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RESUMO 

Conhecidos popularmente como aracus ou piaus, os peixes da família Anostomidae 
(Ostariophysi: Characiformes) são amplamente distribuídos por toda a América do Sul, 
da ilha caribenha de Trinidad à Argentina (Garavello et al., 1992), sendo que na 
Amazônia se concentra cerca da metade das 140 espécies conhecidas. O presente estudo 
trata do levantamento das espécies de anostomídeos na bacia do rio Tapajós, com base 
na análise dos peixes coletados nos trechos superior, médio e baixo desse rio e 
depositados nas coleções do INPA e MZUSP. A área de estudo está situada no norte do 
Estado de Mato Grosso e oeste do Pará e faz parte da “Ecorregião aquática Tapajós-
Xingu”, notabilizada pelo elevado número de cachoeiras e corredeiras e alto grau de 
endemismo (Buckup & Santos, 2010). Foram analisados 364 exemplares desse grupo de 
peixes, coletados com diversos aparelhos de pesca e oriundos de diversas localidades e 
tipos de ambiente da área de estudo. A análise do material foi realizada com base em 
caracteres morfológicos e merísticos, tomados com auxilio de paquímetro e 
estereomicroscópio, conforme Garavello (1994) e Santos & Jégu (1996). Foram 
reconhecidas as 28 espécies seguintes, listadas em ordem alfabética: Anostomoides 
laticeps, Anostomus ternetzi, Hypomasticus julii, H. pachycheilus, Laemolyta proxima, 
Leporellus vittatus, Leporinus bistriatus, L. brunneus, Leporinus cf. taeniofasciatus, 
Leporinus cf. unitaeniatus, L. cylindriformes, L. desmotes, L. falcipinnis, L. friderici, L. 
maculatus, L. octomaculatus, L. reticulatus, L. sexstriatus, Leporinus sp. “britskii”,  
Leporinus sp. “tapaxingus”, L. tigrinus, L. vanzoi, Petulanus intermedius, Pseudanos 
winterbottomi, Rhytiodus microlepis, Sartor tucuruiense, Schizodon vittatus e 
Synaptolaemus cingulatus. Diagnoses e chave de identificação foram confeccionadas, 
objetivando caracterizar e facilitar a identificação das espécies. Além disso, foram 
mapeadas suas áreas de ocorrência e traçados seus padrões de distribuição local e 
regional. A fauna de anostomídeos do Tapajós é a mais rica dentre todas as outras 
bacias amazônicas já estudadas. Esses peixes vivem em diversos tipos de ambientes da 
bacia, no entanto aproximadamente metade das espécies ocorreu em áreas de 
corredeiras e cachoeiras. A região das cabeceiras apresentou um elevado grau de 
endemismo, principalmente com espécies de menor porte; isso significa um alto risco de 
extinção local, caso essas áreas venham ser utilizadas para a construção de série de 
hidrelétricas, como tem sido noticiado nos planos governamentais traçados para a 
região. 
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ABSTRACT

Known popularly as aracus or piaus, the fish family Anostomidae (Ostariophysi: 
Characiformes) are widely distributed throughout South America, from Caribbean 
island of Trinidad to Argentina (Garavello et al., 1992). The Amazonian  basin contains 
around half of the 140 known species. The present study is a survey of species 
anostomids in the Tapajós basin, based on analysis of fish collected in upper, middle 
and low courses of this river and deposited in the collections of INPA and MZUSP. The 
study area is situated in the northern state of Mato Grosso and western of Pará, part of 
the "Aquatic Ecoregion Tapajós-Xingu", well known for a large number of waterfalls 
and rapids and high degree of endemism (Buckup & Santos, 2010). We analyzed 364 
specimens of this group of fish collected with different fishing gear and from different 
locations and types of environment in the study area. The data analysis was based on 
morphological and meristic taken the aid of calipers and a dissecting microscope, as 
Garavello (1994) and Santos & Jégu (1996). Were recognized 28 species following, 
listed in alphabetical order: Anostomoides laticeps, Anostomus ternetzi, Hypomasticus 
julii, H. pachycheilus, Laemolyta proxima, Leporellus vittatus, Leporinus bistriatus, L. 
brunneus, Leporinus cf. taeniofasciatus, Leporinus cf. unitaeniatus, L. cylindriformes, 
L. desmotes, L. falcipinnis, L. friderici, L. maculatus, L. octomaculatus, L. reticulatus, 
L. sexstriatus, , Leporinus sp. “britskii”, Leporinus sp. “tapaxingus”, L. tigrinus, L. 
vanzoi, Petulanus intermedius, Pseudanos winterbottomi, Rhytiodus microlepis, Sartor 
tucuruiense, Schizodon vittatus e Synaptolaemus cingulatus. Diagnoses and key to 
identification were made, aiming to characterize and facilitate the identification of 
species. Additionally, we mapped their occurrence and distribuition patterns of trace 
local and regional. The wildlife of the Tapajós anostomids is the richest among all other 
watersheds in the Amazon have been investigated. These fish live in different types of 
environments of the basin, however approximately half the species occurred in areas of 
rapids and waterfalls. The headwater region showed a high degree of endemism, 
particularly with smaller species, meaning a high risk of local extinction if these areas 
will be used to build series of dams, as has been reported on government plans outlined 
for the region. 
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1 - Introdução 

 A bacia hidrográfica Amazônica possui cerca de 60% das 4.231 espécies de 
peixes de água doce e salobras conhecidas da região Neotropical (Lévêque, 2008). 
Segundo Reis et al. (2003) e Buckup et al. (2007), essa ictiofauna é composta em sua 
grande maioria por membros da Superordem Ostariophysi (Série Otophysi), englobando 
mais de 70% das espécies com predomínio das ordens Siluriformes (36 familias), 
Characiformes (34 famílias) e Gymnotiformes (5 famílias). 

De acordo com Lowe-McConnell (1999), a ictiofauna Amazônica reúne também 
outros grupos de peixes, chamados de “periféricos” por serem representantes de grupos 
muito antigos que foram extintos e ocuparem áreas relativamente restritas da Amazônia, 
como por exemplo, a pirambóia (Lepidosiren paradoxa), o pirarucu (Arapaimas gigas), 
a aruanã (Osteoglossum bicirrhosum e O. ferreirai), o peixe-folha (Monocirrhus sp.); 
também, algumas espécies das Famílias Poeciliidae (barrigudinhos) e Anablepidae 
(tralhoto). Além desses peixes tipicamente de água doce, há também parentes próximos 
de grupos marinhos, como o solha (Achiridae), peixe-agulha (Belonidae), sardinhão 
(Clupeidae), sardinha-de-gato (Engraulididae), pescada-de-água-doce (Sciaenidae) e a 
raia (Potamotrygonidae). 

Os peixes da Ordem Siluriformes são conhecidos popularmente como bagres e 
têm como principais características a ausência de escama sobre o corpo, sendo a pele 
lisa ou recoberta por placas dérmicas; presença de espinhos nas nadadeiras dorsal e 
peitoral e barbilhões táteis ao redor da boca. Além disso, apresentam hábitos 
predominantemente noturnos (Burgess, 1989). Os representantes desse grupo 
apresentam hábitos bastante variados, mas muitas espécies são mais ativas à noite, 
passando o dia escondidas no fundo, debaixo de troncos ou em frestas. Também o 
tamanho é bastante variável, indo de 2 cm de comprimento padrão, como o diminuto 
Scoloplax sp., a  2 ou 3 metros, como Brachyplatystoma spp (douradas, piraíba). Nesse 
grupo ocorrem representantes tanto de água doce como marinhas, em todos os 
continentes (Nelson, 2006), havendo registros fósseis também na Antártida (Grande & 
Eastman, 1986). 

Os Characiformes apresentam o corpo coberto por escamas ciclóides ou 
ctenóides; nadadeiras pélvicas situadas na região abdominal; nadadeira adiposa e linha 
lateral geralmente presentes; três a cinco raios branquiostegais e ausência de barbilhões 
ao redor da boca. É uma das maiores ordens de peixes do mundo, com famílias 
distribuídas pela América do Sul e África (Géry, 1977), sendo a família Anostomidae 
uma de suas representantes, com cerca de 140 espécies, distribuídas do norte da 
América do Sul até a Argentina (Santos et al., 1996). 

Os Gymnotiformes, também denominados tuviras, sarapós ou peixes-elétricos, 
são destituídos de nadadeiras dorsal, ventral e adiposa, sendo a caudal ausente ou 
presente apenas em poucos representantes do grupo; em lugar da caudal a maioria das 
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espécies apresenta um apêndice alongado e carnoso. Além disso, os Gymnotiormes 
apresentam um elaborado sistema de comunicação, formado por um campo magnético 
em volta de seus corpos, o que lhes confere a capacidade de detectar presas ou 
predadores por meio de sinais eletromagnéticos (Rapp Py-Daniel & Cox Fernandes, 
2005). 

Anostomidae é uma das 14 Famílias de Characiformes, denominados aracus ou 
piaus (Santos, 1980; Buckup et al., 2007). Seus representantes são caracterizados pelo 
corpo fusiforme, abertura branquial pequena, membranas firmemente aderidas ao istmo;  
dentes incisiformes, em pequeno número (geralmente 3 a 4), fortemente implantados, 
dispostos em uma única série na maxila superior (pré-maxilar) e inferior (dentário), 
relativamente inclinados para frente, decrescendo de tamanho a partir dos sinfisiais. Por 
causa desse aspecto, estes peixes são geralmente associados a roedores, daí o nome 
Leporinus a um de seus gêneros, uma clara alusão aos dentes de lebre. O grupo também 
apresenta dentes faringeanos cuspidados, distribuídos em duas placas superiores e duas 
inferiores (Santos, 1991; Garavello & Britski, 2003). 

Outras características básicas dos anostomídeos são a nadadeira anal com 8 a 10 
raios ramificados (exceto Abramites, com 13 a 14); nadadeira dorsal com 9 a 10 raios e 
a ventral com 7 a 9 raios ramificados. Além disso, os anostomídeos apresentam linha 
lateral completa, com 33 a 100 escamas perfuradas; escamas circumpeduculares 
variando de 12 a 16 séries (exceto Rhytiodus, que apresenta de 23 a 27); série 
circumorbital completa, incluindo o osso supraorbital; boca  em posição terminal ou 
sub-terminal (Abramites, Leporellus e Leporinus), ligeiramente voltada para cima 
(Anostomoides, Laemolyta e Schizodon) ou ainda superior (Anostomus, Gnathodolus, 
Sartor Synaptolaemus, Petulanus e Pseudanos). Em alguns gêneros, como Laemolyta, 
Leporinus e Schizodon a posição da boca pode mudar com o desenvolvimento 
ontogenético, passando de terminal a ligeiramente superior (Miles, 1971; Géry, 1977; 
Garavello & Britski, 2003). 

As espécies de anostomídeos são encontradas em diversos ambientes, desde 
pequenos igarapés a grandes rios e também em lagos e lagoas. Nos rios, eles são 
encontrados nas margens e no canal principal, tanto em águas rasas como profundas. 
Algumas espécies só ocorrem em áreas de corredeiras (Santos & Jégu, 1987; Zuanon, 
1999).  

Em relação à riqueza, Rapp Py-Daniel et al. (2007), encontraram 12 espécies 
distribuídas em seis gêneros na região do médio rio Madeira. Na região do alto rio 
Juruá, Silvano et al. (2001) registraram a ocorrência de seis espécies, mesma quantidade 
encontrada por Soares et al. (2007) em lagos adjacentes ao canal principal do sistema 
Solimões-Amazonas (Preto, Iauara, Ananá, Campina, Maracá, Poraquê e Aruã). No 
estado de Rondônia, nos rios Jamari, Machado, Pacaás Novos, Guaporé e Mamoré 
Santos (1991) listou 21 espécies, distribuídas em nove gêneros. 
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Na região de corredeiras e áreas adjacentes do rio Xingu, Zuanon (1999) 
verificou um total de 16 espécies de anostomídeos. No baixo Tocantins, na área de 
influência da usina hidrelétrica de Tucuruí, entre Cametá e Itupiranga, Santos & Jégu 
(1989) registraram 20 espécies. Para a região de Três Marias, no alto São Francisco, 
Britski et al. (1984) encontraram sete espécies de anostomídeos, sendo cinco delas do 
gênero Leporinus. Segundo os autores, de todos os gêneros conhecidos para a família, 
somente três deles (Leporinus, Leporellus e Schizodon) ocorrem na bacia do São 
Francisco. Para os rios da margem esquerda e lagoas marginais do rio Mogi-Guaçu na 
região de São Carlos, São Paulo, nove espécies foram identificadas (Apone et al., 2008; 
Perez-Junior & Garavello, 2007; Sabbag et al., 2007). No Pantanal foram registradas 
nove espécies (Britski et al., 2007). Na Venezuela, a família Anostomidae está 
representada por 27 espécies, pertencentes a nove gêneros, com Leporinus sendo 
dominante com 12 delas (Mago-Leccia, 1970). 

Muitas espécies de anostomídeos formam cardumes e empreendem migrações 
tróficas e reprodutivas (Garavello, 1979; Nelson, 2006; Santos et al., 2004; Santos et 
al., 2006). As espécies mais abundantes e de maior porte, como as representantes dos 
gêneros Rhytiodus e Schizodon, que alcançam cerca de 400 mm, são muito comuns em 
áreas de várzea e desempenham um importante papel, tanto na pesca comercial como de 
subsistência (Santos 1981). Por exemplo, entre os anos de 1994 e 1996 o grupo 
representou 6,3% da produção pesqueira desembarcada na cidade de Manaus. Em 
Manicoré, sudeste do Amazonas, verificou-se um valor de 1,8% do total desembarcado 
no município, com 4,1 toneladas no ano de 2002. Em Manacapuru, Amazonas, o 
desembarque pesqueiro deste grupo, entre os anos de 2001 e 2002 foi de 55 toneladas, 
correspondendo a 2,6% da produção total (Batista & Petrere Jr. 2003; Cardoso & Freitas 
2008; Gonçalves & Batista 2008). 

A produção pesqueira de anostomídeos na região Amazônica é correlacionada 
com diversos fatores, dentre eles o ciclo sazonal. Nos anos em que o período de cheia é 
mais intenso, normalmente a pesca tem sua produção incrementada, provavelmente 
devido ao aumento da produção primária em lagos associados e nas várzeas ao longo 
dos sistemas fluviais, como o do Solimões. Sob essas condições, novos hábitats e fontes 
de alimentação são disponibilizados para os juvenis e adultos que têm sua biologia 
reprodutiva intimamente ligada ao ciclo sazonal (Junk et al., 1989). 

Algumas espécies de anostomídeos são reofílicas e apresentam características 
ecomorfológicas distintas, destacando-se a posição das nadadeiras pares, com inserção 
mais horizontal que nas demais e a orientação subterminal ou inferior da boca. Outras 
espécies possuem comportamentos que são intimamente relacionados ao tipo de 
alimento consumido e padrões de manutenção observados para a posição espacial nos 
diferentes biótopos. Espécies que ocorrem em ambientes de corredeiras apresentam 
comportamentos típicos, como a inclinação do corpo para forrageamento, que lhes 
permitem uma melhor exploração das faces internas de estreitas fendas nas pedras. 
Algumas espécies, como Leporellus vittatus, apresentam espessamento dos lábios, 
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servindo como proteção mecânica contra a abrasão provocada durante o forrageamento 
em substrato rochoso. Em áreas de corredeiras, os peixes deste grupo apresentam 
também características relacionadas à alta capacidade natatória, como a forma do corpo 
fusiforme e pedúnculo caudal longo, o que implica em economia energética relacionada 
com a força da correnteza (Zuanon, 1999; Durães et al., 2001). 

Outra característica ecomorfológica evidente nas espécies de anostomídeos é a 
diversidade de formas do aparelho bucal, que certamente dizem respeito ao tipo de 
forrageamento e, consequentemente, ao nicho de cada uma delas. Espécies que 
forrageiam tetos de blocos rochosos normalmente têm a posição da boca voltada para 
cima e dentição especializada, com um par de dentes sinfisiais hipertrofiados que são 
utilizados como cinzel para destacar o alimento aderido ao substrato (Zuanon, op cit.). 
Outras, com boca inferior, possuem dentição que parece refletir um passo intermediário 
entre espécies “raspadoras” e “catadoras”, contribuindo provavelmente para a onivoria 
observada nestas espécies. Segundo Santos (1982) a grande maioria dos peixes desta 
família apresenta hábito onívoro, com tendência à herbivoria, consumindo basicamente 
frutos e sementes. No entanto, uma característica inerente ao grupo é o caráter 
oportunista quanto à sua dieta. 

No estudo realizado em áreas de corredeiras do rio Xingu, Zuanon (op cit.) 
classificou como carnívoras sete das treze espécies de anostomídeos que tiveram sua 
dieta analisada. Petulanus intermedius consumiu basicamente fragmentos e gêmulas de 
esponjas. Itens como briozoários foram importantes para Sartor respectus, 
correspondendo a 97,5% do volume estomacal. Os alimentos encontrados nesse estudo 
foram agrupados em 10 categorias: seis de origem animal, três de origem vegetal e uma 
categoria geral para itens de freqüência muito baixa, denominado “outros”. Os insetos 
também foram importantes e, para espécies do gênero Leporinus e Leporellus, esse item 
teve participação significativa. 

Por se tratar de espécies oportunistas e que consomem basicamente frutos e 
sementes (Santos, 1981, 1982), os aracus exercem importante função no ecossistema, 
atuando como dispersores de plantas. Geralmente, considera-se que um dos principais 
componentes para a manutenção da qualidade do hábitat do grupo é a mata de galeria, 
responsável pela entrada de restos vegetais no sistema, como galhos e caules que 
diversificam a estrutura do ambiente e servem de substrato para o perifíton, e de 
invertebrados aquáticos. A retirada dessa vegetação pode implicar em perda direta de 
frutos, sementes e flores, principais itens na dieta dos anostomídeos (Melo & Röpke, 
2004). 

Das cerca de 140 espécies de anostomídeos formalmente reconhecidas, metade 
ocorre na Amazônia (Géry, 1977) e devido à crescente expansão territorial humana, 
seus ambientes naturais vêm sendo profundamente perturbados pela pesca intensa, 
desmatamento marginal e represamento dos canais dos rios. Somado a isso, observa-se 
uma enorme carência de estudos de inventário taxonômico para a ictiofauna, 
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principalmente em áreas de cabeceiras dos rios do norte de Mato Grosso e oeste do 
Pará, para onde está prospectada a construção de dezenas de usinas hidrelétricas, 
especialmente na bacia do rio Tapajós. Atualmente essa área sofre intensa pressão 
humana pela expansão da fronteira agrícola, com fortes impactos sobre o ecossistema 
aquático, notadamente nas áreas de corredeiras, as quais se constituem em ambientes 
típicos para um grande número de espécies de anostomídeos. Por causa disso, um 
minucioso trabalho de levantamento desta ictiofauna se afigura com muita importância 
aliado à adoção de medidas que visam a preservação das condições ambientais ou 
mesmo a mitigação dos efeitos nocivos que o conjunto de atividades humanas podem 
provocar na região. 

Diante da carência de informações e das ameaças que pairam sobre o futuro da 
bacia do rio Tapajós, frente ao acentuado processo de exploração que ali vem 
ocorrendo, o estudo sobre os componentes de sua ictiofauna mostra-se sumamente 
importante e urgente. O escopo do presente estudo se insere nesse contexto e visa o 
diagnóstico da fauna de Anostomidae que ocorre naquela região. Além de visar o 
diagnóstico das espécies de anostomídeos presentes na bacia do rio Tapajós, o presente 
estudo visa traçar seu padrão de distribuição na Amazônia, o que certamente deve servir 
como subsídios aos futuros projetos científicos, ao adequado manejo das bacias 
hidrográficas e ao uso sustentável de seus recursos naturais. 
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2 - Objetivos 

 2.1 - Geral 

 Diagnosticar taxonomicamente a ictiofauna de anostomídeos e identificar o 
padrão de distribuição das espécies encontradas na bacia do rio Tapajós. 

  

2.2 - Específicos 

• Identificar, caracterizar e ilustrar as espécies de anostomídeos procedentes 
da bacia do rio Tapajós; 

• Elaborar chave de identificação para as espécies inventariadas; 

• Identificar o padrão geral de distribuição das espécies encontradas na área de 
estudo. 
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3 - Materiais e métodos 

3.1 - Área de estudo 

A área desse estudo abrange a bacia do rio Tapajós e está situada entre as 
coordenadas 2º e 14ºS e 54º e 59ºW (fig. 1). 

 

Figura 1. Localização da área de estudo, bacia do rio Tapajós, Brasil. 
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O rio Tapajós é afluente da margem direita do Amazonas (Goulding et al., 2003) 
e apresenta águas transparentes na maior parte do ano; pequenas quantidades de 
material em suspensão e transparência entre 0,6 e 4 metros, nas estações chuvosa e seca, 
respectivamente. Além disso, o  pH  oscila entre 4,5 e 7,8 e a condutividade é 
relativamente baixa, entre 6 e 50 µS.cm-1, sendo assim denominada água clara, segundo 
a classificação de Sioli (1968) e Barbosa et al. (2003). A foz do Tapajós é do tipo ria, 
caracterizada por uma enorme expansão do leito, em forma de corneta, com cerca de 
110 km de extensão e 25 km de largura. Do ponto de vista limnológico, a ria se 
assemelha a um lago, com praias de areia claras, além de alguns depósitos de lama. 
Também nele ocorrem constantes e intensos florescimentos de fitoplâncton, o que acaba 
atraindo cardumes de bagres migradores e planctófagos, como os maparás (Lowe-
McConnell, 1999). 

A vegetação na área de estudo é composta por Floresta Ombrófila Densa, com 
predominância de indivíduos arbóreos de grande porte; pela abundância de lianas 
lenhosas, palmeiras e epífitas. O clima da região é do tipo Am na classificação de 
Köppen (Kottek et al., 2006), com temperatura média anual de 25,5 0C, precipitação 
média anual de 1.820 mm, com chuvas concentradas entre janeiro e maio. O relevo é 
pouco acidentado, apresentando topografia suavemente ondulada, com predominância 
de solos do tipo Latossolo Amarelo Distrófico. Considera-se que as variações locais no 
relevo é resultado da ocorrência de tipologias florestais diferenciadas, que podem 
apresentar dossel uniforme ou com árvores emergentes (Ibama, 2004). 

Silva et al. (2008) caracterizam a região como possuidora de vários tipos 
florestais, como Ombrófila, Estacional, Semidecidual e Decidual, de Terra Firme e 
Floresta de Galeria, sendo que ao sul encontra-se uma sazonal transição entre floresta e 
savana.  Os referidos autores caracterizaram essa região por uma grande biodiversidade, 
enfatizando que existem atualmente poucas áreas de proteção ambiental. 

Por conseqüência da travessia da rodovia transamazônica, observou-se nos 
últimos anos um elevado grau de urbanização, exploração de madeira e mineração na 
região. Nas últimas décadas, a extração de ouro foi bastante intensa na região do rio 
Tapajós, sendo uma das principais atividades econômicas. Por conta disso, a 
contaminação do ambiente aquático juntamente com sua fauna por mercúrio vem se 
dando com muita frequência e intensidade, o que tem resultado em grandes impactos, 
dentre os quais a bioacumulação dessa substância nos organismos nativos e um risco 
significativo à saúde das pessoas (Pinheiro et al., 2000). 

Além disso, também se observa uma colonização desenfreada na região, o que 
tem favorecido a extração não sustentável de recursos naturais como a madeira e o 
pescado. Grandes áreas naturais estão sendo desmatadas e substituídas, principalmente 
no norte do estado de Mato Grosso, por pastagens para o gado e plantio de grãos, o que 
vem conferindo nos últimos anos uma forte pressão para um contínuo avanço da 
fronteira agropecuária e agrícola e expansão urbana na Amazônia (Castro et al., 2008). 
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3.2 – Análise do material 

Foram analisados exemplares de anostomídeos coletados na área de estudo com 
diversos aparelhos de pesca, em diversas localidades e tipos de ambientes, 
principalmente dos cursos baixo e médio do rio Tapajós. Também foram analisados 
exemplares do alto curso, principalmente dos rios Teles Pires e Juruena. Os lotes se 
encontram disponíveis nas coleções de peixes do Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia – INPA e do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo – MZUSP. 

A primeira etapa do trabalho contou com o levantamento das espécies de 
Anostomidae nas coleções analisadas, através de uma planilha de dados com nome da 
espécie/morfotipo de interesse, número dos lotes e número de exemplares no lote. A 
partir de então, foram tomados os dados morfológicos e merísticos de cada espécie, para 
sua posterior caracterização. Estes dados foram obtidos em laboratório com auxílio de 
um estereomicroscópio e paquímetro digital (precisão 0,05 mm), em número máximo de 
30 exemplares por morfotipo. As análises estatísticas contemplaram a amplitude, média 
e desvio padrão de cada caráter morfométrico. Foram analisados 364 exemplares de 
anostomídeos procedentes da bacia do Tapajós. 

A identificação taxonômica foi realizada após a confecção de uma diagnose para 
cada morfotipo, independentemente se o mesmo já estava corretamente identificado na 
coleção. Após a identificação taxonômica, para cada espécie, foi realizado registro 
fotográfico, com fotos editadas no programa Photoshop CS4; confecção de mapas de 
distribuição, a partir dos dados de coleta registrados no banco de dados das coleções e 
bibliografia confiável, visando melhor ilustrar os padrões de distribuição local e 
regional de cada espécie. Uma chave de identificação das espécies também foi 
confeccionada. 

As medidas e contagens seguiram os procedimentos adotados para o grupo, 
conforme Garavello (1994) e Santos et al. (1996), como segue: 

Morfológicas: 

Comprimento Padrão (CP): distância da extremidade anterior do focinho à 
extremidade posterior da placa hipural; 

Altura do Corpo (AC): maior altura do corpo, tomada na origem da nadadeira 
dorsal; 

Largura do Corpo (L): maior largura do corpo, tomada ao nível da origem da 
nadadeira dorsal; 

Comprimento da Cabeça (CC): distância entre a extremidade anterior do focinho 
e a extremidade posterior do opérculo, sem considerar a membrana branquial; 
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Largura da Cabeça (LC): maior distância entre os perfis laterais da cabeça, ao 
nível da abertura branquial; 

Distância pré-dorsal (PD): distância entre a extremidade anterior do focinho e a 
base anterior do primeiro raio da nadadeira dorsal; 

Distância pré-ventral (PV): distância entre a extremidade anterior do focinho e a 
base anterior do primeiro raio da nadadeira ventral; 

Distância pré-anal (PA): distância entre a extremidade anterior do focinho e a 
base anterior do primeiro raio da nadadeira anal; 

Comprimento do pedúnculo caudal (PC): distância entre a inserção do último 
raio da nadadeira anal e o final do pedúnculo caudal, ao nível da linha lateral; 

Altura do pedúnculo caudal (AP): menor altura do pedúnculo caudal; 

Comprimento do focinho (CF): distância entre a extremidade anterior do focinho 
e a margem anterior da órbita; 

Diâmetro do olho (DO): distância horizontal entre as margens anterior e 
posterior da órbita; 

Espaço inter-orbital (EI): menor distância entre as margens das órbitas, tomada 
transversalmente sobre o topo da cabeça. 

Merísticas: 

Raios das nadadeiras dorsal (D), ventral (V), anal (A), peitorais (P) e ventrais 
(V): número de raios ramificados (algarismo arábico) e não ramificados (algarismos 
romanos) em cada uma dessas nadadeiras; os dois últimos raios nas nadadeiras dorsal e 
anal foram considerados como um único elemento, visto que se ramificam de um 
mesmo pterigióforo. 

Escamas da linha lateral (LL): número de escamas perfuradas na linha lateral; 

Escamas acima da linha lateral (AC): série de escamas entre a base anterior da 
nadadeira dorsal e a linha lateral, sem considerar a escama desta; 

Escamas abaixo da linha lateral (AB): série de escamas entre a base anterior da 
nadadeira ventral e a linha lateral, sem considerar a escama desta; 

Escamas circumpedunculares (EP): menor número de fileiras de escamas ao 
redor do pedúnculo caudal; 

Escamas pré-dorsais: fileira de escamas na linha mediana do dorso, entre a nuca 
e a base da nadadeira dorsal; 

Dentes: número de dentes do pré-maxilar e do dentário. 
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4 - Resultados 

 Foram reconhecidas 28 espécies de anostomídeos, distribuídas em 12 gêneros, 
conforme descrições a seguir, feitas em ordem alfabética. As espécies vêm 
acompanhadas de uma ilustração com o número do lote, diagnose, descrição e o padrão 
de distribuição. No Anexo I encontram-se os mapas de distribuição das espécies. No 
Anexo II, as tabelas com os dados de proporções corporais e no Anexo III, a chave de 
identificação das espécies encontradas. 

 

4.1. Caracterização das espécies de anostomídeos do rio Tapajós 

 

Anostomoides laticeps (Eigenmann, 1912) 

Schizodontopsis laticeps Eigenmann, 1912; Anostomoides laticeps Myers, 1950; Géry, 
1977; Santos, 1991. Localidade tipo: rio Essequibo, Guiana. 

Material examinado: INPA 7106 (1 ex), 175,5 mm CP, rio Cupari, próximo à 
desembocadura no rio Tapajós, Pará, Brasil, 27 Out 1991, L.R. Py-Daniel. 

 

Figura 2. Anostomoides laticeps, INPA 7106, 175,5 mm CP. 

Diagnose: Anostomoides laticeps difere de A. passionis por possuir maior quantidade 
de escamas na linha lateral (39-41 vs 38-39), três a quatro barras escuras de cada lado 
(vs duas manchas negras e arredondadas de cada lado) e nadadeiras hialinas (vs 
nadadeiras avermelhadas); difere de A. atrianalis por possuir menos raios ramificados 
na nadadeira anal (8-9 vs 10). 

Descrição: espécie de porte médio, alcançando cerca de 30 cm de comprimento padrão 
(CP); corpo relativamente alto e comprimido, com altura contida mais de três vezes no 
CP; comprimento da cabeça cerca de 25% do CP; olho relativamente grande com mais 
de 30% no comprimento da cabeça; adultos com boca terminal e levemente voltada para 
cima; lábio inferior fracamente franjado; em álcool apresenta coloração amarronzada, 
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com barras transversais enegrecidas no flanco, assim dispostas: a primeira logo após a 
cabeça, alcançando a nadadeira peitoral; a segunda no meio do corpo, ao nível das 
nadadeiras dorsal e ventral; a terceira entre a adiposa e anal; e a quarta no pedúnculo; 
além disso, apresenta manchas nos raios da nadadeira anal. 

Distribuição: rios de água branca e clara da bacia Amazônica. 

 

Anostomus ternetzi Fernandez-Yépez, 1949 

Anostomus ternetzi Fernandez-Yépez, 1949; Winterbottom, 1980; Géry 1960; 1972/73. 
Localidade tipo: bacia do rio Orinoco. 

Material examinado: INPA 29112 (2 ex.), 35,4 e 36,6 mm CP, rio Juruena, rio dos 
Peixes, 27 Ago 2007, N. Flausino-Jr.; INPA 29130 (8 ex.), 31,6-40,8 mm CP, rio 
Juruena, Fontanilhas, 24 Ago 2007, N. Flausino-Jr. 

 

Figura 3. Anostomus ternetzi, INPA 29130, 39,3 mm CP. 

Diagnose: Anostomus ternetzi difere de A. anostomus e A. brevior por possuir o corpo 
mais baixo (15% vs 33% e 40% no CP, respectivamente), pedúnculo caudal mais longo 
(10% vs 8% no CP, exceto A. brevior) e três raios branquiostergais (vs quatro). 

Descrição: espécie de pequeno porte, alcançando cerca de 10 cm de CP, alongada e de 
corpo deprimido em sua região anterior, com altura entre 13 e 16% do CP; cabeça 
correspondendo cerca de 25% do CP, (Tabela 1); boca totalmente superior, com 4/4 
dentes bi e tricuspidados e de coloração marrom-alaranjada, projetando-se para fora do 
orifício bucal; lábios franjados; colorido composto por três listras negras longitudinais: 
a primeira vai da cabeça até aproximadamente a nadadeira adiposa, com pigmentação 
mais irregular, tornando-se mais clara em relação às demais; a segunda, mais espessa e 
escurecida, vai do focinho ao pedúnculo caudal; e a terceira, situada na região ventral, 
vai da cabeça, ao nível da nadadeira anal. 

Distribuição:  bacias dos rios Amazonas, Essequibo, Orinoco, Tapajós, Tocantins e 
Xingu.  
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Hypomasticus julii (Santos, Jégu & Lima, 1996) 

Leporinus julii, Santos, Jégu & Lima, 1996; Hypomasticus julii, Sidlauskas & Vari, 
2008. Localidade tipo: rio Xingu. 

Material examinado: INPA 7005 (5 ex.), 62,2-68,6 mm CP, rio Tapajós, Pimental, 
Pará, Brasil, 23 Out 1991, J. Zuanon & L.R.Py-Daniel; INPA 10534 (6 ex.), 95-110,8 
mm CP, rio Tapajós, Pimental, Pará, Brasil, 22 Out 1991, L.R.Py-Daniel; INPA 35234 
(7 ex.) 55-69 mm CP, rio Paranaíta, alfuente do Teles Pires, Mato Grosso, Brasil 
9°30’74’’S 56°79’42’’W, 1 Fev 2009, Ferreira et al; INPA 35249 (1 ex.), 77 mm CP, 
rio Paranaíta, afluente do Teles Pires, Mato Grosso, Brasil, 9°30’74’’S 56°79’42’’W, 17 
Mai 2009, Ferreira et al. 

 

Figura 4. Hypomasticus julii, INPA 35234, 66,2 mm CP. 

Diagnose: Hypomasticus julii difere de H. pachycheilus pelo padrão de colorido, com 
manchas ovalmente alongadas e isoladas sobre os lados do corpo e sobre a linha lateral 
(vs listras mais conspícuas) e pela presença de 16 escamas circumpeduculares (vs 12). 

Descrição: espécie de médio porte, alcançando cerca de 20 cm de CP; boca inferior e 
focinho grosso, proeminente e arredondado, correspondendo até 48% no comprimento 
da cabeça (Tabela 3); cinco manchas escuras e ovais, isoladas ao longo linha lateral, 
sendo as três primeiras maiores; no entanto, as duas últimas apresentam posição do seu 
maior comprimento na vertical, ao contrário das demais; 10-11 manchas no dorso que 
não alcançam a linha lateral, com um padrão oval, mas que podem ser arredondadas; 
mais 7-8 manchas arredondadas abaixo da linha lateral, concentrando-se da nadadeira 
peitoral à anal; dentes finos e pontiagudos, dispostos lado a lado; últimos dentes do pré-
maxilar com formato ligeiramente quadrangular; exemplares recém coletados 
apresentam regiões gular e ventral amareladas; nadadeira anal com cromatóforos, 
exceto em sua borda distal e nos primeiros raios indivisos. 

Distribuição:  Rios Xingu, Trombetas e Tapajós. 
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Hypomasticus pachycheilus (Britski, 1976) 

Leporinus pachycheilus Britski, 1976; Hypomasticus pachycheilus Sidlauskas & Vari, 
2008. Localidade tipo: rio Aripuanã, acima da cachoeira de Dardanelos, Mato Grosso. 

Material examinado: INPA 6640 (2 ex.), 103,9 e 106,89 mm CP, rio Jamanxim, 
afluente do rio Tapajós, Ilha Terra Preta, Pará, Brasil, 19-20 Out 1991, L.R.Py-Daniel & 
J. Zuanon; INPA 6840 (3 ex.), 99,1–120,7 mm CP, rio Tapajós, Pimental, Pará, Brasil, 
23 Out 1991, L.R.Py-Daniel & J. Zuanon. 

 

Figura 5. Hypomasticus pachycheilus, INPA 6840, 110,1 mm CP. 

Diagnose: Hypomasticus pachycheilus difere de H. julii por apresentar três manchas 
ovais que podem ser fusionadas e mais conspícuas ao longo da linha lateral (vs manchas 
totalmente isoladas): a primeira inicia ao nível da nadadeira dorsal (cerca de três 
escamas após a origem), combinadas com 12 barras transversais interrompidas que 
formam diversas manchas arredondadas no dorso e abaixo da linha lateral; também, por 
apresentar 12 escamas circumpedunculares (vs 16 em H. julii ). 

Descrição: espécie de porte médio, alcançando pouco mais 20 cm de comprimento 
padrão; altura do corpo representando de 22 a 25% do CP; comprimento da cabeça 
correspondendo 21%; boca inferior, focinho grande e arredondado, correspondendo até 
46% do comprimento da cabeça; 4/4 dentes de cada lado, sendo os sinfisiais maiores 
que os demais, dispostos lado a lado; apesar das cúspides dentárias não serem 
características inerentes às espécies do gênero, algumas foram observadas, 
relativamente grandes em relação aos dentes, no segundo dente do dentário; linha lateral 
com 40 a 42 escamas, série transversal 5-6/I/4-5; padrão de colorido com três manchas 
ovais ao longo da linha lateral: a primeira começando anteriormente à dorsal; a segunda 
abaixo da dorsal, com distancia de 3 a 4 escamas de sua origem; e a terceira entre esta e 
a adiposa; exemplares  apresentaram tendência à perda de coloração em álcool, mas 
mesmo assim pôde-se constatar a presença das manchas; associada com as manchas 
maiores, observa-se também um conjunto de 12 barras transversais no dorso e que não 
alcançam a linha lateral; também, abaixo da linha lateral, várias manchas irregulares 
estão presentes, mesmo que de forma tímida nos exemplares conservados. 

Distribuição:  H. pachycheilus é descrita para o rio Aripuanã, MT com ocorrência nas 
sub-bacias do Tocantins e Madeira; bacia do rio Tapajós. 
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Laemolyta proxima (Garman, 1890) 

Anostomus (Schizodontopsis) proximus Garman, 1890; Laemolyta proxima Myers, 
1950; Borodin 1931; Mautari & Menezes, 2006. Localidade tipo: Villa Bela e 
Ueranduba. 

Material examinado: INPA 6753 (3 ex.), 150-172,8 mm CP, rio Jamanxim, Ilha Terra 
Preta, Pará, Brasil, 20 Out 1991, L.R.Py-Daniel & J. Zuanon; INPA 7162 (1 ex.), 128,7 
mm CP, rio Cupari, Pará, Brasil, 27 Out 1991, L.R.Py-Daniel & J. Zuanon; INPA 6844 
(1 ex.), 174,4 mm CP, rio Tapajós, Pimental, Pará, Brasil, 23 Out 1991, L.R.Py-Daniel 
& J. Zuanon; INPA 7277 (1 ex.), 116 mm CP, enseada próximo à boca do rio Cupari, 
bacia do Tapajós, Pará, Brasil, 27 Out 1991, L.R.Py-Daniel & J. Zuanon; INPA 7282 (2 
ex.), 192,57–195 mm CP, rio Tapajós, Pará, Brasil, Out 1991, L.R.Py-Daniel & J. 
Zuanon; MZUSP 22106 (2 ex.), 112 e 126,4 mm CP, Ilha da Barreirinha, rio Tapajós, 
próximo à São Luis, Pará, Brasil, 21 Nov 1970, Expedição Permanente na Amazônia; 
MZUSP 61619 (12 ex.), 169,9-197 mm CP, rio Tapajós, São Luis, acima de Itaituba, 
Pará, Brasil, 22 Out 1983, M.Goulding; MZUSP 61640 (1 ex.), 176,9 mm CP, rio 
Tapajós, entre Itaituba e São Luis, Pará, Brasil, Set/Out 1983, M.Goulding; MZUSP 
64970 (8 ex.), 133,1 – 153,1 mm CP, Sapezal, rio Juruena, cerca de 120 km da gleba 
São Camilo, no final da estrada vicinal, 12°47'35''S 58°56'25''W, Jul 1997, 
F.A.Machado et al. 

 

Figura 6. Laemolyta proxima, INPA 7277, 116 mm CP. 

Diagnose: Laemolyta proxima distingue-se dos congêneres por possuir quatro barras 
escuras transversais que ultrapassam a linha lateral e podem ser tão largas quanto três 
escamas de comprimento. A barra que se encontra imediatamente abaixo da nadadeira 
dorsal alcança as nadadeiras pélvicas, enquanto as demais não alcançam a região 
ventral. Linha lateral com 42 a 44 escamas (vs 47-52 em L. orinocensis e 49-58 em L. 
fernandezi),  6-8/I/5 escamas na série transversal (vs 5/I/4 em L. garmani e L. taeniata). 

Descrição: espécie de médio porte, alcançando cerca de 25 cm; cabeça curta, 
correspondendo 20-22% do comprimento padrão; boca ligeiramente voltada para cima 
com abertura e vértice bucal em nível mediano das órbitas; focinho arredondado; 
exemplares conservados em álcool apresentam coloração de fundo amarelada, com 
quatro barras transversais e uma listra escuras, de coloração bastante esmaecida; em 
indivíduos adultos, a listra longitudinal é nitidamente observada sobre a linha lateral, 
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com cerca de duas escamas de espessura e nos mais jovens, essa pode se apresentar 
inconspícua, com manchas distribuídas ao longo da linha lateral, inclusive no pedúnculo 
caudal. 

Distribuição:  bacia Amazônica (Peru e Brasil) e rio Essequibo, na Guiana. 

 

Leporellus vittatus Valenciennes, 1849 

Leporellus vittatus Valenciennes, 1849; Géry, 1997. Localidade tipo: rio Amazonas. 

Material examinado: INPA 35235 (1 ex.), 53,3 mm, CP, rio Teles Pires, Mato Grosso, 
Brasil, 9°30’74’’S 56°79’42’’W, 1 Fev 2009, Ferreira et al. 

 

Figura 7. Leporellus vittatus, INPA 35235, 53,3 mm CP. 

Diagnose: Leporellus vittatus distingue-se dos demais anostomídeos pela seguinte 
combinação de caracteres: nadadeira caudal intensamente escamada, narinas anterior e 
posterior mais aproximadas, mancha conspícua negra na nadadeira dorsal e várias 
pequenas manchas arredondadas ou vermiformes na parte superior da cabeça; nadadeira 
caudal intensamente escamada, com uma mancha negra em cada lobo; 43 escamas na 
linha lateral, 5/I/5 na série transversal e 16 circumpedunculares; boca subterminal com 
4/4 dentes espatulados, alinhados lado a lado. 

Descrição: espécie de médio porte, alcançando cerca de 35 cm; altura do corpo e 
comprimento da cabeça contidos em 20 e 28%, respectivamente, do comprimento 
padrão; colorido composto por três listras longitudinais, mais escuras na região caudal; 
a listra que percorre as escamas da linha lateral é bastante esmaecida até próximo ao 
nível nadadeira adiposa; a outra, abaixo da linha lateral pode ser também visualizada, 
apesar desta se apresentar interrompida em vários pontos, dando a impressão de ser 
composta por pequenas manchas alinhadas; a terceira vai da região supraoccipital ao 
pedúnculo caudal; na parte superior da cabeça observa-se a presença de várias pequenas 
manchas, dispostas de forma circular, da ponta do focinho estreitando-se no espaço 
interorbital, até o final da cabeça; essas manchas também podem se apresentar de forma 
vermiculada; uma mancha negra e conspícua na região mediana da dorsal, além de outra 
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em cada lobo da nadadeira caudal são observadas; cor de fundo cinza, contrastando com 
manchas castanhas ou negras.  

Distribuição: bacia Amazônica, do São Francisco e Paraná-Paraguai. 

 

Leporinus bistriatus Britski, 1997 

Leporinus bistriatus Britski 1997. Localidade tipo: igarapé Águas Claras, rio Itacaiúnas, 
Caldeirão, Serra dos Carajás, Pará, Brasil. 

Material examinado: INPA 35236 (1 ex.), 76 mm CP, rio Teles Pires, Mato Grosso, 
Brasil, 9°30’74’’S 56°79’42’’W, 1 Fev 2009, Ferreira et al. 

 

Figura 8. Leporinus bistriatus, INPA 35236, 76 mm CP. 

Diagnose: distingue-se dos congêneres com faixas longitudinais sobre o corpo (L. 
striatus, L. despaxi e L. sextriatus) por apresentar apenas duas faixas, uma ao longo da 
linha lateral, com duas escamas de altura (as escamas perfuradas da linha lateral e as 
metades das séries imediatamente acima e abaixo dela) e outra acima desta, da região 
supraoccipital ao pedúnculo; todas as outras espécies apresentam três ou mais faixas 
longitudinais; escamas da linha lateral 37, 4/I/4 na série transversal e 10 pré-dorsais. 3/4 
dentes. 

Descrição: Leporinus bistriatus possui pequeno porte, com cerca de 10 cm de 
comprimento padrão; altura do corpo contida em 26% do CP; comprimento da cabeça 
contido em 23% do CP; pedúnculo caudal curto com 13% do CP; focinho contido em 
42% da cabeça; boca subinferior; dentes largos e cuspidados no pré-maxilar e dentário, 
apresentando borda cortante; nadadeira dorsal, quando distendida sobre o corpo, alcança 
a terceira ou quarta escama pós dorsal; presença de melanócitos, distribuídos ao longo 
dos raios. Cor de fundo castanha escura. 

Distribuição:  rios do sistema Tocantins-Araguaia e Tapajós. 
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Leporinus brunneus Myers, 1946 

Leporinus brunneus Myers 1946; Garavello, 1979. Localidade tipo: Brasil, Estado do 
Amazonas, rio Negro, Cachoeira Camanaos. 

Material examinado: MZUSP 96129 (1 ex.), 90,2 mm CP Jacarecanga, corredeiras do 
rio Teles Pires, abaixo de Sete Quedas, Pará, Brasil, 09°19'34''S 56°46'52''W, 26 Set 
2007, M.V.Loeb & A. de Castro; MZUSP 98335 (1 ex.), 87,2 mm CP, Jacarecanga, 
drenagem do Tapajós, Pará, Brasil, 18 Jan 2008, M.V.Loeb & A. de Castro; MZUSP 
99613 (1 ex.), 96,1 mm CP, Paranaíta, rio Teles Pires, margem direita do canal do 
Breda, Mato Grosso, Brasil, 09°27'49''S 56°27'59''W, 23 Jan 2008, M.V.Loeb & A. de 
Castro. 

 

Figura 9. Leporinus brunneus, MZUSP 99613, 96,1 mm CP. 

Diagnose: Leporinus brunneus distingue-se dos demais congêneres pela combinação 
dos seguintes caracteres: altura do corpo alcançando até 23% do comprimento padrão, 
comprimento da cabeça entre 26 e 27% do CP, boca terminal, levemente voltada para 
baixo, com 4/4 dentes de cada lado das maxilas, 10 raios na nadadeira anal, 42 escamas 
na linha lateral e 5/I/5 séries de escamas. 

Descrição: espécie de médio porte, até cerca de 25 cm;  corpo fusiforme e baixo;  
cabeça relativamente grande, alcançando cerca de 30% do comprimento padrão;  
diâmetro do olho baixo em relação ao comprimento da cabeça, com borda superior da 
órbita ultrapassando a linha superior da cabeça; lábio superior enegrecido e uma clara 
divisão entre as cores de fundo das regiões dorsal e ventral, onde esta é mais clara 
(chegando a ser esbranquiçada) do que aquela;  coloração em vida apresenta forte 
pigmentação em vermelho nas nadadeiras dorsal, anal, peitoral e pélvica e na porção 
inferior da cabeça. 

Distribuição:  bacias do Amazonas, no Brasil e do Orinoco. 
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Leporinus cf. taeniofasciatus 

Leporinus taeniofasciatus, Britski, 1997. Localidade tipo: rio Maranhão, na altura de 
cachoeira do Machadinho, divisa dos municípios de Barro Alto e Niquelândia, Goiás, 
Brasil. 

Material examinado: INPA 35240 (26 ex.), 48,1-87,4 mm CP rio Teles Pires, Mato 
Grosso, Brasil, 9°30’74’’S 56°79’42’’W, 1 Fev 2009, Ferreira et al; INPA 35246 (3 
ex.), 53,96-57,81 mm CP, rio Teles Pires, Mato Grosso, Brasil, 9°30’74’’S 
56°79’42’’W, 17 Mai 2009, Ferreira et al; INPA 35248 (5 ex.), 51,48-55,04 mm CP, rio 
Teles Pires, Mato Grosso, Brasil, 9°30’74’’S 56°79’42’’W, 17 Mai 2009, Ferreira et al. 

 

Figura 10. Leporinus cf. taeniofasciatus, INPA 35240, 58,2 mm CP. 

Diagnose: Leporinus taeniofasciatus difere dos congêneres com padrão de colorido 
listrado (grupo “striatus”) pela combinação de 37-40 escamas na linha lateral, 5-4/I/4-
4.5 na série transversal e 9-10 predorsais e 16 circumpedunculares. 3/4 dentes. 

Descrição: pequeno porte, alcançando 15 cm de comprimento padrão; altura do corpo e 
comprimento da cabeça contido em cerca de entre 21 e 26% respectivamente (Tabela 
5); boca subinferior, com 3/4 dentes, alguns com cúspides incipientes dentes do pré-
maxilar com cúspides irregulares e em alguns casos em forma de "M", escuras e 
translúcidas; dentes do dentário arredondados, sendo o ultimo irregular e muito pequeno 
em relação aos demais, com uma cúspide central, maior padrão de colorido composto 
por uma listra longitudinal da órbita ao pedúnculo, que pode ser interrompida em alguns 
pontos de sua trajetória e 12-14 barras transversais no dorso que não alcançam a linha 
lateral; cor de fundo amarela ou cinza-prata e 10-14 barras transversais distantes da 
linha lateral por duas séries de escamas; nos indivíduos maiores que 10 cm a listra da 
linha lateral pode ser tão clara que quase se confunde com a cor de fundo; região gular 
amarela, sendo mais destacada nos indivíduos acima de 7 cm, enquanto nos menores 
essa cor se apresenta mais clara, mesclada com tons acinzentados; observa-se uma 
tendência de esmaecimento  da  coloração com o crescimento dos indivíduos. 

Distribuição:  alto rio Tocantins e alto Tapajós. 

 



 

20 

 

Leporinus cf. unitaeniatus 

Leporinus unitaeniatus Garavello & Santos, 2007. Localidade tipo: Santa Terezinha, rio 
Araguaia, Mato Grosso, Brasil. 

Material examinado: INPA 35260 (1 ex.), 80,3 mm CP, rio Paranaíta, afluente do 
Teles Pires, Mato Grosso, Brasil, 9°10’58’’S 57°03’21’’W, 11 Jul 2009, Ferreira et al. 

 

Figura 11. Leporinus cf. unitaeniatus, INPA 35260, 80,3 mm CP. 

Diagnose: Leporinus unitaeniatus distingue-se dos demais congêneres de padrão 
listrado (“striatus”) pela seguinte combinação de caracteres: uma listra longitudinal 
conspícua ao longo da linha lateral; 11-13 barras transversais estreitas distantes da linha 
lateralpor duas séries de escamas; 16 séries de escamas ao redor do pedúnculo; linha 
laateral com 40-44 escamas; 6 séries acima e 5 abaixo da linha lateral. 

Descrição: espécie de pequeno porte, alcançando 12 cm de comprimento padrão; corpo 
alongado e fusiforme, relativamente baixo (23% do comprimento padrão); em relação 
ao comprimento padrão, a largura do corpo e da cabeça correspondem 11%, 
comprimento da cabeça em 23%, distância pré-dorsal em 45%, distância pré-ventral em 
50%, distância pré-anal em 78% e pedúnculo caudal em 15%; colorido em álcool com 
fundo amarelo, combinada com barras estreitas castanho-escuras no dorso que não 
alcançam a linha lateral e uma listra longitudinal negra que vai do opérculo ao 
pedúnculo caudal, sem interrupções, com altura de uma escama; uma listra muito fina 
na região abdominal, de cor castanho-clara, da origem da peitoral à região anal; cabeça 
amarelada na região gular e um pouco mais alaranjada na região dorsal. 

Distribuição:  sistema Araguaia-Tocantins, ampliando-se aqui para o rio Teles Pires na 
bacia do Tapajós. 

 

Leporinus cylindriformes Borodin, 1929 

Leporinus cylindriformes Borodin 1929; Garavello, 1979. Localidade tipo: Porto de 
Moz, próximo à foz do rio Xingu, Pará, Brasil. 
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Material examinado: INPA 35262 (1 ex.), 189 mm CP, rio Paranaíta, afluente do Teles 
Pires, Mato Grosso, Brasil, 9°17’92’’S 57°06’14’’W, 12 Jul 2008, Ferreira et al; INPA 
35264 (1 ex.), 40,3 mm CP, rio Parranaíta, alfuente do Teles Pires, Mato Grosso, Brasil, 
9°30’74’’S 56°79’42’’W, 14 Jul 2008, Ferreira et al. 

 

Figura 12. Leporinus cylindriformes, INPA 35262, 189 mm CP. 

Diagnose. L. cylindriformes difere de L. friderici pela menor altura do corpo, com cerca 
de 20% (vs 30%) no comprimento padrão; além disso, apresenta um corpo mais 
truncado, com formato mais cilíndrico. 

Descrição. espécie de médio porte, muito parecida com  L. friderici, corpo fusiforme  e 
porte médio, alcançando cerca de 20 cm de comprimento padrão;  boca terminal com 4 
dentes de cada lado em ambas as maxilas, linha lateral com 40 escamas, 5 ou 6 escamas 
acima e 4 abaixo da linha lateral; 12 escamas pré-dorsais;  coloração amarelada; quatro 
manchas arredondadas escuras ao longo da linha lateral (primeira na região umeral, 
segunda, maior, ao nível da nadadeira dorsal; terceria à  à frente da adiposa e ao nível da 
origem da anal e última no pedúnculo caudal). Nos indivíduos de maior porte ocorre 
normalmente apenas uma dessas manchas, a situada ao nível da dorsal. 12 a 15 barras 
transversais estreitas, não alcançando a linha lateral. 

Distribuição:  porto de Móz, foz do rio Xingu e rio Teles Pires, alto Tapajós. 

 

Leporinus desmotes Fowler, 1914 

Leporinus desmotes Fowler 1914; Fernandez-Yepez, 1947. Localidade tipo: rio 
Rupununi, Guiana Britânica. 

Material examinado: INPA 6687 (1 ex.), 111,5 mm CP, rio Jamanxim, Ilha Terra 
Preta, Pará, Brasil, 19 Out 1991, L.Py-Daniel & J. Zuanon; MZUSP 48044 (1 ex.), 
178,5 mm CP, rio Tapajós, São Luis, Pará, Brasil, 08 Nov 1970, Expedição Permanente 
na Amazônia; MZUSP 95857 (3 ex.), 77,6-98,1 mm CP, Itaúba, rio Teles Pires, Pará, 
Brasil, 10°58'30''S 55°44'03''W, 01 Out 2007, Birindelli & Holanda Carvalho; MZUSP 
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97378 (5 ex.), 108,1-163 mm CP, rio Jamanxim, Novo Progresso, Pará, Brasil, 
07°43'51''S 55°16'36''W, 23 Out 2007, Birindelli et al. 

 

Figura 13. Leporinus desmotes, INPA 6687, 111,5 mm CP. 

Diagnose: Leporinus desmotes distingue-se dos demais congêneres de padrão barrado 
(grupo “fasciatus”) pela presença de sete barras transversais negras atravessando o 
corpo até a região ventral sobre um fundo claro; as barras são largas, com até cinco 
escamas de largura, sendo três barras sobre a cabeça (uma sobre o lábio, outra entre os 
olhos e a ponta do focinho e a ultima no espaço interorbital). Boca terminal em nível 
com região mediana das órbitas. Base das nadadeiras ventral, anal e dorsal negras; linha 
lateral com 39 escamas, série transversal com 6/I/4.5; quatorze escamas 
circumpedunculares e 11 pré-dorsais; 3/3 dentes, sendo os sinfisiais do dentário muito 
maiores que os demais. 

Descrição: espécie de porte médio, com 30 cm de comprimento padrão, altura e 
comprimento da cabeça contida em 27% e 24%, respectivamente; boca subterminal, 
com abertura bucal em nível com a linha mediana das órbitas; em exemplares recém 
coletados e conservados em álcool o padrão de colorido alterna barras transversais 
negras e amarelas da ponta do focinho ao pedúnculo caudal. 

Distribuição:  rio Rupununi, Guiana; rio Atabapo, Venezuela; rio Aripuanã, Tapajós, 
Xingu e Tocantins-Araguaia. 

 

Leporinus falcipinnis Mahnert, Géry & Muller, 1997 

Leporinus falcipinnis Mahnert, Géry & Muller, 1997; Holótipo: MZUSP 51827, 220 
mm comprimento padrão, Fazenda Pequena, na margem direita do rio Arapiuns, cerca 
de 1 hora de barco da boca do rio Aruá, bacia do Tapajós, Pará, Brasil.  

Nenhum exemplar dessa espécie foi analisado no presente estudo sendo sua 
caracterização feita com base na descrição original (Mahnert, Géry & Muller, 1997). 
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Figura 14. Leporinus falcipinnis, MZUSP 51827, 220 mm CP (foto Birindelli, J.L.O). 

Diagnose: Leporinus falcipinnis distingue-se das demais congêneres pela presença de 
13 barras transvesais (grupo “fasciatus”); linha lateral com 38 a 39 escamas e série 
transversal com 7 acima e 6 abaixo da linha lateral;  nadadeira dorsal com o terceiro raio 
filiforme. 

Descrição: porte médio, cerca de 220 mm de CP; boca terminal, lábios verticalmente 
papilosos, 4/4 dentes de cada lado; linha lateral com 38 ou 39 escamas perfuradas, série 
transversal com 7/I/6; pedúnculo caudal com 16 escamas; dorso amarronzado, duas 
barras transversais na cabeça (focinho e olhos), uma na região occipital, 11 transversais 
ou ligeiramente oblíquas no dorso e uma vertical, formando uma barra crescente na 
última escama pré caudal; nadadeiras, peitorais, pélvicas e anal hialinas; dorsal também 
hialina, mas com raios escurecidos; adiposa amarronzada.  

Distribuição:  rio Arapiuns, bacia do rio Tapajós. 

 

Leporinus friderici Bloch, 1794 

Leporinus friderici Bloch, 1794; Garavello, 1979. Localidade tipo: Suriname. 

Material examinado: INPA 6661 (1 ex.), 76,2 mm CP, rio Jamanxin, afluente do 
Tapajós, Ilha Terra Preta, Pará, Brasil, 21 Out 1991, L.Py-Daniel & J. Zuanon; INPA 
6688 (1 ex.), 65,25 mm CP, rio Jamanxin, afluente do Tapajós, Ilha Terra Preta, Pará, 
Brasil, 23 Out 1991, L.Py-Daniel & J. Zuanon; INPA 6756 (1 ex.), 118,5 mm CP, rio 
Jamanxim, Ilha Terra Preta, Pará, Brasil, 23 Out 1991, L.Py-Daniel & J. Zuanon; INPA 
6759 (1 ex.), 181,9 mm CP, rio Jamanxim, Ilha Terra Preta, Pará, Brasil, 20 Out 1991, 
L.Py-Daniel & J. Zuanon; INPA 6810 (2 ex.), 64,3 e 71,4 mm CP, rio Jamanxin, 
afluente do Tapajós, Ilha Terra Preta, Pará, Brasil, 20 Out 1991, L.Py-Daniel & J. 
Zuanon; INPA 6908 (3 ex.), 49,8-76 mm CP, rio Tapajós Pimental, Pará, Brasil, 22 Out 
1991, L.Py-Daniel & J. Zuanon; INPA 6997 (30 ex.), 55,2-127,9 mm CP, rio Tapajós, 
Pimental, Pará, Brasil, 23 Out 1991, L.Py-Daniel et al; INPA 7040 (2 ex.), 118,8 e 
197,9 mm CP, rio Tapajós, Pimental, Pará, Brasil, 23 Out 1991, L.Py-Daniel et al; 
INPA 7083 (1 ex.), 73,8 mm CP, rio Tapajós, Pimental, Pará, Brasil, 22 Out 1991, 
L.Py-Daniel et al; INPA 7107 (4 ex.), 189,7-214,9 mm CP, rio Cupari, próximo à boca 



 

24 

 

do Tapajós, Pará, Brasil, 27 Out 1991, L.Py-Daniel & J. Zuanon; INPA 7113 (1 ex.), 
100,6 mm CP, rio Cupari, afluente do Tapajós, Pará, Brasil, 27 Out 1991, L.Py-Daniel 
& J. Zuanon; INPA 7214 (1 ex.), 98,9 mm CP, rio Cupari, afluente do Tapajós, Pará, 
Brasil, 27 Out 1991, L.Py-Daniel et al; INPA 7248 (1 ex.), 79,5 mm CP, rio Tapajós, 
Aveiro, Pará, Brasil, 27 Out 1991, L.Py-Daniel & J. Zuanon; INPA 35245 (3 ex.), 51,2-
100,4 mm CP, rio Paranaíta, alfuente do Teles Pires, Mato Grosso, Brasil, 9°30’74’’S 
56°79’42’’W, 17 Mai 2009, Ferreira et al; INPA 35247 (4 ex.), 58,1-71,9 mm CP, rio 
Paranaíta, afluente do Teles Pires, Mato Grosso, Brasil, , 9°30’74’’S 56°79’42’’W, 17 
Mai 2009, Ferreira et al; INPA 35250 (1 ex.), 69,1 mm CP, rio Paranaíta, afluente do 
Teles Pires, Mato Grosso, Brasil, , 9°30’74’’S 56°79’42’’W, 17 Mai 2009, Ferreira et 
al; INPA 35252 (2 ex.), 51,1 e 55,05 mm CP, rio Paranaíta, alfuente do Teles Pires, 
Mato Grosso, Brasil, , 9°30’74’’S 56°79’42’’W, 16 Mai 2009, Ferreira et al; MZUSP 
21908 (21 ex.), 71,7-122,4 mm CP, Maloquinha, perto de Itaituba, rio Tapajós, Pará, 
Brasil, 11-13 Nov 1970, Expedição Permanente na Amazônia; MZUSP 30564 (6 ex.), 
65,3-82 mm CP, rio Tapajós, estrada Jacarecanga-Itaituba, Pará, Brasil 10 Ago 1984, 
Goulding; MZUSP 31849 (1 ex.), 78 mm CP, rio Tapajós, Estrada Jacarecanga-Itaituba, 
Pará, Brasil 10 Ago 1984, Goulding; MZUSP 63051 (1 ex.), 183 mm CP, Paranatinga,  
rio Teles Pires, Fazenda do Antônio Bezerra, Mato Grosso, Brasil, 14°26'94''S 
54°36'75''W, Nov 1997, Machado & Calegari; MZUSP 63425 (2 ex.), 96,5 e 114,3 mm 
CP, rio Arinos, Ilha do Tulio, cerca de 3 km acima de sua desembocadura no rio 
Juruena, Mato Grosso, Brasil, 24-25 Jul 1997, F.R.Machado et al; MZUSP 64971 (1 
ex.), 216 mm CP, Sapezal, rio Juruena, cerca de 120 km da gleba São Camilo, Mato 
Grosso, Brasil, 12°47'35''S 58°56'25''W, Jul 1997, Machado et al. 

 

Figura 15. Leporinus friderici, INPA 35245, 100,41, 68,71 e 51,21 mm CP. 
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Diagnose. Leporinus friderici distingue-se das demais espécies do gênero pela seguinte 
combinação de caracteres: boca terminal e focinho pontudo, cabeça contida em cerca de 
25% do CP, corpo alto, aproximadamente 30% do CP, além do padrão de coloração. Os 
juvenis apresentam quatro manchas negras ao longo da linha lateral (primeira,  pequena, 
próximo ao opérculo;  segunda, maior, ao nível da dorsal;  terceira ao nível da origem 
da nadadeira anal; e quarta no pedúnculo caudal). Essas manchas se alternam com 
barras estreitas, do opérculo ao pedúnculo. Os adultos apresentam somente a mancha 
umeral e peduncular, ambas esmaecidas, quase imperceptíveis. 

Descrição: Leporinus friderici alcança grande porte, cerca de 40 cm de CP; altura do 
corpo e comprimento da cabeça entre 26-30% e 27-29% no CP, respectivamente; boca 
terminal com 4/4 dentes grossos, escavados e recurvados; apresenta 38-40 escamas na 
linha lateral, 5/I/5-4.5 na série transversal, 16 circumpedunculares e 10-12 pré-dorsais; 
duas manchas arredondadas na linha lateral, uma ao nível da nadadeira dorsal e outra ao 
nível da origem da nadadeira anal; nos exemplares jovens mais duas manchas negras se 
apresentam, uma mais anterior, na região umeral e outra na região peduncular; além 
disso, possuem de 10 a 14 barras transversais que atravessam a linha lateral, que podem 
ter formato de “Y” ou “V”, intercalando-se entre as manchas maiores e arredondadas; 
região gular e ventral amarelo-claro. 

Distribuição:  América do Sul, de Trinidad ao baixo Paraná. 

 

Leporinus maculatus Müller & Troschel, 1844 

Leporinus maculatus Müller & Troschel, 1844; Garavello, 1979. Localidade tipo: 
Guiana. 

Material examinado: INPA 35237 (2 ex.), 83,2-88,7 mm CP, rio Paranaíta, afluente do 
Teles Pires, Mato Grosso, Brasil, 9°30’74’’S 56°79’42’’W, 01 Fev 2009, Ferreira et al; 
INPA 35253 (1 ex.), 80,3 mm CP, rio Paranaíta, afluente do Teles Pires, Mato Grosso, 
Brasil, 9°30’74’’S 56°79’42’’W, 16 Mai 2009, Ferreira et al; INPA 35254 (4 ex.), 73,2-
85,9 mm CP, rio Paranaíta, afluente do Teles Pires, Mato Grosso, Brasil, 9°15’20’’S 
57°05’94’’W, 19 Mai 2009, Ferreira et al. 

 

Figura 16. Leporinus maculatus, INPA 35253, 80,3 mm CP. 
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Diagnose: Leporinus maculatus distingue-se dos congêneres portadores de manchas 
arredondadas e negras pelo seu padrão de colorido com quatro máculas arredondadas, 
conectadas com barras transversais, que ultrapassam a linha lateral; estas podem ser 
interrompidas ou bastante esmaecidas ao nível da linha lateral. Raios das pélvicas i+8, 
excepcionalmente 7; anal ii+8 ou 9; 39-40 escamas na linha lateral, série transversal 
com 5/I/5-4.5, dezesseis escamas circumpedunculares e 10-12 pré-dorsais. 4/4 dentes: 
no pré-maxilar são cuspidados e mais grossos que os do dentário. 

Descrição: espécie de pequeno porte, alcançando cerca de 10cm de comprimento 
padrão; altura do corpo e comprimento da cabeça entre 22-26% e 23-25%, 
respectivamente; boca subterminal e focinho correspondendo até 45% no comprimento 
da cabeça; quatro manchas arredondadas, centralizadas ao longo da linha lateral 
intercaladas por três barras transversais que atravessam a LL, raramente alcançando a 
região ventral; elas estão assim dispostas: a primeira mais anterior, próxima ao 
opérculo, a uma ou duas escamas deste; segunda ao nível mediano da nadadeira dorsal; 
terceira entre dorsal e adiposa; quarta no pedúnculo caudal; além disso, elas podem ser 
interrompidas ou muito claras ao nível da linha lateral; a mancha mais anterior é mais 
clara que as demais. Região gular mais amarela que a ventral. 

Distribuição:  Guianas, Suriname e rio Teles Pires, alto Tapajós. 

 

Leporinus octomaculatus Britski & Garavello, 1993 

Leporinus octomaculatus Britski & Garavello, 1993. Localidade tipo: Fazenda Sonho 
Dourado, Riacho Formoso, estrada para Nobres – Rio Novo, município de Nobres, MT. 

Material examinado. INPA 29106 (1 ex.), 30,4 mm CP, Salto Augusto, rio Juruena, 
Mato Grosso, Brasil, 22 Ago 2007, N. Flausino Jr.; INPA 35238 (3 ex.), 40.4-65.5 mm 
CP, rio Arinos, sistema alto Tapajós, Mato Grosso, Brasil, 9°30’74’’S 56°79’42’’W, 01 
Fev 2009, Ferreira et al; MZUSP 62591 (12 ex.), 60,2-127,2 mm CP, córrego afluente 
do rio Teles Pires a 54 km de Sinop, BR 163 direção Santarém, Cláudia, Mato Grosso, 
Brasil, 21 Out 1998, Landin & Moreira. 

 

Figura 17. Leporinus octomaculatus, INPA 35238, 57,4 mm CP. 
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Diagnose: Leporinus octomaculatus se distingue dos congêneres pela seguinte 
combinação de caracteres: altura do corpo e comprimento da cabeça entre 21-24% e 24-
28% respectivamente; oito manchas negras arredondadas, alinhadas ao longo da linha 
lateral; 8-10 barras transversais que não alcançam a linha lateral, embora algumas 
pareçam ser fusionadas com suas respectivas manchas na linha lateral. 36 a 38 escamas 
na linha lateral, com 4-5/I/4-3.5 na série transversal, 12 circumpenduculares e 9-11 pré 
dorsais. 3/4 dentes. 

Descrição: espécie de pequeno porte, com exemplares alcançando cerca de dez 
centímetros de comprimento padrão; 36-38 escamas perfuradas ao longo da linha 
lateral, além de 4-5/I/3,5-4 séries de escamas transversais; nadadeiras translúcidas, sem 
pigmentação por cromatóforos; as máculas que se apresentam ao longo da linha lateral 
diminuem de tamanho e ficam mais esmaecidas a partir da quarta mácula, tanto para a 
região caudal, quanto para a cranial; pequenas manchas irregulares, mais claras podem 
ser observadas abaixo da linha lateral, que aparentemente não possuem relação com as 
máculas da linha lateral. 

Distribuição:  rio Juruena, bacia do alto Tapajós; alto curso Paraná-Paraguai. 

 

Leporinus reticulatus Britski & Garavello, 1993 

Leporinus reticulatus Britski & Garavello, 1993. Localidade tipo: Fazenda Sonho 
Dourado, riacho Formoso, estrada Nobres - Rio Novo (14°25’S 55°50’W), município de 
Nobres, MT. 

Nenhum exemplar dessa espécie foi analisado no presente estudo; assim sendo, sua 
caracterização é feita com base na descrição original. 

 

Figura 18. Leporinus reticulatus, MZUSP 99735 (foto Birindelli & Britski, 2009). 

Diagnose: esta espécie difere das demais congêneres pela combinação do seu colorido 
composto por barras irregulares com os seguintes caracteres: 3/4 dentes, linha lateral 
com 35 a 37 e doze escamas circumpedunculares. 

Descrição: corpo alongado, altura correspondendo 25% do comprimento padrão; boca 
subterminal com 3/4 dentes sendo que os do pré-maxilar são pouco distintos entre si ao 
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contrário dos dentes do dentário que aumentam em tamanho em direção aos sinfiseais; 
linha lateral 35 a 37 escamas e linha transversal com 4 a 4,5/3,5 a 4;  

Distribuição:  cabeceiras do rio Teles Pires. 

 

Leporinus sexstriatus Britski & Garavello, 1980 

Leporinus sexstriatus, Britski & Garavello, 1980. Localidade tipo: rio Papagaio, acima 
de Utiariti, Estado de Mato Grosso, Brasil. 

Material examinado: MZUSP 93528 (1 ex.), 49,2 mm CP, Sapezal, rio Papagaio e foz 
do rio Buriti, perto da ponte na estrada Sapezal/Brasnorte, drenagem Tapajós, Mato 
Grosso, Brasil, 12°47'06''S 58°23'05''W, 7-9 Out 2006, Machado et al; MZUSP 93702 
(13 ex.), 69,2-81 mm CP, Sapezal, rio Papagaio, Fazenda Sacoval (perto da estrada para 
Brasnorte), Mato Grosso, Brasil, 12°46'04''S 58°23'05''W, 8-9 Out 2006, Machado et al. 

 

Figura 19. Leporinus sexstriatus, MZUSP 93528, 49,2 mm CP. 

Diagnose: Leporinus sexstriatus difere dos congêneres pela presença de seis listras, 
assim dispostas: três no dorso, indo da parte superior da cabeça até a origem da dorsal, 
adiposa e caudal; duas ao longo da linha lateral, imediatamente acima e abaixo, de 
modo que as perfurações desta série se encontram no hiato claro entre as duas; e uma na 
região abdominal, indo da origem da peitoral ao pedúnculo caudal, embora se torne 
mais fina aqui. Boca subterminal e focinho alongado e olho relativamente grande (entre 
25 e 29%). 4/I/3 séries de escamas; 35-36 escamas perfuradas na linha lateral, 3/4 
dentes, 8-10 escamas pré-dorsais. 

Descrição: espécie de pequeno porte e corpo cilíndrico; boca terminal; padrão de 
colorido com seis listras ao longo do seu flanco e três na cabeça; nadadeiras dorsal, 
caudal, anal e adiposa apresentam pigmentação por cromatóforos, e nesta última, a 
pigmentação é somente na borda; cor de fundo amarelo vivo, contrastando com as 
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listras negras longitudinais, onde cinco delas iniciam na cabeça, indo conspícuas até a 
região caudal; mancha negra na base da nadadeira ventral. 

Distribuição: rio Juruena, bacia do alto Tapajós. 

 

Leporinus sp. “britskii” 

Material examinado: INPA 6648 (2 ex.), 78,8 e 99,8 mm CP, rio Jamanxim, Ilha Terra 
Preta, Pará, Brasil, 19-20 Dez 1991, L.Py-Daniel &J. Zuanon; INPA 6702 (5 ex.),  
79,34 – 89,29 mm CP, rio Jamanxim, Ilha Terra Preta, Pará, Brasil, 19 Out 1991, L.Py-
Daniel &J. Zuanon; INPA 6809 (4 ex.), 58,6 – 89,1 mm CP, rio Jamanxim, Ilha Terra 
Preta, Pará, Brasil, 20 Out 1991, L.Py-Daniel; INPA 35239 (2 ex.), 70,9 e 90,3 mm CP, 
Cachoeira Teles Pires, rio Teles Pires, Mato Grosso, Brasil, 9°30’74’’S 56°79’42’’W, 
01 Fev 2009, Ferreira et al; INPA 35243 (4 ex.), 41,6-71,7 mm CP rio Paranaíta, 
afluente do Teles Pires, Mato Grosso, Brasil, 9°30’74’’S 56°79’42’’W, 01 Fev 2009, 
Ferreira et al. 

 

Figura 20. Leporinus sp. “britskii”, INPA 35239, 90,33 mm CP. 

Diagnose: esta espécie se distingue dos congêneres com padrão de listras longitudinais 
pela combinação de 12 escamas ao redor do pedúnculo, 37-39 escamas na linha lateral, 
4/I/4 séries na linha transveral e 3/4 dentes; uma listra escura-amarronzada do opérculo 
ao pedúnculo caudal, em forma de ziguezague, sem interrupções, combinada com 12-14 
barras transversais no dorso que não alcançam a linha lateral por uma série de escama; 
essas barras podem ter até duas escamas de largura e, nos indivíduos maiores que sete 
centímetros de comprimento padrão, assemelham-se com manchas arredondadas, mas 
que ainda sim apresentam conexão com as do outro lado do dorso. Raios: dorsal ii 9 i, 
peitorais i 16, pélvicas i 8, anal ii 9 ou ii 8 i; 9-10 escamas pré-dorsais. 

Descrição: espécie alongada, de pequeno porte, com altura contida entre 23 e 24% no 
comprimento padrão, assim como o comprimento da cabeça; órbita relativamente 
grande em relação ao tamanho da cabeça, contida em cerca de 30% desta; boca 
subterminal, lábios grossos, pouco franjados e sínfise bucal abaixo da linha da margem 
inferior da órbita; dentes grossos e recurvados, dispostos um sobre o outro em forma de 
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escada, com alguns exemplares apresentando um quarto e diminuto dente no dentário; 
nadadeira dorsal quando reclinada alcança a primeira barra transversal pós-dorsal 
(quarta ou quinta escama pós-dorsal); ponta da peitoral distando da origem da pélvica 
três ou quatro escamas, enquanto esta pode distar seis ou sete escamas da origem da 
anal; anal alongada e quando recurvada passa a região medial do pedúnculo, distando 
duas escamas do final deste; linha mediana dorsal com 9-10 escamas, entre o supra-
occipital e a origem da nadadeira dorsal; 10-11 escamas entre o fim da dorsal e origem 
da adiposa e seis entre o fim da adiposa e a nadadeira caudal; linha mediana ventral com 
14-16 escamas entre o istmo e a origem das nadadeiras pélvicas; seis ou sete entre estas 
e a borda anterior do ânus e três entre a borda posterior do ânus e a origem da anal; seis 
entre esta e a caudal; cor de fundo amarelo-castanho, onde a faixa e as barras se 
destacam com uma coloração mais escura; percebe-se uma ligeira variação no seu 
padrão de coloração, que pode ser atribuída à ontogênese da espécie, onde as machas 
situadas abaixo da linha lateral são esmaecidas ou até mesmo inexistentes em 
exemplares de tamanho superior a 70 mm. 

 

Leporinus sp. “tapaxingus” 

Material examinado: INPA 6838 (1 ex.), 158,8 mm CP, rio Tapajós, Pimental, Pará, 
Brasil, 23 Out 1991, L.Py-Daniel & J.Zuanon; INPA 6839 (1 ex.), 92,4 mm CP, rio 
Tapajós, Lago Verde, Alter do Chão, Pará, Brasil, 28 Out 1991, L.Py-Daniel & 
J.Zuanon; INPA 6910 (4 ex.), 31,6-45,5 mm CP, rio Tapajós, Pimental, Pará, Brasil, 22 
Out 1991, L.Py-Daniel & J.Zuanon; INPA 6996 (26 ex.), 30,7-77,1 mm CP, rio 
Tapajós, Pimental, Pará, Brasil, 23 Out 1991, L.Py-Daniel et al; INPA 7033 (2 ex.), 
81,4 e 83,6 mm CP, rio Tapajós, Pimental, Pará, Brasil, 22 Out 1991, L.Py-Daniel et al; 
INPA 7293 (1 ex.), 127,6 mm CP, rio Tapajós, Pará, Brasil, Out 1991, L.Py-Daniel & 
J.Zuanon. 

 

Figura 21. Leporinus sp. “tapaxingus”, INPA 6838, 158,8 mm CP. 

Diagnose: Leporinus sp. “tapaxingus” é separada de L. fasciatus e L. affinis por 
apresentar uma série de pontos escuros em todas as escamas, dando a ligeira impressão 
de várias listras longitudinais sobre o corpo, tanto acima quanto abaixo da linha lateral. 
A espécie do grupo “fasciatus” apresenta oito ou dez barras transversais castanho-
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escuras, da região supraoccipital ao pedúnculo caudal; porém, se não for traçada uma 
linha longitudinal imaginária, ao longo da linha lateral a quantidade de barras pode 
aumentar, visto que a 5ª e 6ª podem se apresentar separadas, provavelmente por conta 
do desenvolvimento ontogenético. 

Descrição: Leporinus sp. “tapaxingus”  apresenta médio porte, alcançando cerca de 20 
cm de CP e se aproxima bastante de L. affinis e L. fasciatus, sobretudo pelo seu padrão 
de colorido e tamanho do corpo, inclusive com sobreposição de diversos caracteres, 
como proporções corporais (altura e comprimento da cabeça) e contagens das escamas 
da linha lateral e série transversal; entretanto, essa espécie apresenta maior quantidade 
de barras transversais que a primeira, além de manchas escuras em cada escama, caráter 
desconhecido para Leporinus do Tapajós; nos exemplares maiores que 10 cm de 
comprimento padrão, observa-se um corpo mais curto e robusto, refletindo assim uma 
altura um pouco maior em relação à L. affinis e L. fasciatus;; quatro dentes grossos e 
recurvados em cada lado de cada maxila; linha lateral com 40 a 43 escamas; série 
transversal com 7-8/I/6 e 16 escamas circumpedunculares. 

Distribuição:  é conhecida somente para o rio Tapajós e Xingu. 

 

Leporinus tigrinus Borodin, 1929 

Leporinus tigrinus Borodin, 1929:280. Localidade tipo: Estado de Goiás, Brasil. 

Material examinado: INPA 6647 (6 ex.), 71,9-99,5 mm CP, rio Jamanxim, afluente do 
rio Tapajós, Ilha Terra Preta, Pará, Brasil, 19-20 Out 1991, J.Zuanon; INPA 6698 (1 
ex.) 84,1 mm CP, rio Jamanxim afluente do rio Tapajós, Ilha Terra Preta, Pará, Brasil, 
19 Out 1991, L.Py-Daniel; INPA 6837 (3 ex.), 82,6-123,2 mm CP, rio Tapajós, 
Pimental, Pará, Brasil, 21-23 Out 1991, L.Py-Daniel & J.Zuanon; INPA 35241 (1 ex.), 
91,9 mm CP, rio Paranaíta, afluente do Teles Pires, Mato Grosso, Brasil, 9°30’74’’S 
56°79’42’’W, 01 Fev 2009, Ferreira et al; INPA 35251 (1 ex.), 106,2 mm CP, rio 
Paranaíta, afluente do Teles Pires, Mato Grosso, Brasil, 9°30’74’’S 56°79’42’’W, 16 
Mai 2009, Ferreira et al. 

 

Figura 22. Leporinus tigrinus, INPA 35251, 106,2 mm CP. 
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Diagnose: esta espécie se distingue dos demais Leporinus pertencentes ao grupo 
“ fasciatus” pela presença de 8 barras transversais negras que atravessam a linha lateral, 
com largura de até três escamas, geralmente com o formato de “Y”, bifurcando-se bem 
antes do nível da linha lateral, exceto a primeira e as duas ultimas. Possui ainda duas 
barras transversais na cabeça, sendo uma no espaço interorbital e outra no focinho. As 
escamas na linha lateral somaram 39-41; 6/I/5, (excepcionalmente 7/I/5,5) na série 
transversal; 16 escamas circumpedunculares; 12-13 pré-dorsais; 3/4 dentes. 

Descrição: espécie de pequeno porte, alcançando 15 cm de comprimento padrão; boca 
terminal e altura correspondendo 26-29% do CP, com um indivíduo apresentando, 
excepcionalmente 23%; comprimento da cabeça entre 24 e 27% do CP; oito barras 
transversais largas e negras e nadadeiras com bases amareladas em indivíduos recém 
fixados; região gular amarela, se tornando um pouco mais clara na abdominal. 

Distribuição:  bacia do Tocantins e Tapajós. 

 

Leporinus vanzoi Britski & Garavello, 2005 

Leporinus vanzoi Britski & Garavello, 2005. Localidade tipo: Rio Tapajós, cachoeira 
Lombo de Anta, perto de São Luís, Pará (4°26’S-56°14’W), 6.XI.1970, clo. Expedição 
Permanente da Amazonia. 

Material examinado: INPA 7008 (10 ex.), 40-67,6 mm CP, rio Tapajós, Pimental 
(poço em pedral), Pará, Brasil, 23 Out 1991, L.Py-Daniel; INPA 7276 (2 ex.), 86,6 e 87 
mm CP, rio Tapajós, Ilha Terra Preta, altura Vila e Buí, Pará, Brasil, 28 Out 1991, L.Py-
Daniel; INPA 35242 (13 ex.), 47,3-91,1 mm CP, rio Paranaíta, afluente do Teles Pires, 
Mato Grosso, Brasil, 9°30’74’’S 56°79’42’’W, 01 Fev 2009, Ferreira et al; INPA 35244 
(3 ex.), 78,6-86,8 mm CP, rio Paranaíta, afluente do Teles Pires, Mato Grosso, Brasil, 
9°30’74’’S 56°79’42’’W, 01 Fev 2009, Ferreira et al; INPA 35256 (1 ex.), 69 mm CP, 
rio Paranaíta, afluente do Teles Pires, Mato Grosso, Brasil, 9°24’38’’S 56°84’99’’W, 19 
Out 2008, Ferreira et al; MZUSP 96138 (5 ex.), 107,2 – 121 mm CP, Itaúba, córrego na 
beira estrada de terra, afluente do Teles Pires, Pará, Brasil, 11°08'42''S 55°35'21''W, 30 
Set 2007, Birindelli & Holanda Carvalho; MZUSP 99549 (1 ex.), 126,2 mm CP, 
Jacarecanga, margem direita do rio Teles Pires, Pará, Brasil, 09°20'29''S 56°46'33''W, 
22 Mar 2008, Hilário & Rodrigo; MZUSP 99886 (1 ex.), 100,2 mm CP, Jacarecanga, 
rio Teles Pires, a jusante de Sete Quedas, Pará, Brasil, 09°18'42''S 56°46'47'', 09 Jun 
2008, Sousa-Neto & Ferreira. 
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Figura 23. Leporinus vanzoi, INPA 7276, 86,6 mm CP. 

Diagnose: Esta espécie distingue-se dos congêneres pelo padrão único de colorido, 
formado por uma listra longitudinal marrom ao longo da linha lateral, finalizando duas 
escamas antes da mancha peduncular; esta listra possui cerca de duas escamas de 
espessura e pode ser interrompida também ao longo do seu trajeto.  12 a 15 barras 
transversais no dorso que não alcançam a linha lateral por uma distância de duas fileiras 
de escamas acima desta; linha lateral com 37-41 escamas, série transversal 6/I/5, 
eventualmente 5/I/4. Dezesseis escamas circumpeduculares, 10-12 pré-dorsais e 4/4 
dentes. 

Descrição: pequeno porte, com cerca de 10 cm de comprimento padrão; corpo alongado 
e cilíndrico, com altura entre 20 e 25% do CP; pedúnculo caudal curto e comprimento 
da cabeça em cerca de 25% do comprimento padrão; boca subinferior com abertura e 
vértice bucal ao nível inferior das órbitas; exemplares conservados em álcool 
apresentam coloração de fundo amarela em todo o corpo e as barras e listra com tons de 
castanho-claro; também foi analisado um exemplar que não possui interrupção na listra 
longitudinal, sendo essa contínua e chegando a se alargar ainda mais na região 
peduncular. 

Distribuição:  bacia do Tapajós. 

 

Petulanus intermedius (Winterbottom, 1980) 

Anostomus plicatus Eigenmann 1912; Géry, 1972-73, 1977; Knöppel, 1972; Anostomus 
intermedius Winterbotom, 1980; Petulanus intermedius Sidlauskas & Vari, 2008. 
Localidade tipo: alto rio Xingu. 

Material examinado: INPA 6796 (2 ex.), 51,8 e 55 mm CP, rio Jamanxim, Ilha Terra 
Preta, Pará, Brasil, 20 Dez 1991, L.Py-Daniel e J.Zuanon; INPA 35265 (1 ex.), 79 mm 
CP, rio Paranaíta, afluente do Teles Pires, Mato Grosso, Brasil, 9°19’59’’S 
57°04’87’’W, 18 Out 2008, Ferreira et al. 



 

34 

 

 

Figura 24. Petulanus intermedius, INPA 6796, 55 mm CP. 

Diagnose: a espécie difere de Gnathodolus, Sartor e Synaptolaemus pela combinação 
dos seguintes caracteres: 16 escamas circumpedunculares; quatro dentes em cada 
maxila; distingue-se das espécies de Anostomus pelo padrão de colorido co manchas 
ovais (vs listras longitudinais); essas manchas podem se apresentar fusionadas. Difere 
das espécies de Pseudanos por apresentar quatro raios branquiostegais (vs três), uma 
maior distância pré dorsal (53-57% vs 51-52%), dentes sinfiseais do dentário truncados 
em indivíduos maiores que 60 mm CP e menos escamas na linha lateral (39 vs 42-45). 
Difere de Petulanus plicatus e P. spiloclistron por ter o focinho longo em relação ao 
comprimento da cabeça (40% vs 43-44%) menos escamas na linha lateral (39 vs 41) e 
maior pedúnculo caudal (13 vs 12). 

Descrição: Petulanus intermedius é um dos representantes da subfamília Anostominae, 
onde suas espécies possuem a abertura bucal em posição dorsal; a espécie possui 
pequeno porte, com indivíduos alcançando cerca de 10 cm; corpo moderadamente 
alongado; altura do corpo contida em cerca de 25% do comprimento padrão; olho 
relativamente grande, ocupando cerca de 30% do comprimento da cabeça; os dentes da 
pré-maxila são cuspidados e os lábios intensamente franjados; padrão de colorido 
semelhante a P. plicatus e P. spiloclistron com manchas ovais escuras ao longo da linha 
lateral, que as vezes dá a impressão de uma linha longitudinal interrompida; a diferença 
consiste no tamanho das barras transversais, onde em P. intermedius elas não alcançam 
a linha lateral, ao passo que naquelas, tanto ultrapassam quanto chegam à região ventral. 

Distribuição:  baixo rio Xingu, rios Jamanxim e Teles Pires, na bacia do Tapajós. 

 

Pseudanos winterbottomi Sidlauskas & Santos, 2005 

Pseudanos winterbottomi, Sidlauskas & Santos, 2005:129. Localidade tipo: Venezuela, 
Amazonas, rio Ventuari em piscina atrás da praia no lado sul do rio, cerca de 12 km 
acima da foz do rio Orinoco, Laguna Pavon. 

Material examinado: MZUSP 29159 (1 ex.), 69 mm CP, rio Tapajós, entre Itaituba e 
São Luis, Pará, Brasil, 1983, M. Goulding. 
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Figura 25. Pseudanos winterbottomi, MZUSP, 29159, 69 mm CP. 

Diagnose: Pseudanos winterbottomi é a única espécie da subfamília Anostominae que 
possui uma única listra longitudinal sobre o corpo, diferindo do gênero Anostomus que 
possui duas ou mais; também difere de todos os outros anostomíneos (Petulanus 
intermedius, P. spiloclistron P. plicatus, Pseudanos irinae e P. trimaculatus) que 
possuem o padrão de colorido baseado em manchas ovais e/ou barras transversais que 
atravessam ou não a linha lateral; difere de Gnathodolus, Sartor e Synaptolaemus por 
possuir os dentes sinfisiais do dentário com o mesmo comprimento que seus adjascentes 
e lábios sem papilas dermais; linha lateral com 44 escamas perfuradas, 5,5/I/4,5 na série 
transversal, 13 pré-dorsais e 16 circumpedunculares. 4/4 dentes. 

Descrição: espécie de pequeno porte e corpo fusiforme, com altura do corpo 
correspondendo pouco mais de 20%, focinho pontudo, com abertura bucal voltada para 
cima e quatro dentes achatados e com duas a quatro cúspides em cada maxila; 
comprimento da cabeça tomando 25% do comprimento padrão combinado com um 
focinho relativamente grande, com cerca de 40% do comprimento da cabeça; listra 
longitudinal conspícua começando logo após o opérculo até o início da nadadeira caudal 
podendo ter uma espessura de até duas séries de escamas, contemplando a de escamas 
perfuradas. 

Distribuição:  bacia do Orinoco e rio Jamanxim, bacia do Tapajós. 

 

Rhytiodus microlepis Kner, 1858 

Rhytiodus microlepis, Kner, 1858. Localidade tipo: Barra do rio Negro, Manaus, Brasil. 

Material examinado: MZUSP 5709 (2 ex.), 131,9 e 174,5 mm CP, rio Tapajós, 
Santarém, Pará, Brasil, Fev 1967, Expedição Permanente na Amazônia; MZUSP 9529 
(1 ex.), 265,8 mm CP, rio Tapajós, Alter do Chão, Pará, Brasil, 21 Ago 1968, 
Expedição Permanente na Amazônia. 
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Figura 26. Rhytiodus microlepis, MZUSP 9529, 265,8 mm CP. 

Diagnose: Rhytiodus microlepis difere dos congêneres (R. elongatus e R. 
argenteofuscus) pela grande diferença nas contagens da linha lateral e na série 
transversal, com 76-95 e 11-12/I/8-9, respectivamente, contra 48-56 e 7-8/I/4-5 
daquelas. Também se destacam pela grande quantidade de escamas ao redor do 
pedúnculo, que sobrepujam os demais anostomídeos, com números entre 25 e 26; 22-23 
escamas pré-dorsais. 

Descrição: espécie de grande porte e corpo fusiforme, com altura em 20% do 
comprimento padrão; alcança um grande porte, com exemplares chegando a 30 cm de 
CP; escamas muito pequenas quando comparadas com demais anostomídeos, inclusive 
do próprio gênero; cabeça curta com focinho pontudo e boca terminal com 4/4 dentes: 
no dentário são cuspidados e no pré-maxilar são incisiviformes, encaixados de tal 
maneira que possuem formato triangular, bastante frágeis; três manchas enegrecidas no 
flanco, com a primeira entre as nadadeiras dorsal e pélvicas, a segunda logo após e a 
terceira ao nível da origem das nadadeiras adiposa e anal. 

Distribuição: calha do sistema Solimões-Amazonas, rio Negro e baixo rio Tapajós. 

 

Sartor tucuruiense Santos & Jégu, 1987 

Sartor tucuriense Santos & Jégu, 1987. Localidade tipo: rio Tocantins, cidade de 
Tucuruí, estado do Pará, Brasil (3º 45'S 49º 12'W), cerca de 2 Km abaixo da barragem 
de Tucuruí, em poças d'água com fundo pedregoso, remanescentes ao fechamento da 
referida barragem. 

Material examinado: INPA 35258 (1 ex.), 95 mm CP, rio Paranaíta, afluente do Teles 
Pires, Mato Grosso, Brasil, 9°19’59’’S 57°04’87’’W, 18 Out 2008, Ferreira et al. 
Material comparativo:  Holótipo, INPA 1165 (90,5 mm CP) América do Sul, Brasil, 
Pará, Tucuruí, Tocantins; Sartor elongatus (Santos & Jégu, 1987) 01 exemplar: INPA 
1167 (73,2 mm CP), Brasil, Pará, Oriximiná, Trombetas, rio Trombetas, cachoeira 
Porteira. 
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Figura 27. Sartor tucuruiense, INPA 35258, 95 mm CP. 

Diagnose: Sartor tucuruiense difere de todos os anostomíneos (exceto S. elongatus e S. 
respectus) pela quantidade de dentes (4/3 vs 4/1 ou 4/4); boca amplamente voltada para 
cima em formato de “V”. Difere de S. elongatus por ter menor altura que todas as outras 
espécies de Sartor, e de S. respector que possui 12 escamas circumpedunculares Além 
disso, a referida espécie possui 38 escamas na linha lateral, cinco séries de escamas 
acima e quatro abaixo da linha lateral, doze escamas pré-dorsais e dezesseis escamas ao 
redor do pedúnculo caudal. 

Descrição: espécie de pequeno porte, corpo fusiforme, pouco comprimido; boca em 
formato de “V” invertido, recurvada para cima e para trás, encaixada de cada lado, nos 
cantos da abertura bucal; lábios com muitas franjas, revestidos por inúmeras papilas 
dérmicas, principalmente na maxila inferior; guarda 4/3 dentes finos que são cuspidados 
no pré maxilar e alongados no dentário; dentes sinfisiais do dentário exageradamente 
maiores que os demais e têm relação direta com os sinfisiais do pré maxilar que são 
menores e facilitam o movimento de passagem daqueles, que com a boca fechada 
podem ter a ponta visualizada fora da cavidade bucal; comprimento da cabeça 
correspondendo 28% do comprimento padrão;  focinho relativamente grande, com 
quase 45% do comprimento da cabeça; 38 escamas na linha lateral, 5/I/4 séries de 
escamas, 12 escamas pré dorsais e 16 circumpedunculares; em relação ao comprimento 
padrão possui altura do corpo em 25%, largura do corpo em 14%, distância pré dorsal 
em quase 50%, distância pré ventral em 54%, distância pré anal em 77% e comprimento 
do pedúnculo em 17%; padrão de colorido em álcool irregular, que consta de uma cor 
de fundo amarelada e manchas difusas por todo o corpo e cabeça. 

Distribuição:  bacia do Tocantins e alto Tapajós. 

 

Schizodon vittatus (Valenciennes, 1850) 

Piabuca vittatas Valenciennes, 1850; Schizodon vittatus Buckup et al., 2007. 
Localidade tipo: rio Araguaia. 
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Material examinado: INPA 6754 (2 ex.), 123,7 e 213,4 mm CP, rio Jamanxim, Ilha 
Terra Preta, Pará, Brasil, 20 Out 1991, L.Py-Daniel & J.Zuanon; INPA 6845 (2 ex.), 
255,66 e 285,4 mm CP, rio Tapajós, Lago Verde, Alter do Chão, Pará, Brasil, 28 Out 
1991, L.Py-Daniel & J.Zuanon; INPA 7281 (1 ex.), 146,26 mm CP, rio Tapajós, 
enseada próxima à boca do rio Cupari, Pará, Brasil, 27 Out 1991, L.Py-Daniel & 
J.Zuanon; INPA 35259 (1 ex.), 230 mm CP, rio Paranaíta, alfuente do Teles Pires, Mato 
Grosso, Brasil, 9°10’58’’S 57°03’21’’W, 11 Jul 2008, Ferreira et al. 

 

Figura 28. Schizodon vittatus, INPA 6754, 123,7 mm CP. 

Diagnose: Schizodon vittatus distingue-se dos congêneres por possuir uma listra 
longitudinal do opérculo ao pedúnculo caudal (exceto S. jacuiensis). Difere de S. 
jacuiensis por possuir 4-4,5 séries de escamas acima e abaixo da linha lateral, vs 6/I/5.  

Descrição: espécie possui de grande porte, com indivíduos alcançando cerca de 30 cm 
de comprimento padrão; 4/I/4séries de escamas acima e abaixo da linha lateral; cor de 
fundo amarela em exemplares conservados em álcool com uma listra escura 
longitudinal inconspícua, que normalmente se inicia ao nível da dorsal, até o pedúnculo 
caudal; também, três barras escuras transversais, sendo a primeira mais larga que as 
demais. 

Distribuição: rios de água clara do leste da bacia do Amazonas. 

 

Synaptolaemus cingulatus Myers & Fernandez-Yépez, 1950 

Synaptolaemus cingulatus, Myers & Fernandez-Yépez, 1950 ; Santos et al., 1987; 
Winterbottom, 1980. Localidade tipo: Laja Supira, alto rio Orinoco, Venezuela. 

Material examinado: MZUSP 63054 (1 ex.), 84,8 mm CP, Fazenda do Antonio 
Bezerra, rio Teles Pires, Paranatinga Mato Grosso, Brasil, Nov 1997, Machado & 
Calegari; MZUSP 96261 (2 ex.), 47,3 e 58 mm CP, rio Teles Pires, próximo a balsa da 
rodovia MT-416, Paranaíta, Mato Grosso, Brasil, 09°27'07''S 56°30'46''W, 27 Set 2007, 
Sousa & Neto-Ferreira; MZUSP 97460 (1 ex.), 90,8 mm CP, rio Jamanxim, na prainha, 
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próximo a Novo Progresso, Novo Progresso, Pará, Brasil, 07°03'52''S 55°26'28''W, 24 
Out 2007, Birindelli et al. 

 

Figura 29. Synaptolaemus cingulatus, MZUSP 96261, 58 mm CP. 

Diagnose: Synaptolaemus cingulatus difere de Gnathodolus e Sartor principalmente 
pela fórmula dentária 4/4 (vs 4/1 e 4/3, respectivamente). Sua coloração é composta por 
sete barras transversais amarelo-alaranjadas e estreitas que atravessam o flanco negro, 
do dorso ao ventre; mais três na cabeça com a mesma conformação das demais. 

Caracterização: Synaptolaemus cingulatus é uma espécie de pequeno porte, boca 
amplamente voltada para cima, com 4/4 dentes frágeis e cuspidados, cobertos pelas 
franjas dos lábios; colorido composto por sete barras transversais amarelo-alaranjadas, 
alternadas por barras negras e largas por todo o corpo, além de três na cabeça; as bases 
das nadadeiras dorsal, ventral e anal possuem coloração enegrecida, basicamente como 
uma extensão da cor de fundo do corpo; também, a nadadeira adiposa é negra, com as 
bordas claras ou amareladas. 

Distribuição:  bacia do Orinoco; rios Aripuanã e Trombetas; alto Tapajós e Xingu. 
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5 – Discussão 

 No presente estudo foram reconhecidas vinte e oito espécies de anostomídeos na 
bacia do rio Tapajós. Esse número é altamente significativo, pois representa até agora o 
maior número de espécies desse grupo de peixes quando comparados com outras sub-
bacias da Amazônia ou da região neotropical (Eigenmann, 1912; Mago-Leccia, 1970; 
Géry 1977; Britski et al., 1984; Santos, 1991; Zuanon, 1999; Silvano et al., 2001; Rapp 
Py-Daniel et al., 2007). Outro dado importante é que dos 14 gêneros conhecidos 
atualmente (sensu Sidlauskas & Vari 2008), 12 deles ocorreram na bacia do Tapajós, 
evidenciando a importância desse grupo de peixes para essa sub-bacia Amazônica. 

 Os anostomídeos foram coletados nos mais diversos ambientes da área de 
estudo, mostrando que o grupo tem um relativo sucesso ecológico na região. Entretanto, 
quase metade das espécies encontradas ocorreu em áreas de corredeiras e cachoeiras. 
Outra evidência bastante significativa, diz respeito ao elevado grau de endemismo, com 
cerca de 15% das espécies ocorrendo somente no alto curso dessa bacia, confirmando as 
projeções apontadas para a ictiofauna da ecorregião Tapajós-Xingu (Buckup & Santos, 
2010). Como essas áreas vem sendo alvo de numerosos projetos de construção de 
barragens para produção de hidroeletricidade, isso significa que este grupo de peixes, 
juntamente com outros reofílicos, serão cada vez mais afetados, provavelmente com 
expressivas extinções locais. 

 Apesar de terem sido reconhecidos 12 gêneros, a ictiofauna de anostomídeos na 
bacia do rio Tapajós vem confirmando um padrão observado em outras bacias da região 
neotropical, onde a maioria das espécies pertence ao gênero Leporinus. Na área desse 
estudo, esse gênero desponta com quase 60% das espécies (16 spp.) enquanto os demais 
apresentam uma ou duas espécies. 

 Um dos gêneros monotípicos encontrados na bacia do Tapajós é Anostomoides. 
Este gênero é separado de Laemolyta pelos dentes cuspidados na pré-maxila e truncados 
no dentário; além disso, os dentes sinfisiais do dentário são quase do mesmo tamanho 
dos adjacentes. Anostomoides compreende três espécies (A. atrianalis, A. laticeps e A. 
passionis), distribuídas pelas bacias do Amazonas e Orinoco e apresenta pouca 
importância na pesca comercial ou tradicional. No rio Tapajós o gênero é representado 
por A. laticeps. 

 Essa espécie é amplamente distribuída pela bacia Amazônica, sendo reportada 
por Eigenmann (1912) para a Guiana Britânica e vários outros rios da bacia do 
Amazonas como o Araguaia-Tocantins, Jamarí, Negro, Purus e Uatumã (Santos & 
Zuanon, 2006). 

 O gênero Anostomus possui três espécies (sensu Sidlauskas & Vari, 2008) com 
padrão de colorido baseado em listras claras e escuras alternadas longitudinalmente 
(Anostomus anostomus, A. brevior e A. ternetzi). Essas espécies são de pequeno porte e 
bastante apreciadas pelos aquaristas por causa do padrão de colorido. Na sub-bacia do 
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rio Tapajós este gênero está representado por A. ternetzi que é restrita ao bioma 
Amazônico e ocorre desde rios da bacia do Orinoco, alto Essequibo e cabeceiras do rio 
Branco, na porção oeste amazônica, ao leste da Amazônia, nas bacias do Tapajós, 
Xingu, rio Capim e boca do Tocantins (Winterbottom, 1980). Além disso, Géry (1977) 
cita sua ocorrência na Guiana Francesa e rio Araguaia, afluente do Tocantins.  

Os anostomídeos da bacia do rio Tapajós que possuem a boca totalmente inferior 
pertencem ao gênero Hypomasticus (sensu Sidlauskas & Vari, 2008). Estas espécies já 
haviam sido artificialmente agrupadas nesse subgenero (Borodin, 1929), fato invalidado 
por Garavello (1979) que as manteve como pertencentes a Leporinus. Na ocasião, este 
autor propôs quatro grupos artificiais para as espécies desse gênero, baseado nos 
padrões de colorido: i) barras transversais, (ii) listras longitudinais completas ou não, 
(iii) três manchas arredondadas sobre a linha lateral e várias máculas menores acima e 
abaixo desta e (iv) uma a três manchas sobre a linha lateral, com ou sem barras 
transversais. 

Hypomasticus julli e H. pachycheilus diferem entre si basicamente pela 
quantidade de escamas circumpedunculares (16 vs 12). Os autores da descrição da 
primeira (Santos et al. 1996) compararam as espécies quanto ao padrão de colorido e 
observaram que H. julli  possui uma série de manchas ovais ao longo da linha lateral, 
diferentemente das listras longitudinais finas e esmaecidas exibidas por H. 
pachycheilus. Esses autores também observaram que as espécies apresentam 
distribuição disjunta. Enquanto H. pachycheilus ocorre em rios de água branca, clara e 
preta, H. julli  só é encontrada em rios de água clara, mais precisamente nas bacias dos 
rios Xingu e Trombetas, até aquele momento. Assim, o presente estudo vem sugerir a 
hipótese de que possivelmente H. julii  é restrita à ambientes de águas claras e muito 
provavelmente ocorra em outros sistemas como o Tocantins-Araguaia. 

Hypomasticus pachycheilus, que apresenta um padrão de colorido baseado em 
listras longitudinais interrompidas, foi descrita para o rio Aripuanã (Britski, 1976), 
afluente do rio Madeira. Santos et al., (1996) ampliaram sua distribuição para os rios 
Jamari e Machado (bacia do Madeira) além do rio Uatumã, Araguari (Araguaia?) e 
Tocantins, evidenciando uma ampla área de ocorrência, em diferentes tipos de água. 
Esses autores perceberam uma grande variabilidade intra e inter populacional quanto ao 
padrão de colorido da espécie. Portanto, o presente trabalho amplia a distribuição 
geográfica de ambas espécies do gênero Hypomasticus por incluir o rio Tapajós. 

As espécies de Laemolyta diferem dos demais anostomídeos por possuírem 
dentes sinfisiais no dentário comprimidos e com borda plana; os indivíduos adultos têm 
a boca sub-terminal (ou sub-superior, levemente voltada para cima), uma condição 
compartilhada com os representantes de Anostomoides, Schizodon e Rhytiodus (Mautari 
& Menezes, 2006). 

Laemolyta proxima foi á única espécie representante desse gênero encontrada na 
bacia do rio Tapajós. Descrita em 1890 por Garman, essa espécie foi primeiramente 
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alocada em Anostomus e desde então, várias revisões foram realizadas, culminando com 
a mais recente, realizada por Mautari & Menezes (2006). Na oportunidade a espécie foi 
mantida como válida, juntamente com outras quatro: L. fernandezi, Myers (1950) L. 
orinocensis, Steindachner (1879) L. garmani Borodin (1931) e L. taeniata Kner (1859). 

Laemolyta proxima difere das demais espécies do gênero por apresentar 6-8 
escamas acima da linha lateral (a maior contagem dentro do gênero), 5-6 abaixo, e 
menos escamas na linha lateral que as demais (43-47); uma listra longitudinal escura ao 
longo da linha lateral com altura de aproximadamente uma série de escamas; por sua 
vez, esta é combinada com quatro barras retas e largas, formando um ângulo reto com 
aquela e finalizando próximo à região ventral dos indivíduos adultos. 

Já nos exemplares menores que 100 mm, o padrão de colorido é composto por 
pequenas máculas negras ao longo da linha lateral, uma ao nível da nadadeira dorsal, 
outra ao nível da origem da nadadeira anal e uma menor no pedúnculo caudal. Também 
podem ser observadas outras muito esmaecidas ao longo da linha lateral, além de barras 
transversais estreitas no dorso, que não ultrapassam a linha mediana do corpo (Mautari 
& Menezes, 2006). A espécie é amplamente distribuída na bacia Amazônica, do Peru ao 
Brasil. Sua presença nas Guianas também foi documentada nesse mesmo trabalho. 

Pelo menos sete espécies foram descritas para o gênero Leporellus, entre meados 
do século XIX até metade do XX. No entanto, L. vittatus foi a primeira a ser descrita 
por Valenciennes em 1849, tendo como localidade típica o “rio Amazonas”, com área 
de distribuição englobando as bacias do São Francisco, do Prata, além de rios das 
Guianas. 

Algumas apresentam diferenças muito sutis, provavelmente originárias de 
variações em L. vittatus. Aguilar & Galleti Jr. (2008) mapearam um gene de exemplares 
de três diferentes populações de Leporellus vittatus, originarias de três grandes bacias 
hidrográficas brasileiras (Amazonas, Paraná e São Francisco) e verificaram diferenças 
insignificantes entre elas, a ponto de sugerirem um complexo de espécies crípticas. 
Segundo estes autores, o gênero é composto por apenas três espécies: L. nattereri, 
endêmico do norte do Brasil, bacia do Amazonas, L. retropinnis, do rio Piracicaba e L. 
vittatus, considerada a espécie no gênero mais amplamente distribuída, ocorrendo no 
Peru, Colômbia, Guianas e nos três maiores sistemas hídricos do Brasil – Amazonas, 
Paraná-Paraguai e São Francisco. 

Segundo Galleti Jr. et al. (1981) Leporellus vittatus é a espécie mais basal do 
gênero. Apesar da sua ampla distribuição, comparável a espécies como Leporinus 
friderici e L. fasciatus, uma investigação mais refinada das relações filogenéticas dessas 
espécies precisa ser feita. 

O gênero Leporinus Agassiz é o mais diverso da família, com cerca de 90 
espécies válidas, segundo Birindelli & Britski (2009). Suas espécies parecem constituir 
um agrupamento natural, embora apresentem significantes variações de tamanho, 
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osteologia e padrão de colorido (Garavello, 1979). Algumas espécies possuem grande 
porte, como L. trifasciatus e L. obtusidens, alcançando cerca de 700 mm de 
comprimento padrão (Santos et al., 2006); já outras alcançam pouco mais de 100 mm. 
Seus representantes habitam diversos ambientes, incluindo igarapés de terra firme como 
L. octomaculatus (Britski & Garavello, 1993). 

Quase todos os jovens de Leporinus apresentam um padrão de colorido 
constituído de barras transversais (Garavello, 1979; Santos, 1981). Essa característica 
dificulta a identificação de indivíduos jovens a nível de espécie e isso se torna mais 
acentuado devido ao diminuto tamanho de algumas estruturas comumente citadas nas 
diagnoses específicas, como raios e escamas. Garavello (1979) realizou ampla revisão 
taxonômica de Leporinus e concluiu que esse gênero corresponde a um grupo natural, 
sobretudo devido ao padrão morfológico similar de estruturas anatômicas entre suas 
espécies. Segundo o autor, diferenças importantes, principalmente no aparelho bucal 
podem ser decorrentes de convergências ecológicas e cita diferentes espécies em 
Characoidei que evoluíram independentemente suas estruturas dentárias para se adaptar 
aos seus respectivos hábitos alimentares. Baseados em várias outras evidências, 
espécies de Catoprion, Probolodus e Roeboides, por exemplo, não formam um grupo 
natural, apesar das semelhanças no aparelho bucal indicarem o contrário. 

Como esperado, o gênero Leporinus foi o que reuniu a maior quantidade de 
espécies nesse trabalho, corroborando com os dados obtidos nas principais bacias 
hidrográficas da América do Sul (Mago-Leccia, 1970; Britski et al., 1984; Santos, 1991; 
Zuanon, 1999; Silvano et al., 2001; Rapp Py-Daniel et al., 2007). Observa-se também 
que o gênero é amplamente distribuído na bacia do rio Tapajós, com pelo menos três 
espécies reconhecidamente endêmicas do alto curso: Leporinus octomaculatus, L. 
reticulatus e L. sexstriatus; outras como L. friderici e Leporinus sp “tapaxingus” 
ocorrem no alto, médio e baixo cursos e espécies como L. maculatus e Leporinus cf. 
unitaeniatus são encontradas em áreas de corredeiras e cachoeiras. 

Espécies de Leporinus de maior porte e distribuição mais ampla foram 
registradas na bacia do rio Tapajós. Leporinus friderici, por exemplo, está presente em 
diferentes ambientes, como os afluentes diretos dos grandes rios, igarapés de menor 
porte e margem dos rios caudalosos nos três cursos da bacia. Segundo Garavello et al. 
(1992), essa é a espécie de Anostomidae com maior distribuição geográfica, ocorrendo 
desde a ilha de Trinidad e Tobago, no Caribe, à Argentina, na bacia do La Plata. 
Segundo os autores, essa espécie pode ser considerada como uma das mais basais do 
gênero, apesar de uma profunda investigação sobre as relações filogenéticas ser ainda 
necessária para tal afirmação. 

Algumas espécies de Leporinus, tais como Leporinus bistriatus, L. cf. 
taeniofasciatus e L. cf. unitaeniatus, tiveram suas áreas de ocorrência ampliadas, 
embora continuem restritas a rios de água clara. Estas espécies já haviam sido 
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registradas nos rios Tocantins-Araguaia, Xingu e Trombetas (Britski, 1997; Garavello 
& Santos, 2007). 

Leporinus bistriatus Britski 1997 integra um grupo formado por espécies que 
possuem uma ou mais listras longitudinais ao longo do corpo (informalmente conhecido 
como grupo “striatus”). Como o próprio nome sugere, seus exemplares possuem duas 
listras longitudinais sobre o corpo, enquanto L. striatus, L. despaxi e L. sextriatus 
apresentam uma conformação diferente, com mais listras longitudinais. L. bistriatus 
apresenta uma listra larga sobre a linha lateral e outra sobre o dorso; os indivíduos 
adultos das espécies supracitadas não apresentam a combinação de listras longitudinais 
e barras transversais, mais comumente encontrada em espécies do gênero Leporinus. 

Na descrição original de L. bistriatus, é apresentada a fórmula 3-3,5/I/4-5 para 
representar a quantidade de escamas na série transversal que não foi encontrada no 
único exemplar analisado no presente trabalho: 4/I/4. Porém, todas as outras contagens, 
como os dentes (3/4), escamas circumpedunculares (12), além das proporções corporais 
tomadas permitem assegurar a identidade da espécie, que possui um padrão de colorido 
único, assegurada pela descrição textual do autor, embora apresentando uma sutil 
diferença entre as colorações das listras adjacentes, quando comparadas com a 
fotografia da descrição original. 

A distribuição de L. bistriatus está restrita às bacias do leste amazônico. Na 
descrição original, sua ocorrência era restrita somente ao rio Tocantins; seus exemplares 
foram coletados no baixo curso, após a confluência com o Araguaia e no alto curso 
dessa bacia. Com o presente estudo, além de ampliar sua distribuição, cria-se uma 
espécie de “hiato” entre as duas regiões onde há registro dessa espécie. O exemplar 
analisado nesse estudo foi coletado no rio Teles Pires, no alto Tapajós; no rio Xingu, 
mais a leste, sua ocorrência ainda não foi registrada muito provavelmente pelo pouco 
esforço amostral. 

Leporinus brunneus é uma das espécies de Anostomidae mais amplamente 
distribuída na bacia Amazônica, ocorrendo em drenagens com os três tipos de águas. A 
espécie foi descrita por Myers em 1950, a partir de exemplares coletados nas bacias dos 
rios Orinoco e Negro. Pode ser imediatamente identificada pelo seu padrão de colorido, 
uma exuberante coloração avermelhada na região da cabeça. Segundo Chernoff et al. 
(1991), L. brunneus se encontra amplamente distribuída na Venezuela e Brasil, 
principalmente nas bacias citadas acima e nas sub-bacias do sistema Solimões-
Amazonas. 

Leporinus cylindriformes é uma espécie bastante similar à L. friderici, em 
algumas contagens e principalmente quanto ao padrão de colorido, onde as formas 
jovens possuem manchas arredondadas, alternadas por barras transversais estreitas; 
entretanto, L. cylindriformes possui o formato do corpo indiscutivelmente mais 
cilíndrico, com altura do corpo contida em até cinco vezes no comprimento padrão. 
Existem poucos trabalhos tratando de L. cylindriformes. Garavello (1979) caracterizou o 
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único exemplar analisado (Holótipo, MCZ 20430) e o incluiu em seu “grupo friderici”, 
embora não tenha contemplado essa espécie na parte discursiva de sua tese. Essa 
espécie é conhecida somente para a calha do rio Amazonas, em seu baixo curso. 

Dentre as espécies de Leporinus que possuem barras largas transversais no corpo 
e na cabeça (grupo “fasciatus”), L. desmotes é a única com um padrão de colorido 
composto por sete barras transversais em indivíduos adultos. Essa espécie também 
carrega uma característica única para o subgrupo, onde os exemplares apresentam 14 
escamas circumpedunculares e não 12 ou 16 como geralmente ocorrem nas espécies do 
gênero. Apesar de a espécie ter uma quantidade de barras transversais muito próximas a 
L. octofasciatus, L. affinis e indivíduos jovens de L. fasciatus, a espécie apresenta uma 
conformação muito peculiar, acentuada pela maior inclinação de suas barras em relação 
a essas outras espécies (Britski & Garavello, 1978). 

Outra característica marcante em L. desmotes são manchas negras nas bases das 
nadadeiras dorsal, ventral e anal, que podem alcançar a metade dos raios; tal fato tem 
sido relacionado como uma continuação das barras, padrão pouco comum em espécies 
do gênero Leporinus. Somente algumas espécies, por exemplo, pertencentes aos gêneros 
Abramites e Synaptolaemus, também possuem manchas nas bases das nadadeiras, 
possivelmente relacionadas com outras diferenças significativas, como uma maior 
quantidade de raios não divididos na nadadeira anal, que contrasta com o restante das 
espécies de anostomídeos conhecidas. 

Além disso, Garavello (1979) observou que o par de dentes sinfisiais do dentário 
pode ser bastante desenvolvido em exemplares de diferentes regiões em toda sua área de 
distribuição. Porém, essa característica pode ser inerente às condições ambientais e 
possivelmente não refletem uma adaptação evolutiva para a espécie, podendo ser 
somente uma variação relacionada aos diversos hábitos alimentares que a mesma é 
submetida. 

Uma evidência circunstancial que corrobora essa informação pode estar na 
mudança ontogenética observada nos dentes de várias espécies de anostomídeos. 
Indivíduos jovens de Petulanos intermedius Winterbottom (1980), menores que 60 mm 
de comprimento padrão apresentam os dentes sinfisiais do dentário totalmente 
truncados, em discordância com exemplares maiores que possuem tais dentes com 
grandes cúspides. No gênero Leporinus, espécies como L. fasciatus também podem 
apresentar diferentes graus de entalhamento desse par de dentes, mediados certamente 
pelo hábito alimentar da espécie (Garavello, 1979). 

Leporinus falcipinnis Mahnert, Géry & Muller 1997 pode ser facilmente 
confundida com L. fasciatus e Leporinus sp. “tapaxingus”, principalmente pelo seu 
padrão de colorido. Essa espécie foi descrita com base num único exemplar, 
proveniente do rio Arapiuns, baixo rio Tapajós e segundo os autores, esta espécie possui 
como principal caráter diagnóstico a forma das nadadeiras dorsal e caudal (maior e mais 
furcada, respectivamente), além do padrão de colorido, que consta de 13 barras 
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transversais no corpo. Porém, alguns caracteres como a quantidade de dentes e 
contagens de séries de escamas fazem com que esta espécie se aproxime mais de L. 
fasciatus, apesar dessa espécie ter um corpo mais alongado. 

Não fugindo à regra geral observada no gênero Leporinus, L. friderici é uma 
espécie que possui forte mudança ontogenética no seu padrão de colorido, fato 
observado de maneira acentuada também nos demais anostomídeos. A coloração dos 
exemplares jovens analisados é baseada em um padrão que alterna três ou quatro 
manchas negras arredondadas, bastante conspícuas, com barras transversais castanho-
escuras no dorso, ultrapassando a linha lateral até a região ventral nos indivíduos com 
cerca de 60 mm de comprimento padrão corroborando os resultados obtidos por Santos 
(1982). Já nos indivíduos adultos analisados (de até 400 mm CP), as manchas tenderam 
a desaparecer, e quando não, somente duas delas puderam ser visualizadas de maneira 
muito esmaecida: uma no nível da dorsal e outra no pedúnculo caudal, com cor de 
fundo amarelo claro. 

Uma diferença tão marcante na coloração entre jovens e adultos de uma espécie 
de peixe deve certamente refletir um ciclo de vida com fases bastante distintas, talvez 
marcadas por diferentes estratégias ecológicas, principalmente quanto ao refúgio e 
alimentação. Investigando os hábitos alimentares e reprodutivos de quatro espécies de 
anostomídeos no lago Janauacá (AM), dentre eles L. friderici, Santos (1982) observa 
que jovens e adultos utilizam hábitats específicos para tais fins. Assim, enquanto os 
alevinos se refugiam nos grandes bancos de macrófitas formados na época de cheia, 
onde se alimentam principalmente de ninfas de insetos aquáticos e pequenas sementes, 
os adultos habitam locais mais profundos como a boca do lago. 

Quanto à alimentação, L. friderici, assim como os demais anostomídeos, é 
considerada uma espécie onívora (Santos, 1982). Sua dieta é baseada prioritariamente 
em vegetais superiores, mas também pode consumir insetos, detritos e outros peixes em 
valores de menor importância (Braga, 2001). Porém, a amplitude observada nesse 
aspecto pode ser um reflexo de uma plasticidade alimentar na sua dieta, onde os 
alevinos e indivíduos jovens devem consumir itens como plâncton e pequenos insetos, 
passando a se alimentar de sementes e outras partes vegetais superiores à medida do seu 
desenvolvimento ontogenético. 

Alevinos e indivíduos jovens de diversas espécies de characiformes usam 
ambientes diferentes dos adultos, como por exemplo, bancos de macrófitas. Estes locais 
são preferidos como refúgio, pois os protegem contra possíveis predadores, além de 
funcionarem como ambientes para forrageio. A partir desses lugares, os peixes 
exploram ambientes adjacentes com o intuito de aumentar sua biomassa, tornando-os 
sexualmente maduros (Petry et al., 2003). 

Em ambientes represados, Lopes et al. (2000) observaram a estratégia 
reprodutiva de L. friderici na bacia do rio Paraná e verificaram que o local de 
preferência mais explorado pela espécie corresponde ao da maioria das espécies 
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migratórias. Nesse estudo, os ambientes lóticos amostrados representaram a grande 
maioria dos locais de desova, indicando uma adaptação á perturbação do ambiente e 
corroborando com alguns estudos que demonstraram anostomídeos se reproduzindo em 
ambientes lênticos, como as represas (Ferreira & Godinho, 1990; Agostinho et al., 
1992). 

Leporinus friderici é uma das espécies de anostomídeos mais amplamente 
distribuídas na região Neotropical (Renno et al., 1990; Garavello et al., 1992). Além 
disso, é considerada uma das espécies mais abundantes nos diversos sistemas hídricos 
da América do Sul onde ocorre (Géry, 1977). Mesmo sem a devida análise filogenética, 
Garavello (1979) acredita que L. friderici pode ter dado origem a diversas outras 
espécies através de isolamento geográfico, como por exemplo, L. ecuadorensis 
(Equador), L. spilopleura (Guiana Francesa), L. parae (leste da Amazônia), L. niceforoi 
(Colômbia), L. boehlkei (Venezuela), L. piau (nordeste brasileiro) e L. paranaensis (alto 
Paraná). 

As espécies de Leporinus que possuem o padrão de colorido do tipo “maculado”, 
geralmente apresentam três ou quatro manchas ao longo da linha lateral (com exceção 
de L. octomaculatus e L. guttatus), que podem estar combinadas ou não com barras 
transversais. Assim, as espécies que Géry et al. (1988) reconheceram como pertencentes 
a esse grupo, possuem como característica particular a alternância de manchas (ou 
máculas), que podem estar dispostas ao longo linha lateral, com barras transversais que 
atravessam a linha mediana do corpo, podendo alcançar a região ventral. 

Leporinus octomaculatus Britski & Garavello 1993 possui mais que quatro 
manchas arredondadas ao longo da linha lateral (Britski & Garavello, 1993; Birindelli & 
Britski, 2009). Como o nome já sugere, um total de oito manchas negras estão alinhadas 
longitudinalmente do opérculo ao pedúnculo, combinadas com barras transversais 
grossas (parecem ser associadas às suas respectivas manchas ao longo da linha lateral) e 
que não alcançam as manchas da linha mediana por uma série de escamas. Essa espécie 
também apresenta manchas bastante esmaecidas na região abdominal diferentemente 
das demais manchas do corpo. 

No entanto, apesar do nome representar a característica diagnóstica para a 
espécie, foi analisado um exemplar coletado no rio Juruena, que apresentou nove 
manchas e uma série a mais de escamas acima da linha lateral. Mesmo assim, concorda 
com o restante dos dados de proporção corporal e contagens, levando a considerar que 
se trata de variações intraespecíficas. 

Leporinus octomaculatus foi descrita para a bacia do rio Tapajós, em riachos de 
cabeceiras do rio Arinos, afluente do Juruena. Ela vive, segundo seus autores, 
sintopicamente com L. reticulatus, outra espécie de pequeno porte, que apresenta 
também colorido incomum às espécies de Leporinus, com padrão bastante parecido com 
Characidium fasciatus que tem colorido com manchas irregulares. 
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Leporinus reticulatus não teve exemplares analisados nesse trabalho. Foi 
descrita a partir de pequenos exemplares coletados no riacho Formoso, pequeno 
tributário do rio Arinos, no alto rio Tapajós. Seu padrão de colorido único é a principal 
característica que diferencia essa espécie dos demais congêneres; consta de diversas 
manchas irregulares, dispostas de maneira difusa por todo o corpo, com margem 
irregular, as vezes vazadas. No entanto, Birindelli & Britski (2009) refizeram a diagnose 
baseados em espécimes maiores coletados em outras localidades do alto Tapajós, 
reconhecendo outra característica que auxilia na identificação desta espécie, que é o 
crescimento alométrico do focinho. 

Segundo os autores, é bastante clara a diferença significativa nos tamanhos 
relativos do focinho entre espécimes maiores e menores. Gradualmente, os exemplares 
maiores que 80 mm CP sofrem um alongamento no focinho, comparativamente muito 
maior que estruturas associadas, como o olho (que não sofrem alteração ontogenética no 
seu diâmetro). A espécie possui um pequeno porte, com exemplares conhecidos 
alcançando até 150 mm de comprimento padrão. Passados quase 20 anos após sua 
descrição é bastante provável que L. reticulatus seja uma espécie endêmica do alto 
Tapajós, já que não se tem notícias de sua ocorrência em outras localidades que não 
sejam pequenos tributários do rio Juruena, Estado de Mato Grosso. 

Leporinus sexstriatus pode ser, juntamente com L. striatus (que não ocorre no 
Tapajós), considerada espécie emblemática dentro do grupo “striatus”. Tal simbologia, 
refletida inclusive em seu nome, demonstra a configuração do colorido baseado em 
listras longitudinais ao longo do corpo. Entretanto, L. sextriatus é a única espécie de 
anostomídeos do Tapajós (e da América do Sul) com seis listras negras longitudinais, 
alternadas com outras amareladas. Esta espécie possui pequeno porte e tem grande 
potencial na aquariofilia (Britski & Garavello, 1980). 

Conforme a descrição, L. sexstriatus difere das demais (exceto L. striatus, L. 
arcus e L. despaxi por apresentar listras longitudinais) por possuir seis listras 
longitudinais pelo corpo. 

Leporinus cf. taeniofasciatus também compõe o grupo “striatus”, definido pela 
presença de uma ou mais listras longitudinais, que podem estar combinadas com barras 
transversais. Descrita para a bacia do rio Tocantins, sua característica diagnóstica, cujo 
nome está diretamente relacionado, é a presença de uma listra longitudinal cinza-escura 
combinada com 12 barras transversais que não alcançam a linha lateral. 

Apesar da diagnose de Leporinus taeniofasciatus permitir sua distinção quanto 
aos congêneres, é pobre em detalhes que poderiam facilitar a identificação mais precisa 
da mesma, como por exemplo, a estrutura e formato dos dentes. A morfologia dos 
dentes não foi mencionada no trabalho e nos exemplares analisados observou-se que os 
três dentes do pré-maxilar possuem cúspides irregulares, às vezes forma de “M”, ao 
contrário dos dentes do dentário, que são totalmente truncados ou arredondados; o 
último possui formato irregular, além de muito diminuto em relação aos demais. 
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Outro ponto que merece atenção na descrição de L. taeniofasciatus diz respeito à 
imagem que retrata claramente um espécime com boca terminal. Enquanto no texto o 
autor descreve como “subinferior”, a imagem apresentada mostra um exemplar com 
boca mais próxima da posição terminal. Já os exemplares examinados possuem a boca 
quase totalmente voltada para baixo, mais ainda não chegam a ser como as espécies do 
gênero Hypomasticus considerados nesse trabalho. 

Uma dúvida que surgiu no momento das análises de Leporinus cf. 
taeniofasciatus foi quanto a conformação das manchas do colorido. Na maioria dos 
exemplares, pequenas manchas esmaecidas abaixo da linha lateral, não estavam 
presentes como na imagem da descrição original. Somente em alguns exemplares tais 
manchas formaram uma listra inconspícua que vai da nadadeira peitoral à origem da 
anal. No entanto, esse aspecto pôde ser elucidado após confirmação dessa variação do 
colorido no tópico que trata sobre esse tema no artigo descritivo. 

Leporinus cf. unitaeniatus é caracterizada por possuir uma fina listra 
longitudinal castanho-escura ao longo da linha lateral, com 12 a 15 barras da mesma cor 
da listra que não alcança a linha lateral. Garavello (1979) já havia incluído essa espécie 
como nova em sua tese, baseado em seis espécimes coletados, sendo cinco do rio 
Araguaia e um do rio Tapajós. A espécie ocorre em simpatria com L. geminis na bacia 
do rio Tocantins; porém, um exemplar analisado de Leporinus cf. unitaeniatus nos faz 
considerar que a mesma também ocorre no alto rio Tapajós, no rio Teles Pires. 

Leporinus sp. “britskii”, outra espécie do grupo “striatus” que ocorre na bacia do 
rio Tapajós é aqui considerada nova. Apesar da grande semelhança com L. 
taeniofasciatus, principalmente no padrão de colorido, essa espécie pode ser distinguida 
das demais congêneres pela combinação do padrão colorido com o numero de escamas 
na linha lateral e circumpedunculares. 

Das seis espécies que apresentam uma única listra longitudinal ao longo da linha 
lateral, somente L. amblyrhynchus possui o pedúnculo caudal circundado por 12 
escamas, concordando com Leporinus sp. “britskii”. No entanto, ao contrário dessa 
espécie, aquela só ocorre em rios do Estado de São Paulo, na bacia do rio Paraná-
Paraguai; todas as outras (L. melanopleura, L. taeniatus, L. taeniofasciatus, L. 
unitaeniatus e L. vanzoi) apresentam contagens da linha lateral e circumpedunculares 
diferentes de Leporinus sp. “britskii”. 

Leporinus sp. “tapaxingus” é também considerada nova e até onde se sabe, só 
ocorre na Ecorregião Tapajós-Xingu. É caracterizada por apresentar barras transversais 
e uma mancha escura em cada escama do corpo que dá a impressão de várias listras 
longitudinais acima e abaixo da linha lateral, padrão até então desconhecido para 
espécies do grupo fasciatus. Esta espécie parece compor um complexo de formas que 
apresentam um “continuum” e que se diferenciam principalmente a partir desse padrão 
de colorido. Formas analisadas do rio Xingu também apresentam esse padrão de 
manchas puntiformes em cada escama, porém um pouco mais escurecidas que nas 
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formas encontradas no rio Tapajós, além de apresentarem a nadadeira caudal mais 
furcada. 

Leporinus tigrinus possui padrão de colorido baseado em oito barras transversais 
largas e negras sobre o corpo, algumas delas bipartidas no dorso. No entanto, o único 
trabalho que apresenta imagem dessa espécie (Garavello, 1979) não evidencia que 
somente as últimas barras não são bipartidas; tal fato é corroborado com a grande 
maioria dos exemplares analisados no presente trabalho, onde as três últimas barras são 
conspícuas e inteiras, não apresentando bipartição em sua região dorsal. 

Essa observação leva a considerar que esse caráter descritivo não distingue bem 
essa espécie, já que outras como L. affinis e L. y-ophorus também possuem oito barras 
largas e transversais; em L. y-ophorus, embora apresentando somente seis no corpo 
(mais duas na cabeça), observa-se também a bipartição na região dorsal de algumas 
barras, principalmente as mais anteriores do corpo. 

As informações sobre a localidade tipo de L. tigrinus geraram historicamente 
algumas incertezas, principalmente se ela é mesmo originária da bacia do rio Tocantins-
Araguaia. Garavello (1979) observa que ela poderia ser sinônimo de L. octofasciatus, 
que ocorre na bacia do rio Paraná, já que ambas ocorrem em regiões muito próximas. 
No entanto, o exame de parátipos por esse autor permitiu concluir serem espécies 
distintas, diferindo principalmente nas contagens da série transversal e da linha lateral; 
além disso, notou-se que L. tigrinus possui um diâmetro da órbita muito maior que L. 
octofasciatus. Mesmo assim, ainda existe uma forte dúvida quanto à localidade típica 
dessa espécie, visto que a única informação é “Goiás”, podendo esta ser tanto o Estado 
de mesmo nome, quanto o município de Goiás que fica as margens do rio Vermelho, 
afluente do rio Araguaia. 

Leporinus vanzoi, descrita por Britski & Garavello em 2005 tem como principal 
característica a interrupção da listra escura, ao longo da linha lateral, na região do 
pedúnculo, a cerca de duas escamas da nadadeira caudal. Foram analisados trinta 
exemplares aqui considerados como pertencentes a essa espécie, embora alguns deles 
apresentassem diferenças marcantes na coloração e altura do corpo que foram 
interpretadas como variações intraespecíficas. Os demais dados de proporção corporal e 
contagens também apresentaram uma pequena variação, mas concordam com a 
descrição original para a espécie. 

A principal característica que diferencia esta espécie das demais (a interrupção 
da listra longitudinal) teve profunda variação nos exemplares analisados, tanto no 
comprimento quando na espessura. Além disso, um exemplar apresentou uma listra 
longitudinal completa, sem interrupções, embora todos os dados morfológicos e 
merísticos indiquem que se trata mesmo de L. vanzoi. Também, três exemplares, todos 
do lote INPA 35244, destoaram na altura do corpo (25% vs 22% do CP) e são mais 
longos. Pôde-se observar ainda que a listra longitudinal apresenta uma menor espessura, 
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não chegando a cobrir sequer uma escama inteira da linha lateral na maior parte de sua 
trajetória. 

Das espécies formalmente descritas de Leporinus que compõem o grupo 
“striatus”, somente seis delas têm uma única listra longitudinal. Esse grupo é formado 
por L. vanzoi, L. melanopleura, L. taeniatus, L. taeniofasciatus, L. amblyrhynchus e L. 
uniataeniatus, onde somente a primeira pode apresentar interrupção da listra combinada 
com 6/I/5 na série transversal, 40-42 escamas ao longo da linha lateral e fórmula 
dentária com 4/4 dentes. 

No entanto, diversos exemplares de L. vanzoi coletados recentemente na bacia 
do rio Tapajós, apresentam diferenças significativas quando comparados com o holótipo 
(3/4 dentes e mais de 42 escamas na linha lateral) além de diferenças nas proporções 
corporais (sobretudo o corpo mais longo) e na listra longitudinal, que não apresenta 
interrupção na região do pedúnculo caudal (Birindelli 2010, comum. Pess.). Vale 
ressaltar que a interrupção da listra longitudinal foi usada pelo autor, juntamente com os 
demais caracteres descritivos como únicos para a espécie. 

Petulanus Sidlauskas & Vari (2008) foi o décimo quarto gênero proposto para a 
família Anostomidae. Segundo os autores, essa necessidade se deve principalmente às 
diferenças osteológicas entre as espécies até então alocadas em Anostomus. Petulanus, 
que possui P. plicatus como tipo, difere das demais espécies com abertura bucal 
superior (subfamilia Anostominae), sobretudo pelo seu padrão de colorido, composto de 
manchas arredondadas e barras transversais estreitas (Winterbottom, 1980). 

Petulanos intermedius, à primeira vista, pode ser facilmente confundida com 
Pseudanos trimaculatus por apresentar barras transversais bastante estreitas e manchas 
ovais ao longo da linha lateral. No entanto, um exame mais minucioso revela diferenças 
significativas em estruturas ósseas do crânio, quantidade de raios branquiostegais (3 vs 
4 em Petulanus) e nos dentes do dentário, que apresentam natureza truncada (vs 
cuspidadas em Petulanus). 

As espécies que compõem a subfamília Anostominae geralmente estão 
associadas com ambientes de corredeiras, principalmente por terem a abertura bucal 
voltada para cima (superior). Zuanon (1999) estudando ictiofauna das corredeiras do rio 
Xingu reporta a presença de Petulanus intermedius, Anostomus ternetzi, Sartor 
respectus e Synaptolaemus cingulatus. O uso desse hábitat por essas espécies parece ter 
relação direta com o refúgio e a alimentação, visto que a dieta de algumas delas é 
basicamente composta de esponjas e briozoários. Por terem menores profundidades, os 
ambientes de corredeiras provavelmente favorecem uma maior entrada de luz nos rios 
de águas claras, aumentando a produtividade primaria que é a base alimentar das 
cadeias aquáticas (Zuanon, 1999). 

Descrita por Sidlauskas & Santos (2005), Pseudanos winterbottomi é juntamente 
com P. gracilis Kner as únicas do gênero que apresentam uma listra longitudinal 
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espessa ao longo da linha lateral. No entanto, esta última espécie apresenta outro padrão 
de colorido, com três manchas negras arredondadas ao longo da linha lateral; as demais, 
apresentam uma combinação de manchas e barras estreitas no dorso. 

Pseudanos winterbottomi está distribuída de maneira disjunta, ocorrendo na 
bacia do rio Orinoco na Venezuela e no rio Tapajós no Brasil, existindo um grande 
hiato entre as duas regiões. Sidlauskas & Santos (2005) comentam que esta espécie se 
parece bastante com P. gracilis (que não possui listra), se diferenciando somente por 
caracteres como a quantidade de raios branquiostegais, poros no canal sensorial, além 
do colorido da listra longitudinal que é conspícuo. 

Já as espécies do gênero Rhytiodus possuem algumas diferenças notáveis, 
quando comparadas com os demais anostomídeos. São espécies de corpo bastante 
fusiforme, alongados e cabeça deprimida; nas contagens, as escamas da linha lateral, 
por exemplo, não raramente alcançam números próximos de uma centena em Rhytiodus 
microlepis; também as escamas ao redor do pedúnculo podem ter a quantidade 
duplicada em relação aos demais anostomídeos, com 25 a 27 séries (Kner, 1858). 

Rhytiodus microlepis foi a única espécie do gênero encontrada na bacia do rio 
Tapajós. Descrita juntamente com R. argenteofuscus, (embora não dando informações 
sobre os tipos) o autor faz algumas considerações sobre sua distribuição, comentando 
que possivelmente seriam restritas à ambientes de água branca e preta, já que ambas 
possuem como localidade tipo os arredores da cidade de Manaus. Estas espécies são 
amplamente distribuídas nos rios do sistema Solimões-Amazonas e alcançam quase 
meio metro de comprimento, estando entre os maiores anostomídeos conhecidos. No 
entanto, esta espécie de grande porte é economicamente insignificante na área de 
ocorrência (Santos, et al., 2006). 

As espécies de Sartor, juntamente com Leporinus venerei Britski & Birindelli 
2008, são as únicas da família a apresentarem quatro dentes na pré-maxila e três no 
dentário. Santos & Jégu (1987) registraram novas áreas de ocorrência para as duas 
espécies desse grupo e descreveram duas espécies de Sartor, ambas para ambientes de 
água clara. Enquanto Sartor elongatus é endêmica do rio Trombetas, Sartor tucuruiense 
parecia ter sua ocorrência somente no baixo rio Tocantins, na região de Tucuruí, Estado 
do Pará. 

No entanto, um exemplar de S. tucuruiense foi coletado recentemente no alto rio 
Tapajós, mais precisamente no rio Teles Pires. Essa espécie é muito rara e ocorre em 
áreas de corredeiras. O local de coleta do exemplar analisado no presente trabalho, está 
sendo prospectada para a construção de uma usina hidrelétrica e certamente, as 
populações de S. tucuruiense sofrerão grande impacto tendo em vista à enorme 
mudança que deverá acontecer muito em breve no seu hábitat. 

As espécies do gênero Schizodon não diferem muito externamente da maioria 
das espécies de Leporinus, e desde a década de 1970, Géry (1977) já apontava a 
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necessidade de uma ampla revisão para esse grupo. Tradicionalmente, as espécies do 
gênero são separadas pela combinação da posição da abertura bucal, onde os adultos de 
Schizodon apresentam a boca levemente voltada para cima, guardando dentes 
pluricuspidados. 

A espécie mais relacionada à Schizodon vittatus, encontrada na área de estudo, é 
S. fasciatus, onde a principal diferença está no padrão de colorido, que naquela 
apresenta uma combinação entre a última barra transversal e uma listra longitudinal que 
segue até o pedúnculo caudal. Géry (1977) discute esse aspecto, descrevendo detalhes 
desse colorido e atenta para a possibilidade de variação intraespecífica em S. fasciatus. 

Segundo Garavello (1994) pelo menos quatro padrões de colorido podem 
oferecer boa diagnose das espécies de Schizodon em relação aos demais gêneros de 
Anostomidae: (i) barras negras ou castanho-escuras transversais conspícuas, (ii) listras 
longitudinais finas e inconspícuas combinadas com uma mácula negra conspícua, (iii) 
barras transversais negras ou castanho-escuras combinadas com uma listra longitudinal 
castanho-escura ao longo da linha lateral e (iv) apenas uma mácula negra conspícua 
sobre o pedúnculo caudal sobre a cor de fundo castanho claro uniforme. 

Outra espécie relacionada, S. dissimilis, é identificada pela ausência da mancha 
caudal, possuindo corpo muito mais alongado em relação às demais. Esta espécie 
também pode ser separada das demais pela sua distribuição geográfica, sendo endêmica 
da bacia do rio Parnaíba, na região nordeste do Brasil. 

Pelo menos quinze espécies formalmente descritas compõem o gênero 
Schizodon, que estão amplamente distribuídas na América do Sul, em todos os seus 
grandes sistemas hídricos, da Venezuela ao Uruguai (estando ausente nos rios da costa 
leste do Brasil). De maneira similar à Leporinus friderici, considera-se que Schizodon 
fasciatus como a espécie mais basal do grupo (Géry, 1977; Bergmann, 1988; Garavello, 
1994). 

Por fim, Synaptolaemus Myers & Fernandez Yépez (1950) é, juntamente com 
Gnathodolus, o único gênero monotípico da subfamília Anostominae. Synapolaemus 
cingulatus também ocorre na bacia do Tapajós e se destaca dos demais gêneros, 
sobretudo, pelo seu padrão de colorido que alterna barras vermelho-amareladas e 
negras, na cabeça e corpo. É uma espécie que chama bastante atenção quanto a esse 
aspecto, sendo reportada por Winterbottom (1980) para as bacias dos rios Orinoco e alto 
Xingu e agora ampliada para o rio Tapajós. 
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6 – Conclusões 

1. Foram reconhecidas vinte e oito espécies de anostomídeos na bacia do rio Tapajós, 
número altamente significativo, representando até agora o maior número de espécies 
desse grupo de peixes em qualquer outra sub-bacia da Amazônia ou da região 
neotropical; 

2. Até o momento, as seguintes espécies são endêmicas na bacia do Tapajós: Leporinus 
octomaculatus, L. reticulatus e L. sexstriatus; 

3. Aproximadamente 35% das espécies analisadas figuram, até o momento, como 
endêmicas da Ecorregião Tapajós-Xingu: Leporinus cf. taeniofasciatus, Leporinus cf. 
unitaeniatus, L. falcipinnis, L. octomaculatus, L. reticulatus, L. sexstriatus, Leporinus 
sp. “britskii”, Leporinus sp. “tapaxingus”, L. vanzoi e Petulanus intermedius; 

4. As espécies de anostomídeos da bacia do rio Tapajós ocorrem em diferentes hábitats, 
havendo grande preferência por áreas de corredeiras e cachoeiras, por exemplo, 
Petulanus intermedius, Pseudanos winterbottomi, Sartor tucuruiense e Synaptolaemus 
cingulatus; outras espécies demonstraram preferência por áreas de cabeceiras, como por 
exemplo, Leporinus octomaculatus, L. reticulatus e L. sexstriatus; 

5. Rhytiodus microlepis teve sua área de distribuição ampliada, uma vez que é tida 
como uma espécie típica de água branca, da calha Solimões-Amazonas. Observa-se, no 
entando, que essa espécie só foi amostrada no curso inferior do Tajapós, nas 
proximidades de sua área natural de ocorrência; 

6. A descrição das espécies consideradas novas nesse trabalho (Leporinus sp. "britskii” 
e Leporinus sp. “tapaxingus”) já está sendo elaborada e deverá ser publicada em breve; 

7. As espécies de Leporinus com padrão barrado (grupo fasciatus) precisam de uma 
ampla revisão taxonômica, pois espécies como L. affinis, L. fasciatus e Leporinus sp. 
“tapaxingus” possuem padrão de colorido similar e muitas características taxonômicas 
sobrepostas; 

8. O complexo de morfotipos do grupo “vanzoi” também necessita de revisão, já que 
ocorre variação significativa nos principais caracteres diagnósticos para esta espécie. 
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ANEXO I 

 

Figura 30. Distribuição geográfica de Anostomoides laticeps, Anostomus ternetzi, 
Hypomasticus julii, H. pachycheilus e Laemolyta proxima. 
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Figura 31. Distribuição geográfica de Leporellus vittatus, Leporinus bistriatus, L. 
brunneus, Leporinus cf. taeniofasciatus e Leporinus cf. unitaeniatus. 
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Figura 32. Distribuição geográfica de Leporinus cylindriformes, L. desmotes, L. 
falcipinnis L. friderici e L. maculatus. 
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Figura 33. Distribuição geográfica de Leporinus octomaculatus, L. reticulatus, L. 
sexstriatus, Leporinus sp “britskii” Leporinus sp “tapaxingus”. 
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Figura 34. Distribuição geográfica de L. tigrinus, L vanzoi, Petulanus intermedius, 
Pseudanos winterbottomi e Rhytiodus microlepis. 
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Figura 35. Distribuição geográfica de Sartor tucuruiense, Schizodon vittatus e 
Synaptolaemus cingulatus. 
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ANEXO II 

Tabela 1. Dados morfológicos de Anostomus ternetzi e Hypomasticus julii, expressos em valores absolutos e relativos quanto ao 
comprimento padrão e comprimento da cabeça. 

  Anostomus ternetzi (n=10) Hypomasticus julii (n=19) 

Caracteres Amplitude M DP Amplitude M DP 

Comprimento padrão (mm) 31,6-40,8 35,7 - 54,8-110,8 77,2 - 

Porcentagem no comprimento padrão 

Altura do corpo 13,5-16,9 14,6 1,0 20,5-28,4 22,9 2,2 

Largura do corpo 9,2-12,1 10,2 0,9 11,9-15,2 13,5 0,9 

Comprimento da cabeça 24,5-28,4 26,4 1,2 20,6-24,1 22,3 0,9 

Largura da cabeça 9,5-11 10,2 0,5 11,4-13,4 12,3 0,6 

Distância pré-dorsal 47,4-50,1 49,0 0,8 44,4-49 46,4 1,4 

Distância pré-ventral 49,4-52,5 50,5 0,9 47,3-53,1 50,2 1,3 

Distância pré-anal 77,2-83 79,4 1,6 76,8-83,1 80,2 1,7 

Comprimento do pedunculo 9,2-12 10,6 0,9 9,3-14,3 12,2 1,6 

Altura do pedunculo 6,1-8 6,9 0,7 8,3-11,9 9,6 0,8 

Porcentagem no comprimento da cabeça 

Comprimento do focinho 36,6-40,9 39,1 1,4 40,4-48,8 44,8 2,7 

Diâmetro do olho 21,4-29 25,7 2,6 24,9-34,9 30,2 2,9 

Espaço interorbital 27,3-32,2 29,8 1,6 32,6-42,3 36,8 2,3 
 

Tabela 2. Dados morfológicos de Hypomasticus pachycheilus e Laemolyta proxima, expressos em valores absolutos e relativos 
quanto ao comprimento padrão e comprimento da cabeça. 

  Hypomasticus pachycheilus (n=5) Laemolyta proxima (n=30) 

Caracteres Amplitude M DP Amplitude M DP 

Comprimento padrão (mm) 99,16-120,7 108,2    - 112-197 157,9 - 

Porcentagem no comprimento padrão 

Altura do corpo 22,2-25,4 23,6 1,2 21,8-25,2 23,9 1,1 

Largura do corpo 13,8-16 14,8 0,9 11,5-15,7 13,6 1,3 

Comprimento da cabeça 20,9-21,2 21,1 0,1 20,8-23,4 22,0 0,7 

Largura da cabeça 12,4-12,9 12,7 0,2 11,3-13,2 12,1 0,5 

Distância pré-dorsal 44,9-45,8 45,3 0,6 42,2-46,2 44,6 1,1 

Distância pré-ventral 48,7-50,3 49,2 0,7 45-49,2 47,3 1,0 

Distância pré-anal 80,1-82,3 81,0 0,9 77-82,8 80,0 1,3 

Comprimento do pedunculo 11,3-12,6 11,9 0,5 11,2-13,4 12,2 0,5 

Altura do pedunculo 9-9,9 9,5 0,3 8,4-10,8 9,6 0,5 

Porcentagem no comprimento da cabeça 

Comprimento do focinho 44-46,3 45,3 1,0 34,7-41,5 38,2 1,9 

Diâmetro do olho 26,7-30,6 28,8 1,6 28,2-33,4 30,2 1,5 

Espaço interorbital 36,6-39,6 38,7 1,3 41,7-47,9 44,1 3,0 
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Tabela 3. Dados morfológicos de Leporinus brunneus e Leporinus cf. taeniofasciatus, expressos em valores absolutos e relativos 
quanto ao comprimento padrão e comprimento da cabeça. 

 Leporinus brunneus (n=5) Leporinus cf. taeniofasciatus (n=30) 

Caracteres Amplitude M DP Amplitude M DP 

Comprimento padrão (mm) 87,2-129,1 98,5 - 48,17-87,39 57,2 - 

Porcentagem no comprimento padrão 

Altura do corpo 21,8-23,5 22,6 0,7 21,6-26,3 24,2 1,2 

Largura do corpo 13,1-14,7 14,0 0,7 11,4-15,7 13,9 1,0 

Comprimento da cabeça 25-27,9 26,3 1,1 23,6-26,4 25,2 0,7 

Largura da cabeça 12,7-14 13,3 0,5 12,5-14,4 13,6 0,4 

Distância pré-dorsal 48,2-50,7 49,1 1,0 45,4-49,5 47,1 1,0 

Distância pré-ventral 51,2-53,5 52,1 0,9 48,3-55,0 51,4 1,3 

Distância pré-anal 75,9-81,4 78,9 2,5 73,0-78,7 76,5 1,3 

Comprimento do pedunculo 10,7-12,6 9,5 5,4 13,0-16,6 14,8 0,8 

Altura do pedunculo 8,7-9,2 8,9 0,2 9,7-11,2 10,6 0,3 

Porcentagem no comprimento da cabeça 

Comprimento do focinho 40,9-43,4 42,3 1,0 37,9-45,6 41,4 1,7 

Diâmetro do olho 28,2-31,4 29,9 1,3 26,9-35 31,0 2,4 

Espaço interorbital 31,2-32,5 31,9 0,5 33,7-37,9 35,5 1,3 

 

 

Tabela 4. Dados morfológicos de Leporinus cylindriformes e L. desmotes, expressos em valores absolutos e relativos quanto ao 
comprimento padrão e comprimento da cabeça. 

 Leporinus cylindriformes (n=2) Leporinus desmotes (n=10) 

Caracteres Amplitude M DP Amplitude M DP 

Comprimento padrão (mm) 40,2-189 114,6 - 93,2-178,5 125,8 - 

Porcentagem no comprimento padrão 

Altura do corpo 20,6-25,9 23,3 3,7 23,8-27,7 26,2 1,3 

Largura do corpo 11,9-13,2 12,6 0,9 11,9-15,2 13,7 0,8 

Comprimento da cabeça 23,2-29,1 26,2 4,1 23-30 26,1 1,9 

Largura da cabeça 13,4-13,7 13,6 0,2 12,4-14,2 13,5 0,6 

Distância pré-dorsal 46,5-49,7 48,2 2,3 44-50,7 47,6 2,2 

Distância pré-ventral 50,2-52,2 51,3 1,4 47,9-53,8 50,8 1,9 

Distância pré-anal 77,8-85,1 81,5 5,2 79,5-83,9 81,5 1,2 

Comprimento do pedunculo 11,4-12,1 11,8 0,5 8,1-12,2 10,7 1,3 

Altura do pedunculo 8,4-9,5 9,0 0,8 9,8-10,8 10,4 0,4 

Porcentagem no comprimento da cabeça 

Comprimento do focinho 38,6-39,3 39 0,5 40,3-44,1 42,2 1,5 

Diâmetro do olho 25-33,3 29,2 5,9 24,1-30 27,1 2,0 

Espaço interorbital 30,7-40,9 35,8 7,2 35,1-41,8 39,2 1,8 
 

 



 

70 

 

Tabela 5. Dados morfológicos de Leporinus friderici e L. maculatus, expressos em valores absolutos e relativos quanto ao 
comprimento padrão e comprimento da cabeça. 

 Leporinus friderici (n=30) Leporinus maculatus (n=7) 

Caracteres Amplitude M DP Amplitude M DP 

Comprimento padrão (mm) 49,8-214,9 98,1 - 73,2-88,7 81,3 - 

Porcentagem no comprimento padrão 

Altura do corpo 25,8-30,2 28,8 1,4 22-26,7 24,8 1,6 

Largura do corpo 12,5-17,1 14,6 1,2 12,6-14,5 13,5 0,7 

Comprimento da cabeça 22,8-30 26,9 1,5 23,3-25 24,0 0,5 

Largura da cabeça 13,3-15,7 14,5 0,5 11,1-13 12,5 0,6 

Distância pré-dorsal 45-51,7 47,9 1,3 46,1-49 47,6 1,1 

Distância pré-ventral 48,7-57,3 52,1 1,8 50,1-53,4 51,3 1,1 

Distância pré-anal 76,7-85,9 81,7 2,4 79-82,3 80,4 1,1 

Comprimento do pedunculo 8,9-14,3 10,9 1,0 10,2-13,3 11,2 1,1 

Altura do pedunculo 8,9-11,2 10,2 0,5 8,9-9,8 9,5 0,3 

Porcentagem no comprimento da cabeça 

Comprimento do focinho 35,3-43,3 39,4 1,9 39,9-45,1 42,7 1,9 

Diâmetro do olho 24-38,2 32,8 3,9 26,5-34,2 30,7 2,3 

Espaço interorbital 36-50,7 40,5 3,9 32,7-38,4 35,5 2,1 

 

 

Tabela 6. Dados morfológicos de Leporinus octomaculatus e L. sexstriatus, expressos em valores absolutos e relativos quanto ao 
comprimento padrão e comprimento da cabeça. 

 Leporinus octomaculatus (n=16) Leporinus sexstriatus (n=14) 

Caracteres Amplitude M DP Amplitude M DP 

Comprimento padrão (mm) 30,4-127,2 72,9 - 49,2-81 73,6 - 

Porcentagem no comprimento padrão 

Altura do corpo 21,5-26,9 24,6 1,3 23,4-26,7 25,2 1,2 

Largura do corpo 12,5-15,6 14,2 1,0 13-17,1 14,9 1,2 

Comprimento da cabeça 23,5-28,1 25,5 1,3 23,5-27,2 24,7 0,9 

Largura da cabeça 12,1-13,8 13,0 0,5 11,6-13,5 12,5 0,5 

Distância pré-dorsal 46,5-49,7 48,0 1,1 47,2-49,8 48,2 0,7 

Distância pré-ventral 49,3-53,4 51,0 1,2 47,2-52,7 50,7 1,3 

Distância pré-anal 76,9-83,9 79,9 1,6 78-81,3 79,8 1,1 

Comprimento do pedunculo 9,8-13 11,5 0,9 8,7-13,5 11,9 1,2 

Altura do pedunculo 8,3-10,2 9,5 0,4 7,8-8,7 8,5 0,3 

Porcentagem no comprimento da cabeça 

Comprimento do focinho 39,3-42,9 40,9 1,3 37,8-44,2 41,6 1,6 

Diâmetro do olho 24,5-36,4 28,8 3,2 24-31,3 27,6 2,0 

Espaço interorbital 30,3-35,7 32,6 1,5 31,4-35 33,4 1,4 
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Tabela 7. Dados morfológicos de Leporinus sp. “britskii” e Leporinus sp. “tapaxingus”, expressos em valores absolutos e relativos 
quanto ao comprimento padrão e comprimento da cabeça. 

 Leporinus sp. "britskii" (n=17) Leporinus sp. "tapaxingus" (n=30) 

Caracteres Amplitude M DP Amplitude M DP 

Comprimento padrão (mm) 41.6-97.9 72,7 - 26,7-158,8 57,3 - 

Porcentagem no comprimento padrão 

Altura do corpo 23,2-27,9 24,7 1,1 23,7-30,5 26,5 1,5 

Largura do corpo 12,4-16,8 14,2 1,1 10,7-15,3 12,7 0,9 

Comprimento da cabeça 17,6-26,9 23,4 2,0 23,3-32,4 27,7 2 

Largura da cabeça 11,1-14,9 12,7 0,9 12,1-15,5 13,2 0,8 

Distância pré-dorsal 46,5-52,7 47,9 1,6 40,0-56,9 49,6 2,9 

Distância pré-ventral 50,1-54,3 51,8 1,4 50,6-62,2 54,5 3 

Distância pré-anal 76,5-85,7 79,7 2,3 76,2-93,8 81,6 4,4 

Comprimento do pedunculo 10,2-14,6 11,9 1,1 7,4-12,8 9,8 1,3 

Altura do pedunculo 9,1-12,4 9,6 0,8 7,8-10-6 9,6 0,6 

Porcentagem no comprimento da cabaça 

Comprimento do focinho 40,5-58,6 44,0 4,0 33,3-43,6 38,5 2,6 

Diâmetro do olho 27,0-40,9 31,7 3,2 22,1-36,6 31,2 3,0 

Espaço interorbital 31,5-49,8 36,9 4,1 31,6-42,1 36,6 2,5 

 

 

Tabela 8. Dados morfológicos de Leporinus tigrinus e L.vanzoi, expressos em valores absolutos e relativos quanto ao comprimento 
padrão e comprimento da cabeça. 

 Leporinus tigrinus (n=12) Leporinus vanzoi (n=30) 

Caracteres Amplitude M DP Amplitude M DP 

Comprimento padrão (mm) 71,9-123,2 90,7 - 40-100,2 66,6 - 

Porcentagem no comprimento padrão 

Altura do corpo 23,5-29,9 27,3 1,6 20,1-25,7 22,8 1,5 

Largura do corpo 12,1-17,5 13,6 1,8 11,6-15,7 13,6 1,0 

Comprimento da cabeça 24,3-27,0 25,7 0,8 22,4-27,2 25 1,3 

Largura da cabeça 11,8-14,2 13,1 0,7 11,6-14,1 12,7 0,6 

Distância pré-dorsal 46,8-50,6 49,0 1,3 44,3-50,6 47,9 1,6 

Distância pré-ventral 51,2-56,6 52,8 1,9 48,0-53,7 51,9 1,3 

Distância pré-anal 77,5-84,6 81,3 2,4 76,5-85,1 82 1,9 

Comprimento do pedunculo 9,2-13,8 11,2 1,2 8,2-14,1 11,3 1,3 

Altura do pedunculo 7,3-10,3 9,6 0,8 7,7-9,5 8,5 0,4 

Porcentagem no comprimento da cabeça 

Comprimento do focinho 32,8-51,4 44,0 4,5 34,9-43,6 40,5 2,4 

Diâmetro do olho 20,7-29,3 26,4 2,6 26,0-35,3 30,7 2,4 

Espaço interorbital 30,4-40,6 36,1 2,8 31,8-42 35,5 2,3 
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Tabela 9. Dados morfológicos de Petulanus intermedius e Rhytiodus microlepis, expressos em valores absolutos e relativos quanto 
ao comprimento padrão e comprimento da cabeça. 

 Petulanus intermedius (n=3) Rhytiodus microlepis (n=3) 

Caracteres Amplitude M DP Amplitude M DP 

Comprimento padrão (mm) 52,2-79 53,4 - 131,9-165,8 190,7 - 

Porcentagem no comprimento padrão 

Altura do corpo 23,3-25,3 24,5 1,0 18,6-22,8 20,1 2,4 

Largura do corpo 13,5-14,3 13,9 0,4 10,3-15,5 13,1 2,6 

Comprimento da cabeça 26,7-28,7 27,4 1,2 19,0-21,8 20,7 1,5 

Largura da cabeça 12,1-12,9 12,5 0,4 11,9-13,0 12,6 0,6 

Distância pré-dorsal 50,9-51,8 51,3 0,5 37,3-41,0 39,6 2,0 

Distância pré-ventral 54,0-58,0 55,5 2,2 40,8-42,4 41,8 0,9 

Distância pré-anal 77,4-80,9 78,9 1,8 75,5-77,7 76,9 1,2 

Comprimento do pedunculo 9,6-11,6 10,3 1,2 12,4-14,3 13,2 1,0 

Altura do pedunculo 10,0-11,7 10,9 0,9 7,8-9,1 8,7 0,7 

Porcentagem no comprimento da cabeça 

Comprimento do focinho 40,8-45,6 43,3 2,4 38,9-45,2 41,7 3,5 

Diâmetro do olho 24,2-30,6 27,2 3,2 21,5-32,3 26,9 5,4 

Espaço interorbital 34,7-37,4 35,7 1,5 43-51,5 46,4 4,5 

 

 

Tabela 10. Dados morfológicos de Schizodon vittatus e Synaptolaemus cingulatus, expressos em valores absolutos e relativos 
quanto ao comprimento padrão e comprimento da cabeça. 

 Schizodon vittatus (n=5) Synaptolaemus cingulatus (n=4) 

Caracteres Amplitude Média DP Amplitude M DP 

Comprimento padrão (mm) 123,7 - 285,4 204,9  47,3-90,8 70,2  

Porcentagem no comprimento padrão 

Altura do corpo 23,5-26,7 24,7 1,3 22,1-24 23,5 0,9 

Largura do corpo 13,6-17,2 15,3 1,6 10,9-14,3 13,1 1,9 

Comprimento da cabeça 20,8-24,1 22,2 1,6 25,8-28,3 27,4 1,1 

Largura da cabeça 12,6-14,5 13,8 0,7 10,8-11,8 11,5 0,5 

Distância pré-dorsal 41-43,5 42,7 1,0 49,8-51,5 50,5 0,7 

Distância pré-ventral 44,3-49,8 46,8 2,1 53-55,7 54,4 1,1 

Distância pré-anal 79-83,8 82 1,8 75,3-77,5 76,3 1,0 

Comprimento do pedunculo 11- 12,7 11,8 0,7 13,7-15,8 14,8 1,0 

Altura do pedunculo 8,8-9,9 9,6 0,5 10,1-11,1 10,6 0,4 

Porcentagem no comprimento da cabeça 

Comprimento do focinho 35,1-40,5 38 2,1 41,7-44,6 43,1 1,4 

Diâmetro do olho 24-31,9 28,7 3,3 24,6-29,2 26,7 2,1 

Espaço interorbital 46,1-52 49,4 2,8 28,1-29,6 29 0,6 
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Tabela 11. Dados morfológicos de Anostomoides laticeps, Leporellus vittatus e Leporinus bistriatus, expressos em valores absolutos 
e relativos quanto ao comprimento padrão e comprimento da cabeça. 

Caracteres Anostomoides laticeps Leporellus vittattus Leporinus bistriatus 

Comprimento padrão (mm) 175,5 53,3 76,0 

Porcentagem no comprimento padrão 

Altura do corpo 31,9 20,7 26,4 

Largura do corpo 14,8 12,5 14,4 

Comprimento da cabeça 24,5 28,0 23,6 

Largura da cabeça 14,1 13,5 13,3 

Distância pré-dorsal 48,3 45,8 47,5 

Distância pré-ventral 52,7 48,7 51,3 

Distância pré-anal 81,8 71,2 79,3 

Comprimento do pedúnculo 13,2 16,8 13,3 

Altura do pedúnculo 11,4 0,9 0,9 

Porcentagem no comprimento da cabeça 

Comprimento do focinho 40,2 37,0 42,9 

Diâmetro do olho 28,3 32,7 32,0 

Espaço interorbital 52,3 30,4 37,2 

 

Tabela 12. Dados morfológicos de Leporinus cf. unitaeniatus, Pseudanos winterbottomi e Sartor tucuruiense, expressos em valores 
absolutos e relativos quanto ao comprimento padrão e comprimento da cabeça. 

Caracteres Leporinus cf. unitaeniatus Pseudanos winterbottomi Sartor tucuruiense 

Comprimento padrão (mm) 80,3 69,0 95,0 

Porcentagem no comprimento padrão 

Altura do corpo 22,8 27,6 26,1 

Largura do corpo 13,3 10,3 16,3 

Comprimento da cabeça 26,6 29,5 24,1 

Largura da cabeça 13,6 14,2 17,4 

Distância pré-dorsal 50,2 47,2 46,7 

Distância pré-ventral 52,9 51,4 48,1 

Distância pré-anal 83,3 84,5 76,9 

Comprimento do pedúnculo 11,0 10,9 17,1 

Altura do pedúnculo 0,8 10,2 10,7 

Porcentagem no comprimento da cabeça 

Comprimento do focinho 42,0 36,8 39,1 

Diâmetro do olho 29,9 34,2 28,4 

Espaço interorbital 34,8 28,3 36,1 
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ANEXO III 

Chave de identificação dos anostomídeos da bacia do rio Tapajós 

 

1’ Boca totalmente inferior,  voltada para baixo ou terminallábios sem franja ou pouco 
franjados .......................................................................................................................... 2 

1`` Boca totalmente superior ou voltada para cima, lábios  franjados ............................ 4 

2’ Boca totalmente inferior, focinho relativamente grande, com extremidade 
arredondada e 4/4 dentes ................................................................................................. 3 

2’’ Boca  levemente voltada para baixo ou terminal,  focinho relativamente curto com 
extremidade afilada; 4/4 ou 3/4 dentes .......................................................................... 11 

3’ Manchas isoladas e alongadas horizontalmente ao longo da linha lateral;  manchas 
arredondadas no dorso e região abdominal; 16 escamas circumpedunculares 
.............................................................................................................. Hypomasticus julii 

3’’ Manchas alongadas ao longo da linha lateral que podem estar  fusionadas,  12 barras 
transversais estreitas no dorso; 12 a 14 escamas circumpedunculares 
................................................................................................ Hypomasticus pachycheilus 

4’ Boca totalmente superior, lábios intensamente franjados ........................................... 5 

4’’ Boca  levemente voltada para  cima; lábios pouco franjados .................................... 9 

5’ Listras longitudinais ou barras transversais sobre o corpo .......................................... 6 

5’’ Manchas ovais fusionadas sobre as escamas da linha lateral, com barras transversais 
estreitas que não ultrapasam a linha lateral; 39 escamas na linha lateral 
........................................................................................................ Petulanus intermedius 

6’ Linha lateral com 37 a 39 escamas; barras transversais sobre o tronco 
.......................................................................................................................................... 7 

6’’ Linha lateral com 44 a 45 escamas; uma a três listras longitudinais sobre o tronco 
.......................................................................................................................................... 8 

7’ Coloração de fundo amarelada  com barras largas e negras no tronco; abertura bucal 
em formato de “V”; dente sinfiseal do dentário projetando-se para fora, mesmo com a 
boca fechada ........................................................................................ Sartor tucuruiense 

7’’ Cerca de dez barras transversais alaranjadas sobre tronco e cabeça intercaladas por 
igual número de barras negras e largas; 4/4 dentes frágeis e cuspidados 
.................................................................................................. Synaptolaemus cingulatus 
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8’ Três listras negras longitudinais,; três raios branquiostergais ........ Anostomus ternetzi 

8’’ Uma listra castanho-escura sobre o tronco; quatro raios branquiostergais 
................................................................................................... Pseudanos winterbottomi 

9’ Dentes do pré maxilar cuspidados e do dentários com borda plana .......................... 10 

9’’ Dentes do pré maxilar e dentário tetra ou pentacuspidados ........... Schizodon vittatus 

10’ Dentes do dentário planos e par sinfiseal aproximadamente do mesmo tamanho dos 
adjacentes ........................................................................................... Laemolyta proxima 

10’ Dentes do dentário truncados e par sinfiseal maiores que os adjacentes 
....................................................................................................... Anostomoides laticeps. 

11’ Nadadeira caudal intensamente escamada ...................................... Leporelus vittatus 

11’’ Nadadeira caudal sem escama ............................................................................... 12 

12’ Escamas diminutas, aproximadamente 100 ao longo da linha lateral; corpo bastante 
alongado, altura correspondendo a cerca de 20% do comprimento padrão; coloração 
escura ............................................................................................... Rhytiodus microlepis 

12’’ Escamas normais , 34 a 45 ao longo da linha lateral ............................................ 13 

13’ Listras longitudinais ao longo do tronco ou por todo o corpo ................................ 14 

13’’ Barras transversais largas no tronco ou manchas arredondadas ao longo da linha 
lateral, com ou sem barras estreitas no dorso ................................................................ 19 

14’ Uma listra longitudinal e barras estreitas que não alcançam a linha lateral; 37 a 44 
escamas na linha lateral ................................................................................................. 15 

14’’ Duas ou mais listras longitudinais sobre o corpo; 35-37 escamas ao longo da linha 
lateral ............................................................................................................................. 18 

15’ Dezesseis escamas circumpedunculares; 12 a 15 barras estreitas no dorso ............ 16 

15’’ Doze escamas circumpedunculares; 4/4 escamas na série transversal e 37-39 na 
linha lateral; listra em formato serrilhado em ambas as margens; manchas arredondadas 
na região abdominal nos juvenis .................................................. Leporinus sp. “britskii” 

16’ Listra longitudinal conspícua .................................................................................. 17 

16’’ Listra longitudinal interrompida duas escamas antes da mancha peduncular 
................................................................................................................. Leporinus vanzoi 

17’ Cor de fundo amarelada; 3/4 dentes finos e espatulados 
....................................................................................................... Leporinus unitaeniatus 
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17’’ Cor de fundo castanho-claro; boca subterminal com 3/4 dentes grossos e com borda 
arredondada .............................................................................. Leporinus taeniofasciatus 

18’ Duas listras longitudinais castanho escuras, uma ao longo da linha lateral e outra 
acima desta, da região supraoccipital à nadadeira adiposa ............... Leporinus bistriatus 

18’’ Seis listras longitudinais negras sobre o corpo de fundo amarelado; boca 
subterminal, 4/3 escamas na série transversal e 35 a36 escamas na linha lateral 
.......................................................................................................... Leporinus sexstriatus 

19’ Manchas arredondadas sobre o tronco ................................................................... 20 

19’’ Barras transversais largas sobre o tronco ............................................................... 24 

20’ Quatro manchas ao logo da linha lateral, tendentes a desaparecer com o crescimento 
dos peixes; barras estreitas no dorso .............................................................................. 21 

20’’ Quatro a oito manchas ao longo da linha lateral .................................................... 23 

21’ Altura do corpo correspondente a cerca de 30% do comprimento padrão; 5/I/5 
escamas na série transversal; coloração amarela uniforme  ou manchas esmaecidas na 
região anterior do tronco ............................................................................................... 22 

21’’ Altura correspondente a cerca de 20% do comprimento padrão; três ou quatro 
manchas esmaecidas ao longo da linha lateral nos adultos 
.................................................................................................... Leporinus cylindriformes 

22’ Coloração cinza-amarelada uniforme; uma mancha negra sobre o lábio superior e 
pontos vermelhos acima e abaixo das órbitas; mancha vermelha na região gular; cabeça 
relativamente grande, correspondente a cerca de 30% do comprimento padrão 
............................................................................................................ Leporinus brunneus 

22’’ Uma mancha arredondada e esmaecida na região umeral; cabeça relativamente 
pequena, correspondente a cerca de 27% do comprimento padrão 
.............................................................................................................. Leporinus friderici 

23’ Quatro manchas negras arredondadas, intercaladas por barras transversais que 
ultrapassam a linha lateral, tornando-se esmaecidas nos indivíduos adultos 
........................................................................................................... Leporinus maculatus 

23’’ Oito manchas negras, arredondadas e alinhadas ao longo da linha lateral; cor de 
fundo castanho-clara ................................................................. Leporinus octomaculatus 

24’ Oito a treze barras transversais largas sobre o tronco ............................................. 25 

24’’ Sete barras transversais largas sobre o tronco, e três na cabeça (uma na região 
interorbital, uma entre as órbitas e outra sobre o lábio superior) 
............................................................................................................ Leporinus desmotes 
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25’ Barras regulares ou inclinadas em relação ao eixo vertical do corpo ..................... 26 

25’’ Barras vazadas; linha laterala com 35 a 37 escamas; boca subterminal; 3/4 dentes 
......................................................................................................... Leporinus reticulatus 

26’ Barras negras intercaladas por igual número de barras amareladas sobre o tronco; 
duas ou três barras na cabeça; 40 a 44 escamas na linha lateral .................................... 27 

26’’ Barras negras bifurcadas até o nível da linha lateral, exceto a primeira e as duas 
últimas ................................................................................................. Leporinus tigrinus 

27’ Treze barras negras; 38 ou 39 escamas na linha lateral; nadadeira caudal 
profundamente furcada e dorsal com terceiro raio filiforme ........... Leporinus falcipinnis   

27’’ Dez a doze barras castanho-escuras sobre o corpo; 40 a 44 escamas na linha lateral, 
série transversal 7-8/I/6; 16 circumpedunculares; manchas puntiformes na porção 
central das escamas ............................................................... Leporinus sp. “tapaxingus” 


