e seis espécies puderam ser delimitadas com base em 

conjuntos de características morfológicas, pelo número de rastros branquiais e padrão 

de coloração. Segundo os resultados aqui obtidos, P. blochii provavelmente não deve 

ocorrer na bacia Amazônica brasileira, pois não foi encontrado nenhum exemplar entre 

o material analisado para os rios brasileiros que apresentasse características 

morfométricas e merísticas típicas dessa espécie. No entanto, restringir a distribuição 

de P. blochii aos rios do Suriname, como sugerido por Mees (1974), ainda não é 

possível, sem antes realizar uma análise mais ampla de exemplares de outras 

drenagens. 

A espécie Pimelodus sp. n. “A” apresentou a maior distribuição geográfica, tendo 

sido encontrada nos principais rios de água branca do sistema Solimões-Amazonas. As 

outras espécies tiveram distribuições menores, sendo Pimelodus sp. n. “D” e Pimelodus 

sp. n. “E” encontradas somente no rio Aripuanã. Pimelodus  sp. n. “B” encontrada na 

parte média do rio Negro, e em seu afluente rio Branco. Pimelodus sp. n. “C” teve sua 

distribuição registrada para o rio Apure e Pimelodus sp. n. “F”  para o curso alto do rio 

Araguaia. Entretanto, coletas adicionais em outros rios seriam necessárias para 

confirmar tais padrões.   
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1-Introdução 

 
 Análises moleculares têm sido recentemente realizadas com o intuito de 

esclarecer diferenças intra e interpopulacionais de vertebrados (Almeida et al., 2001; 

Glor et al., 2001; Sivasundar et al., 2001; Prioli et al., 2002; Almeida et al., 2003; 

Hatanaka & Galetti Jr., 2003; Cantanhede et al., 2005; Wang & Fu, 2004; Hrbek et al., 

2005; Farias et al., 2004), assim como em outros organismos. 

Em vertebrados, o DNAmt é uma molécula circular com 13 genes que codificam 

proteínas relacionadas à função mitocondrial, 22 RNAs de transferência, 2 RNAs 

ribossomais e uma região não codificadora chamada de região controle ou alça D (D-

loop) (Avise et al., 1986). Essa região controle possui uma taxa de evolução cinco 

vezes mais rápido que outros fragmentos do DNA mitocondrial (Matioli, 2001). 

A elevada taxa de mutação no DNAmt, cerca de 5 a 10 vezes maior do que o 

DNA nuclear, torna-o vantajoso nos estudos populacionais e filogenéticos (Brown et al., 

1982). Essa alta taxa de mutação ocorre devido ao fato do DNAmt não codificar 

proteínas envolvidas diretamente em sua própria replicação ou transcrição, à 

ineficiência dos mecanismos de reparo e à alta exposição a radicais livres mutagênicos 

no ambiente mitocondrial (Wilson et al., 1985; Li, 1997; Nedbal & Flynn, 1998). 

Outras vantagens no uso do DNAmt têm sido sua facilidade em isolá-lo, seu 

grande número de cópias por célula, seu tamanho pequeno e sua organização simples 

(Avise et al., 1984). Os genes mitocondriais não apresentam seqüências não 

codificadoras (íntrons), o que faz com que o DNAmt seja relativamente estável quanto 

ao tamanho (cerca de 16 Kb) e arranjo dos genes (Calcagnotto et al., 2001). 

Consideráveis avanços na área de sistemática de peixes têm sido gerados por 

estudos moleculares, os quais têm fornecido novas séries de caracteres úteis em 

análises filogenéticas. A maioria das análises moleculares enfocando relações 

filogenéticas em Siluriformes vêm utilizando o seqüênciamento de DNAmt (Moyer et al., 

2004; Montoya-Burgos, 2003; Peng et al., 2004;  Hardman, 2004; Shimabukuro-Dias et 

al., 2004). 

Estudos utilizando fragmentos de DNA mitocondrial têm obtido bons resultados 

em trabalhos envolvendo problemas taxonômicos de complexos de espécies com 
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ampla distribuição geográfica (Hardman, 2004; Martin & Bermingham, 2000). Existem 

ainda estudos que além da caracterização bioquímica da molécula, visam resolver 

problemas populacionais, de migração, fluxo gênico, biogeografia, partenogênese e 

filogenéticos (Marques, 2002). 

Consideráveis resultados têm sido obtidos em estudos utilizando DNA 

mitocondrial, mostrando importantes dados utilizáveis em conservação de espécies 

ameaçadas de extinção e até mesmo propostas de manejo de espécies silvestres 

(Cantanhede et al., 2005; Farias et al., 2004; Hrbek et al., 2005). 

Ainda, dados moleculares quando combinados com informações sobre 

distribuição de espécies, variação fenotípica, ecologia e história podem fornecer 

informações sobre relações entre espécies e linhagens históricas e tempo estimado de 

eventos de divergência (Moritz et al., 2000). 

  

1.1 - Justificativa 
 
 Análises moleculares vêm fornecendo bons resultados em trabalhos 

taxonômicos, como ferramenta em estudos filogenéticos e biogeográficos, colaborando 

no esclarecimento de problemas intra e interespecíficos. O estado atual em que se 

encontram os exemplares amazônicos identificados como Pimelodus blochii, sua 

grande variação morfológica, causando dúvidas quanto a sua correta identificação, 

aliado a uma grande distribuição geográfica, demonstram a necessidade de estudos 

que possam salientar as possíveis diferenças entre os exemplares amazônicos e 

verificar a validade do complexo P. blochii como grupo natural. 

 
1.2 - Objetivo 
  

Este trabalho tem como objetivo geral estabelecer as relações filogenéticas entre 

os exemplares amazônicos identificados como Pimelodus blochii através de uma 

análise filogenética molecular utilizando a região D-loop do DNAmt, bem como verificar 

o monofiletismo deste complexo, comparando-o com exemplares pertencentes ao 

complexo P. albofasciatus. 
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1.2.1 - Objetivos específicos 

 

• Verificar a existência de clados distintos dentro dos complexos P. blochii e P. 

albofasciatus; 

• Estabelecer a filogenia desses diferentes clados; 

• Verificar o monofiletismo dos complexos P. blochii e P. albofasciatus. 

 

2 - Material e métodos 

 
2.1 - Material examinado 

 

Os exemplares analisados neste estudo são originários dos rios Aripuanã, Juma, 

Solimões, Madeira, Uatumã e Trombetas. Foram analisados 33 exemplares de 

Pimelodus pertencentes aos complexos P. blochii e P. albofasciatus. As espécies 

Calophysus macropterus (3 exemplares), Pinirampus pirinampu (2 exemplares), 

Brachyplatystoma platynemum (1 exemplar), B. tigrinum (1 exemplar) e Propimelodus 

sp. (3 exemplares) foram utilizadas como grupo externo. 

 O complexo P. blochii foi representado por exemplares identificados no presente 

trabalho como Pimelodus sp. n. “A”, Pimelodus sp. n. “D” e Pimelodus sp. n. “E”, todas 

analisadas e discutidas no capítulo I. Os exemplares incluídos no complexo P. 

albofasciatus foram assim classificados por apresentarem faixas horizontais escuras 

mais evidentes pelo corpo, conforme descritas no capítulo I.  

 

2.2 - Extração do DNA 
 

Todas as etapas das análises genéticas foram realizadas no Laboratório 

Temático de Biologia Molecular (LTBM) do INPA. 

O DNA total das amostras foi extraído seguindo protocolo modificado descrito em 

Batista (2001). Em um tubo do tipo Eppendorf de 1,5 ml foi adicionado 

aproximadamente 0,2 g de tecido muscular acrescentados de 360 μL de tampão, 240μL 

de CTAB 5%, 13μL de proteinase K, 10μL de RNAse e 5μL de β-Mercaptoetanol e, 
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então, posto para digestão por 10 horas a 60ºC. Após a total digestão do tecido, foram 

adicionados 600μL de clorofórmio. Essa mistura foi agitada por cinco minutos e 

centrifugada a 8.000 rpm por mais cinco minutos. Após a centrifugação, foi retirado o 

sobrenadante, sendo o mesmo transferido para um novo tubo, descartando-se o 

material precipitado. Neste novo tubo foram acrescentados ao sobrenadante 600μL de 

isopropanol 100% e mantido a –20ºC por duas horas. Após esse tempo, o material foi 

centrifugado a 14.000 rpm por 15 minutos e o sobrenadante foi descartado. Então 

foram adicionados 500μL de etanol 70% ao precipitado e novamente centrifugados por 

dois minutos e, mais uma vez, o sobrenadante foi descartado. Esse precipitado final 

(DNA) foi ressuspendido em 150μL de TE e armazenado a –20ºC. 

 
2.3-PCR e seqüenciamento do DNAmt 

 

Uma vez extraído o DNA total, o fragmento D-loop foi obtido através de PCR 

(Polymerase Chain Reaction - Reação em Cadeia da Polimerase) (Mullis & Fallona, 

1987) utilizando os reagentes com volumes definidos na Tabela I. 

 

 
                  Tabela I. Reagentes utilizados na PCR e seus respectivos volumes. 

Reagentes Volume μL 
Água Milli-Q 15 

Tampão 10X MgCl 2,5 

DNTPs 4 

Primer F-TTF 1 

Primer F12R 1 

Taq DNA polimerase 0,5 

DNA total do exemplar 1 

Volume final 25 
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Os primers iniciadores desenvolvidos por Sivasundar et al. (2001) possuem as 

seguintes seqüências: 

 F-TTF: 5’- GCC TAA GAG CAT CGG TCT TGT AA – 3’ ; 

F-12R: 5’- GTC AGG ACC ATG CCT TTG TG – 3’.  

 Os ciclos de PCR, definidos por Batista (2001) foram: 5 ciclos de um minuto a 

94ºC para desnaturação do DNA, um minuto a 53ºC para o pareamento dos primers 

complementares à região estudada, e um minuto e meio a 72ºC para a extensão dos 

segmentos amplificados do DNA. Os 25 ciclos restantes apresentam as mesmas 

condições de temperatura de desnaturação e extensão, porém com 50ºC de 

temperatura de anelamento dos primers. 

Após a reação, o produto de PCR foi submetido a uma eletroforese para verificar 

a eficiência da reação e então purificado através do Kit GFX PCR (Amersham 

Biosciences), seguindo o protocolo sugerido pelo fabricante. 

As reações de seqüênciamento foram feitas utilizando o Terminator Cycle 

Sequencing Kit (Amersham Biosciences), e analisados no seqüenciador automático 

MegaBACE 1000 (Amersham Biosciences). 

 
2.4-Análises das seqüências de DNAmt 
 

 As seqüências nucleotídicas foram editadas e alinhadas no programa Bioedit 

(Hall, 1999). A análise filogenética molecular foi realizada por meio do programa PAUP 

4.10b (Swofford, 2001). O critério utilizado para a reconstrução filogenética foi o de 

Parcimônia, sendo adotado o mesmo peso para transição e transversão. O algoritmo 

utilizado para a busca das árvores ótimas foi o heurístico. Para as árvores de consenso 

estrito e de Maioria de 50% foram apresentados os índices de retenção (IR), o índice de 

consistência (IC) e o comprimento (L).    

 Uma análise de Bootstrap foi realizada para verificar a consistência interna dos 

dados, ou seja, verificar o suporte da topologia resultante, para o método de 

Parcimônia. Os parâmetros do Bootstrap foram de 1000 réplicas, através de uma busca 

heurística. Esse método se baseia na perturbação aleatória do conjunto de dados um 

grande número de vezes (originando diversas subréplicas), seguida do cálculo de uma 

árvore para cada subréplica. O consenso de todas as árvores indica quais ramos são 
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melhor apoiados pelos dados em questão. O método se baseia na suposição de que 

pequenas modificações nos dados não diminuirão a capacidade de se encontrar os 

grupamentos se estes estiverem bem representados pelos dados. Assim, grupamentos 

com baixos valores de Bootstrap são aqueles que deixaram de ser inferidos em muitas 

das subréplicas, o que sugere baixo suporte dos dados em questão para esses grupos. 

Entretanto, é bom observar que os valores obtidos não indicam a probabilidade de que 

os grupamentos sejam corretos filogeneticamente, uma vez que diferentes seqüências 

podem determinar diferentes grupos, dependendo do caso analisado. 

 
3-Resultados 

  

Um total de 583 pares de base da região controle (D-loop) do DNA mitocondrial 

foram alinhados das 43 amostras totais. Retirando os exemplares utilizados como grupo 

externo, a matriz de seqüências das amostras de Pimelodus ficou com 566 pares de 

bases, indicando que gaps tiveram que ser inseridos no alinhamento. Do total de 583 

caracteres, 319 foram constantes, 28 não informativos e 236 informativos. 

 

3.1-Análise filogenética dos complexos P. blochii e P. albofasciatus 
 

Através da análise de Parcimônia foram obtidas 200 árvores ótimas. A árvore de 

consenso estrito (Figura 1) apresentou os seguintes parâmetros L=547, IC=0,665 e 

IR=0,853. Também foi gerada uma árvore de consenso de Maioria, a qual permite 

visualizar a freqüência de ocorrência dos grupos dentro das árvores ótimas. A árvore de 

consenso de Maioria de 50% apresentou os mesmos parâmetros da árvore de 

consenso estrito, L=547; IC=0,665 e IR=0,853, e a mesma topologia (Figura 2). 

Ambas árvores de consenso (Figuras 1 e 2) evidenciaram um grande clado 

composto pelo gênero Pimelodus e tendo Propimelodus como grupo irmão. Esse clado 

composto por Pimelodus e Propimelodus é grupo irmão de outro clado monofilético 

composto por Calophysus macropterus e Pinirampus pirinampu. Essas relações entre 

gêneros foram suportadas por altos valores de Bootstrap (Figura 1). 
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Pode ser observado também a existência de grupos monofiléticos dentro do 

clado Pimelodus com altos valores de Bootstrap (Figura 1), porém as relações entre os 

clados apresentaram valores baixo de Bootstrap. Segundo a filogenia obtida (Figuras 1 

e 2), os complexos P. blochii e P. albofasciatus não são monofiléticos. O complexo P. 

albofasciatus ficou representado por três clados, enquanto as espécies do complexo P. 

blochii por outros três. 

O grupo aqui denominado de albofasciatus “A“ (Figura 3) ficou composto pelos 

exemplares distribuídos em rios de água clara que drenam o escudo cristalino do Brasil 

(como o Aripuanã) e das Guianas (como o Trombetas e Uatumã).  
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Figura 1. Filogenia dos complexos P. blochii e P. albofasciatus. Árvore de conseno estrito obtida das 200 
árvores mais parcimoniosas (L=547, IC=0,665 e IR= 0,853). Os valores de Bootstrap encontram-se acima 
dos ramos. 
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 Outro grupo evidenciado foi o formado por exemplares identificados como 

Pimelodus sp. n. A, analisados morfologicamente no capítulo 1. Esses exemplares, com 

coloração uniforme, foram coletados nos rios Solimões e Madeira. 

 O clado albofasciatus “B” foi composto por indivíduos do rio Aripuanã. 
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Figura 2. Árvore de consenso de regra de Maioria de 50% de 200 árvores obtidas pelo método de 
Parcimônia (L=547; IC=0,665 e IR=0,853). Os valores acima dos ramos são a freqüência de vezes em 
que cada clado apareceu nas demais árvores. 
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 O clado composto por exemplares da espécie Pimelodus sp. n. D  também foi 

formado por indivíduos do rio Aripuanã. Esses exemplares também foram analisados no 

capítulo 1 e pertencentes ao complexo P. blochii. 

Os exemplares que formam o clado albofasciatus “C“ são originários do rio Juma, 

um tributário do rio Aripuanã.  

3698Pimelo
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O clado formado por indivíduos identificados como Pimelodus sp. n. E, conforme 

resultado do capítulo 1, foram coletados no lago Jenipapo, situado no rio Aripuanã. 

Segundo a filogenia obtida (Figuras 1 e 2), este grupo constitui o clado mais basal, 

sendo o grupo irmão dos demais. 
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Figura 3. Distribuição geográfica dos clados. Os números acima dos ramos indicam os valores do 
Consenso de Maioria de 50 %. 



4 - Discussão  

 

De acordo com os resultados obtidos da filogenia, analisando a topologia e a 

distribuição geográfica de cada clado, algumas considerações podem ser feitas sobre a 

distribuição dos clados. 

Segundo a topologia, o clado mais basal é o formado por indivíduos identificados 

como Pimelodus sp. n. E do lago Jenipapo. O lago Jenipapo situa-se no rio Aripuanã, o 

qual percorre terrenos antigos do escudo cristalino brasileiro (RADAM BRASIL, 1978).  

 O clado composto por exemplares identificados como Pimelodus sp. n. A possui 

representantes nos rios Solimões e Madeira, rios que drenam um terreno mais recente, 

formado pela bacia sedimentar. Esta espécie é grupo irmão do clado albofasciatus “A”, 

indicando que um ancestral comum pode ter colonizado o sistema Solimões-Amazonas, 

bem como os cursos inferiores dos rios Trombetas, Uatumã e Aripuanã. 

  O clado albofasciatus “A”, aparentemente não ocorre no sistema Solimões-

Amazonas. 

A falta de resolução dentro dos clados albofasciatus “A” e Pimelodus sp. n. E 

teriam duas explicações: falta de caracteres ou semelhança genética. Portanto, estudos 

mais detalhados envolvendo maior número de exemplares dos rios dos escudos 

brasileiro e guianense seriam importantes para elucidar as relações destes clados e de 

outros, colaborando com o entendimento desse mecanismo de diversificação. 
 Lundberg et al. (1991) propuseram um grupo monofilético chamado de clado 

Calophysus-Pimelodus e a análise obtida por dados moleculares neste trabalho sugere 

que os gêneros Calophysus e Pinirampus são o grupo irmão de Pimelodus e 

Propimelodus (Figura 1) corroborando a hipótese de Lundberg et al. (1991). No entanto, 

tal resultado deve ser visto com cautela neste trabalho, uma vez que a representação 

da família é limitada e o fragmento utilizado D-loop pode não ser informativo para outros 

níveis da filogenia da família. 

Clados mais basais ocupando áreas mais antigas, como os escudos brasileiro e 

guianense, também foram encontrados por Hrbek & Larson (1999). Os resultados 

preliminares aqui obtidos mostraram uma ocupação mais antiga no escudo brasileiro 

pelas formas basais e a ocupação do trecho inferior dos rios Trombetas e Uatumã, 
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juntamente com o sistema Solimões-Amazonas, pelas formas mais derivadas. Essa 

hipótese de relacionamento, por ser a primeira a usar tais táxons para a Amazônia, 

necessita maiores análises, incluindo maior número de exemplares e de diferentes 

localidades. 

Mees (1974) observou diferenças ecológicas entre P. blochii e P. albofasciatus 

nos rios do Suriname, onde essas duas espécies ocupavam trechos diferentes dos rios. 

Essa separação ecológica pode também estar ocorrendo entre os exemplares 

analisados dos clados albofasciatus “A” e Pimelodus sp. n. A, onde no clado 

albofasciatus “A” os exemplares estão restritos aos rios de água clara e em Pimelodus 

sp. n. A, nos rios de água branca. A espécie Pimelodus sp. n. E teve seus 

representantes coletados no lago Jenipapo, rio Aripuanã, enquanto outra espécie do 

complexo P. blochii (Pimelodus sp. n. D) foi encontrado também no rio Aripuanã e o 

clado albofasciatus “C” somente no rio Juma. Apesar dessa separação observada entre 

os clados analisados, o número baixo de exemplares analisados não permite concluir 

que exista também uma separação ecológica entre todas as espécies. 

 75



5 - Conclusão  

 

 Como principais resultados apontados nesta análise, alguns pontos podem ser 

inferidos. Os complexos P. blochii e P. albofasciatus demonstraram ser não-

monofiléticos. O complexo P. blochii ficou dividido em três espécies, porém não 

relacionadas entre si, o mesmo acontecendo com o complexo P. albofasciatus, dividido 

em mais três clados.  
 A divisão dos exemplares até então identificados como Pimelodus blochii em 

várias espécies realizada no primeiro capítulo (morfologia) pode ser corroborada 

através da análise filogenética, devido aos três clados do complexo P. blochii terem 

sido formados por algumas das espécies novas reconhecidas pela análise 

morfométrica. 

 A denominação de complexo P. blochii era utilizada com fins didáticos e os 

resultados aqui obtidos reforçam que tais complexos seriam apenas padrões de 

colorido sem significado filogenético. 

 76



6 - Referências bibliográficas 

 

Almeida, F.S.; Fungaro, M.H.P.; Sodré, L.M.K. 2001. RAPD and isoenzyme analysis of 

genetic variability in three allied species of catfishes (Siluriformes: Pimelodidae) 

from the Tibagi river. Brazil. J. Zool., 253:113-120. 

 

Almeida, F.S.; Sodré, L.M.K.; Contel, E.P.B. 2003. Population structure analysis of 

Pimelodus maculates (Pisces, Siluriformes) from the Tietê and Paranapanema 

Rivers (Brazil). Genetics and Molecular Biology, 26, 3, 301-305. 

 

Avise, J.C.; Helfman, G.S.; Saunders, N.C.; Hales, L.S. 1986. Mitochondrial DNA 

differentiation in North Atlantic eels: Population genetic consequences of an 

unusual life history pattern. Proc. Natl. Acad. Sci., 83(12): 4350–4354. 

 

Avise, J.C.; Neigel, J.E.; Arnold, J. 1984. Demographic influences on mitochondrial DNA 

lineage survivorship in animal populations. J. Mol. Evol., 20(2):99-105. 

 

Batista, J.S. 2001. Estimativa da variabilidade intraespecífica da dourada 

(Brachyplatystoma flavicans) (Castelnau, 1855) no eixo estuário, Amazonas-

Solimões. Dissertação de Mestrado. INPA/UFAN. Manaus, Amazonas. 116pp. 

 

Brown, W.M.; Prager, E.M.; Wang, A.; Wilson, A.C. 1982. Mitochondrial DNA sequences 

of primates: Tempo and mode of evolution. J. Mol. Evol., 18(4):225-39. 

 

Calcagnotto, D. 2001. Taxas de evolução e o relógio molecular. Em: Matioli, S.R. (Org.). 

Biologia Molecular e Evolução. 1 ed. Ribeirão Preto. V 1. p. 51-63. 

 

Cantanhede, A.M.; da Silva, V.M.F.; Farias, I.P.; Hrbek, T.; Lazzarini, S.M.; Alves-

Gomes, J. 2005. Phylogeography and population genetics of the endangered 

Amazonian manatee, Trichechus inunguis Natterer, 1883 (Mammalia, Sirenia). 

Molecular Ecology, 14:401-413. 

 77



de Pinna, M.C.C. 1998. Phylogenetic Relationships of Neotropical Siluriformes 

(Teleostei: Ostariophysi): Historical Overview and Synthesis of Hypotheses. In: 

Malabarba et al. (Eds). Phylogeny and Classification of Neotropical Fishes. pp 279-

330. Porto Alegre. 

 

Farias, I.P.; da Silveira, R.; de Thoisy, B.; Monjeló, L.A.; Thorbjarnarson, J.; Hrbek, T. 

2004. Genetic diversity and population structure of Amazonian crocodilians. Animal 

Conservation, 7:265-272. 

 

Glor, R.E.; Vitt, L.J.; Larson, A. 2001. A molecular phylogenetic analysis of 

diversification in Amazonian Anolis lizards. Molecular Ecology., 10(11): 2661-2668. 

 

Hall, T. 1999. BIOEDIT: a user-friendly biological sequence alignment editor and 

analysis program for Windows 95/98/NT. Nucleic Acids Symposium Series, 41, 95–

98. 

 

Hardman, M. 2004. The phylogenetic relationships among Noturus catfishes 

(Siluriformes: Ictaluridae) as inferred from mitochondrial gene cytochrome b and 

nuclear recombination activating gene 2. Molecular Phylogenetics and Evolution, 

30:395–408.  

 

Hatanaka, T.; Galetti Jr., P.M. 2003. RAPD markers indicate the occurrence of 

structured populations in a migratory freshwater fish species. Genetics and 

Molecular Biology, 26, 1, 19-25. 

 

Hrbek, T.; Farias, I.P.; Crossa, M.; Sampaio, I.; Porto, J.I.R.; Meyer, A. 2005. Population 

genetic structure of Arapaima gigas, world's biggest freshwater fish: implications for 

conservation. Animal Conservation 8:297-308. 

 

Hrbek, T. and A. Larson. 1999. The evolution of diapause in the killifish family Rivulidae 

(Atherinomorpha, Cyprinodontiformes): A molecular phylogenetic and 

biogeographic perspective. Evolution 53:1200-1216. 

 78



Li, W.H. 1997. Molecular Evolution. Sinauer Associates, Inc., Publishers, Sunderland. 

284pp. 

 

Lundberg, J.G.; Mago-Leccia, F.; Nass, P. 1991. Exallodontus aguanai, a new genus 

and species of Pimelodidae (Pisces: Siluriformes) from deep river channels of 

South America, and delimitation of the subfamily Pimelodinae. Proc. Biol. Soc. 

Wash., 104(4). pp 840 – 869. 

 

Marques, D.K.S. 2002. Aplicação da Biologia Molecular em programas de conservação 

de recursos pesqueiros. Embrapa Pantanal – Corumbá, MS. 22p. 

 

Martin, A.P.; Bermingham, E. 2000. Regional endemism and cryptic species revealed by 

molecular and morphological analysis of a widespread species of Neotropical 

catfish. Proc. R. Soc. Lond. B. 267:1135–1141. 

 

Matioli, S.R.; Passos-Bueno, M.R.S. 2001. Métodos baseados em PCR para análise de 

polimorfismo de ácidos nucléicos. Em: Matioli, S.R. (Org.). Biologia Molecular e 

Evolução. Holos Editora, 1 ed. Ribeirão Preto. 

  

Mees, G.F. 1974. The Auchenipteridae and Pimelodidae of Suriname (Pisces, 

Nematognathi). Zool. Verhand. (Leiden), 132: 1-256. 

 

Montoya-Burgos, J.I. 2003. Historical biogeography of the catfish genus Hypostomus 

(Siluriformes: Loricariidae), with implications on the diversification of Neotropical 

ichthyofauna. Mol. Ecol. 12: 1855-1867.  

 

Moritz, C.; Patton, J.L.; Schneider, C.J.; Smith, T.B. 2000. Diversification of rainforest 

faunas: An integrated molecular approach. Annu. Rev. Ecol. Syst, 31:533-563. 

 

Moyer, G.; Burr, B.; Krajewski, C. 2004. Phylogenetic relationships of thorny catfishes 

(Siluriformes: Doradidae) inferred from molecular and morphological data. 

Zoological Journal of the Linnean Society. 140:551-575.  

 79



Mullis, K.; Fallona, F. 1987. Specific synthesis of DNA in vitro via polymerase catalysed 

chain reaction. Methods Enzymol. 55: 335-350. 

 

Nedbal, M.A.; Flynn, J.J. 1998. Do the combined effects of the asymmetric process of 

replication and DNA damage from oxygen radicals produce a mutation-rate 

signature in the mitochondrial genome? Mol. Biol. Evol., 15(2):219-223. 

 

Peng, Z.; He S.; Zhang, Y. 2004. Phylogenetic relationships of glyptosternoid fishes 

(Siluriformes: Sisoridae) inferred from mitochondrial cytochrome b gene 

sequences. Molecular Phylogenetics and Evolution, 31: 979–987. 

 

Prioli, S.M.A.P.; Prioli, A.J.; Júlio Jr, H.F.; Pavanelli, C.S.; et al. 2002. Identification of 

Astyanax altiparanae(Teleostei, Characidae) in the Iguaçu River, Brazil, based on 

mitochondrial DNA and RAPD markers. Genetics and Molecular Biology, 25, 4, 

421-430. 

 

RADAMBRASIL. 1978. Folha SB20 Purus. Ministério de Minas e Energia: 

Departamento Nacional de Produção Mineral, Rio de Janeiro 

 

Ribas, C.; Gaban-Lima, R.; Miyaki, C.Y.; Cracraft, J. 2005. Historical biogeography and 

diversification within the neotropical parrot genus Pionopsitta (Aves: Psittacidae). J. 

Biogeogr., 32,1409-1427. 

 

Sivasundar, A.; Bermingham, E.; Ortí, G. 2001. Population structure and biogeography 

of migratory freshwater fishes (Prochilodus: Characiformes) in major South 

American rivers. Molecular Ecology 10: 407-418. 

 

Shimabukuru-Dias, C.K.; Oliveira, C.; Reis, R.E.; Foresti, F. 2004. Molecular phylogeny 

of the armored catfish family Callichthyidae (Ostariophysi, Siluriformes). Molecular 

Phylogenetics and Evolution, 32:152–163. 

 

 80



Swofford, D.L. 2001. PAUP* Phylogenetic Analysis Using Parsimony (* and Other 

Methods). Beta Version v4.10b. Sinauer Associates, Sunderland, MA. 

 

Wang, Y.; Fu, J. 2004. Cladogenesis and vicariance patterns in the toad-headed lizard 

Phrynocephalus versicolor species complex. Copeia, 2, 199-206. 

 

Wilson, A.C.; Cann, R.L. 1985. Mitochondrial DNA and two perspectives on evolutionary 

genetics. Biological Journal of the Linnean Society, 7, 375-400. 

 

 81


	Capa final.doc
	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA – INPA 
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM 
	 
	 
	 
	MARCELO SALLES ROCHA 
	Manaus – AM  
	INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA – INPA 
	UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS – UFAM 
	 
	 

	MARCELO SALLES ROCHA 
	 
	Manaus – AM  


	FICHA CATALOGRÁFICA final.doc
	FICHA CATALOGRÁFICA 

	Agradecimentos.doc
	Agradecimentos 

	VERSÃO FINAL CORRIGIDA.doc
	 Lista de figuras 
	 Lista de tabelas 
	 RESUMO 
	 ABSTRACT 
	INTRODUÇÃO GERAL 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Análise morfológica do complexo Pimelodus blochii da Amazônia 
	 1- Introdução 
	1.1 - Sistemática da família Pimelodidae 
	 1.2 - O gênero Pimelodus La Cepède, 1803 
	 
	1.3- Justificativa 
	 1.4 - Objetivo 
	1.4.1 - Objetivos específicos 

	2- Material e métodos 
	2.1 - Material examinado 
	2.2 - Dados morfométricos e merísticos 
	2.3 - Osteologia 
	 2.4 - Descrição das espécies 
	2.5 - Análise estatística multivariada 

	 3- Resultados 
	3.1 - Análise das Variáveis Canônicas independentes do tamanho 

	Figura 3: Projeções dos escores individuais obtidos através da Análise das Variáveis Canônicas dos exemplares do complexo Pimelodus blochii analisados. 
	 Tabela III. Autovalores obtidos através da Análise das Variáveis Canônicas (AVC) para espécies do complexo Pimelodus blochii da Amazônia, incluindo topótipos de P. blochii do Suriname.
	 Pimelodus blochii 
	Pimelodus sp. n. “A” 
	Pimelodus sp. n. “B” 
	Pimelodus sp. n. “C” 
	Pimelodus sp. n. “D” 
	 

	Pimelodus sp. n. “E” 
	Pimelodus sp. n. “F” 

	Material examinado: INPA 25969 (17) (3diaf.), rio Araguaia, Barra do Garças, Mato Grosso; R. R. de Oliveira e J. de Oliveira, 7/I/2005. 
	 3.2 - Chave de identificação para as espécies do complexo Pimelodus blochii da bacia Amazônica 

	4 – Discussão 
	4.1 - Comentários sobre a sistemática do “grupo Pimelodus” sensu Lundberg et al. (1991b). 

	5- Conclusão 
	6 – Referências bibliográficas 
	Sistemática molecular 
	 1-Introdução 
	1.1 - Justificativa 
	1.2 - Objetivo 
	1.2.1 - Objetivos específicos 


	2 - Material e métodos 
	2.1 - Material examinado 
	2.2 - Extração do DNA 
	2.3-PCR e seqüenciamento do DNAmt 
	2.4-Análises das seqüências de DNAmt 

	3-Resultados 
	3.1-Análise filogenética dos complexos P. blochii e P. albofasciatus 

	 4 - Discussão  
	 5 - Conclusão  
	 6 - Referências bibliográficas 



