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Sinopse: 
Neste trabalho estudou-se a diversidade, distribuição geográfica e relações evolutivas inter- e 
intra-específicas do gênero de peixes neotropicais Ageneiosus. Seis espécies novas são 
reconhecidas e alguns aspectos ecológicos, de dimorfismo sexual secundário e 
biogeográficos descritos e discutidos. 
Palavras-chave: Ictiologia Neotropical, Bagres, Taxonomia, Filogenia, Distribuição 
Geográfica. 
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Resumo 

 

O gênero Ageneiosus é revisado e uma hipótese das relações filogenéticas inter- e 

intra-genérica é proposta. A revisão taxonômica contou com o exame do material tipo 

disponível e consulta às descrições originais. A validade das espécies foi testada por meio de 

comparações estatísticas das medidas e contagens e análises qualitativas dos caracteres de 

anatomia interna e externa. Espécies conclusivamente válidas foram consideradas no estudo 

de relações filogenéticas. A análise filogenética incluiu 239 caracteres codificados para 41 

táxons terminais. Ageneiosus, até então reconhecido numa composição com 12 espécies, é 

composto por 19 espécies válidas, algumas das quais amplamente distribuídas por grandes 

rios da América do Sul. Ageneiosus pardalis é a única espécie trans-Andina no gênero. 

Ageneiosus marmoratus é um sinônimo júnior de Ageneiosus inermis. Ageneiosus dentatus e 

Ageneiosus rondoni são espécies válidas e seus nomes são retirados da sinonímia de 

Ageneiosus ucayalensis e Ageneiosus brevis, respectivamente. Seis espécies novas foram 

reconhecidas. A análise de parcimônia resultou em uma única árvore mais parcimoniosa com 

631 passos, índice de consistência 0,52 e índice de retenção 0,85. A monofilia de Ageneiosus 

é corroborada e sua diagnose inclui 10 caracteres sinapomórficos exclusivos entre os 

Auchenipteridae. O gênero é composto por dois grandes clados: (1) composto pela maioria 

das espécies com bexiga natatória grande e não ossificada e (2) composto por Ageneiosus 

pardalis e pelas espécies com bexiga natatória reduzida e ossificada em indivíduos grandes. É 

proposta a revalidação do gênero Tympanopleura para o primeiro clado. O clado Ageneiosus-

Tympanopleura é grupo-irmão de Tetranematichthys e o clado composto por esses gêneros é 

grupo-irmão de (Entomocorus, (Auchenipterus, (Epapterus, Pseudepapterus))). É apresentada 

uma chave para identificação de todas as dezenove espécies válidas de Ageneiosus.  
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Abstract 

 

The catfish genus Ageneiosus is revised and a new hypothesis of phylogenetic 

relationships inter- and intra-generic is proposed. The taxonomic revision was based on the 

examination of available type specimens and analysis to the original descriptions. Taxonomic 

accuracy of the species was tested by morphometric, meristic and qualitative analyses of 

internal and external anatomy. Valid species were considered in the study of phylogenetic 

relationships. The phylogenetic analysis included 239 characters coded for 41 terminal taxa. 

Formerly with 12 species, the genus Ageneiosus comprises currently 19 species recognized 

herein as valid, some of which are widely distributed across large rivers in South America. 

Ageneiosus pardalis is the only trans-Andean species in the genus. Ageneiosus marmoratus is 

a junior synonym of Ageneiosus inermis. Ageneiosus dentatus and Ageneiosus rondoni are 

valid species and their names are removed from the synonymy of Ageneiosus ucayalensis and 

Ageneiosus brevis, respectively. Six new species are recognized. The parsimony analysis 

resulted in a single most parsimonious tree with 631 steps, consistency index 0.52 and 

retention index 0.85. The monophyly of Ageneiosus is corroborated and its diagnosis includes 

10 synapomorphic characters unique between the Auchenipteridae. The genus is composed of 

two main clades: (1) clade comprising the majority of the species with large and not ossified 

swimbladder and (2) clade comprising Ageneiosus pardalis and the species with reduced and 

ossified swimbladder in large individuals. The ressurrection of Tympanopleura is proposed to 

accommodate the species of the first clade. According to the hypothesis presented here, the 

clade Ageneiosus-Tympanopleura is the sister-group of Tetranematichthys and the clade 

composed of these genera is the sister-group of (Entomocorus (Auchenipterus (Epapterus, 

Pseudepapterus))). A key for all nineteen valid species of Ageneiosus species is provided. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Considerações Iniciais 

 

Os Siluriformes compõem o mais diverso e amplamente distribuído grupo de 

Ostariophysi. Agrupa cerca de 36 famílias, quase 500 gêneros e mais de 3.000 espécies 

distribuídas por todo o mundo (Nelson, 2006; Ferraris, 2007), incluindo a Antártica, onde está 

representada por fósseis (Grande & Eastman, 1986). Na região Neotropical, os Siluriformes 

estão representados por cerca de 15 famílias, agrupando mais de 1.650 espécies válidas, e 

estima-se um número de mais de 600 espécies ainda não descritas (Reis et al., 2003).  

Apesar do monofiletismo da ordem ter sido demonstrado por Fink & Fink (1981, 

1996), Mo (1991), de Pinna (1993), Britto (2002), Diogo (2004) e Sullivan et al. (2006), suas 

relações internas ainda continuam gerando discussões entre pesquisadores. As últimas 

propostas com base em caracteres morfológicos para as relações entre os maiores grupos de 

Siluriformes foram apresentadas por de Pinna (1998) (a partir da combinação de informações 

de Mo, 1991; de Pinna, 1993, Lundberg, 1993; e de Pinna, 1996), Britto (2002), Diogo (2004) 

e Birindelli (2010). Uma das propostas mais recentes, Sullivan et al. (2006), tem como base a 

biologia molecular. Apesar dos estudos baseados em caracteres morfológicos e moleculares 

não proporem hipóteses que solucionem em definitivo os conflitos envolvendo as relações 

internas de Siluriformes, há um notável consenso entre muitos de seus agrupamentos. 

De acordo com ambas propostas (morfológica e molecular), os Siluriformes 

neotropicais não formam um agrupamento natural. Segundo de Pinna (1998), existem seis 

linhagens independentes de Siluriformes neotropicais (Diplomystidae, Cetopsidae, 

Loricarioidei, Doradoidea, Aspredinidae e Pimelodidae) e cada uma destas está mais 

intimamente relacionada às espécies de Siluriformes não neotropicais. Para de Pinna (1998), 

as famílias Doradidae e Auchenipteridae, por exemplo, são mais proximamente aparentadas à 

africana Mochokidae que a outras famílias neotropicais, o que foi corroborado por Britto 

(2002), Diogo (2004) e Birindelli (2010). Já para Sullivan et al. (2006), Doradoidea 

(Doradidae e Auchenipteridae) e Aspredinidae formam uma única linhagem entre os 

Siluriformes neotropicais. 

A família Auchenipteridae possui distribuição restrita aos rios da América do Sul e 

Panamá e compreende peixes de pequeno a médio porte (Ferraris, 2003), muitos dos quais são 

as principais fontes protéicas para populações ribeirinhas. A grande maioria de seus 
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representantes é exclusiva de água doce, sendo que, até o momento, um único gênero, 

Pseudauchenipterus Bleeker, 1862, foi registrado como possuindo representantes tolerantes à 

água salobra e salgada (de Pinna, 1998; Akama, 2004).  

Auchenipteridae, com sua composição atual, são consumidores de uma ampla 

variedade de itens alimentares, tais como peixes, insetos, crustáceos, frutas e sementes 

(Menezes, 1949; Goulding, 1980; Carvalho & Resende, 1984; Ferreira et al., 1998; Merona et 

al., 2001; Manheimer et al., 2003; Hahn et al., 2004). Seus membros apresentam diferentes 

estratégias alimentares, tais como: exploração de ambientes pelágicos por espécies filtradoras 

(Auchenipterus spp.), piscivoria (algumas espécies de Ageneiosus) e insetivoria crepusculares 

(Tatia Miranda Ribeiro, 1911, Gelanoglanis Böhlke, 1980, Glanidium Lütken, 1874 e 

Pseudauchenipterus Bleeker, 1862). Algumas espécies possuem hábitos crípticos e noturnos, 

geralmente em troncos ocos e entre raízes durante o dia e saindo a noite para forragear 

(Parauchenipterus spp. e Liosomadoras spp.) (Akama & Ribeiro, no prelo).  

Os membros de Auchenipteridae apresentam várias adaptações reprodutivas. Muitas 

das quais estão relacionadas à cópula e inseminação interna, tais como: desenvolvimento de 

gonopódio; presença de tubérculos dérmicos (nupciais); desenvolvimento do acúleo da 

nadadeira dorsal, do osso maxilar (e conseqüentemente do barbilhão maxilar) e de raios de 

nadadeiras (Ihering, 1937; Britski, 1972; Ferraris, 1988, Royero, 1999; Ferraris & Vari, 1999; 

Akama, 2004; Birindelli, 2010). De acordo com Nelson (1994), a inseminação interna está 

presente em 18 famílias de Siluriformes, das quais apenas Auchenipteridae e Scoloplacidae 

habitam a região Neotropical. Algumas espécies de grande porte de Auchenipteridae realizam 

migrações reprodutivas (Goulding, 1980). 

Um histórico das classificações e relações filogenéticas envolvendo Auchenipteridae 

pode ser encontrado em vários estudos previamente realizados (e.g. Britski, 1972; Ferraris, 

1988; Curran, 1989; Walsh, 1990; Royero, 1999; Akama, 2004; Birindelli, 2010). Estes 

autores têm demonstrado várias sinapomorfias a favor da hipótese do monofiletismo da 

família, incluindo características resultantes da presença de dimorfismo sexual e inseminação 

interna, que configuram umas das principais particularidades da família e foi o motivo pelo 

qual muitas vezes machos e fêmeas de uma mesma espécie fossem descritas como distintas. 

Auchenipteridae compreende hoje 21 gêneros e 103 espécies válidas, distribuídas em 

duas subfamílias: Centromochlinae e Auchenipterinae (Ferraris, 2003; 2007; Rengifo et al., 

2008; Sarmento-Soares & Martins-Pinheiro, 2008; Pavanelli & Bifi, 2009; Peixoto & 

Wosiacki, 2010; Ribeiro & Rapp Py-Daniel, 2010; Britski & Akama, 2011; Akama & 
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Ferraris, 2011). A subfamília Centromochlinae agrupa os gêneros Centromochlus, 

Gelanoglanis, Glanidium e Tatia (Ferraris 1988, 2003; Akama, 2004; Birindelli, 2010), os 

quais compartilham características derivadas relacionadas à morfologia da nadadeira anal 

(Ferraris, 1988; Soares-Porto, 1998; Akama, 2004; Birindelli, 2010) A subfamília 

Auchenipterinae inclui os demais gêneros da família e é diagnosticada por possuir a abertura 

urogenital na extremidade dos raios anteriores da nadadeira anal em machos maduros (Britsk, 

1972; Ferraris, 1988; Royero, 1999; Akama, 2004; Birindelli, 2010) e linha lateral sinuosa 

(Birindelli, 2010). 

O gênero Ageneiosus foi descrito por La Cépède (1803) para alocar as espécies Silurus 

inermis Linnaeus, 1766 e A. armatus, a qual constitui hoje sinônimos de A. inermis (Linnaeus, 

1766). De acordo com Ferraris (2003; 2007) e Ribeiro & Rapp Py-Daniel (2010), são 

reconhecidas as seguintes espécies: A. atronasus Eigenmann & Eigenmann, 1888; A. brevis 

Steindachner, 1881; A. inermis (Linnaeus, 1766); A. magoi Castillo & Brull, 1989; A. 

marmoratus Eigenmann, 1912; A. militaris Valenciennes, 1836; A. pardalis Lütken, 1874; A. 

piperatus (Eigenmann, 1912); A. polystictus Steindachner, 1915; A. ucayalensis Castelnau, 

1855; A. uranophthalmus Ribeiro & Rapp Py-Daniel, 2010 e A. vittatus Steindachner, 1908. 

A seguir apresentaremos um resumo do histórico da família Auchenipteridae e do 

gênero Ageneiosus. 

 

 

1.2. Histórico da família Auchenipteridae 

 

Bleeker (1862) colocou grande parte dos até então conhecidos gêneros de 

Auchenipteridae em grupos separados em uma subfamília nomeada Bagriformes. Os gêneros 

Ageneiosus, Tetranematichthys e Pseudageneiosus Bleeker, 1862 foram colocados em um 

subgrupo, constituído também por pangasídeos e schilbídeos. Outros integrantes de 

Auchenipteridae foram colocados em subgrupos separados de Bagriformes, sendo que os 

representantes de Trachelyopterus Valenciennes, 1840 e Trachelyopterichthys Bleeker, 1862 

foram agrupados em uma subfamília a parte, junto com cetopsídeos. 

Günther (1864) uniu os ageneiosídeos, auquenipterídeos e doradídeos em um grupo 

nomeado Doradina, o qual também incluía os cetopsídeos, malapterurídeos e mocoquídeos 

(exceto Mochokus Joannis, 1835). 
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Eigenmann & Eigenmann (1890) estabeleceram as subfamílias Auchenipterinae, 

Doradinae e Ageneiosinae, esta última composta por Ageneiosus e Tetranematichthys, dentro 

de Siluridae. Alguns de seus agrupamentos de gêneros, apesar de baseados apenas na 

morfologia externa, refletem aqueles aceitos atualmente pela grande maioria dos 

pesquisadores para agrupar clados entre os Auchenipteridae. 

Após os estudos de Eigenmann & Eigenmann (1890), várias propostas de classificação 

foram feitas para os então Ageneiosinae, tais como: subfamília de Doradidae (Regan, 1911) e 

subfamília de Siluridae (Eigenmann, 1912; Fisher, 1917). A maioria das classificações, 

porém, tratou Ageneiosidae como uma família distinta e composta pelos gêneros Ageneiosus 

e Tetranematichthys (e.g. Miranda Ribeiro, 1911; Eigenmann & Allen, 1942; Gosline, 1945; 

Van der Stigchel, 1946; Fowler, 1951; Chardon, 1968; Miranda Ribeiro, 1968). 

Ihering (1937) observou a presença de estrutura reprodutiva ligada à inseminação 

interna, nomeada "pseudo-pênis", e agrupou Asterophysus, Auchenipterichthys, Ceratocheilus 

(= Auchenipterus), Pseudauchenipterus, Trachycorystes e Tatia na subfamília 

Trachycorystinae. Os demais táxons de Auchenipteridae foram colocados em uma outra 

subfamília, Auchenipterinae, os quais foram mantidos separados de Ageneiosidae e 

Doradidae. 

Britski (1972) foi o primeiro autor a propor uma hipótese de relações entre as duas 

famílias com base em uma diversidade de caracteres osteológicos, reprodutivos e 

morfológicos (dimórficos e bexiga natatória), sugerindo que Auchenipteridae e Ageneiosidae 

formariam um grupo natural entre os Siluriformes. O autor considerou Doradidae, 

Auchenipteridae e Ageneiosidae como famílias distintas e os gêneros Ageneiosus e 

Tetranematichthys foram agrupados em Ageneiosidae (Fig. 1a). 

Em 1988, Ferraris realizou o primeiro estudo filogenético da família. O autor 

considerou os membros das famílias Doradidae, Auchenipteridae e Ageneiosidae como 

constituindo outros três agrupamentos: Doradidae, Auchenipteridae e Centromochlidae. Para 

tanto, indicou Auchenipteridae era um agrupamento parafilético e que Ageneiosidae 

(Ageneiosus + Tetranematichthys) é grupo irmão de (Entomocorus, (Auchenipterus e 

Epapterus)). A proposta de parafiletismo de Auchenipteridae sem Ageneiosus e 

Tetranematichthys tem sido corroborada (e. g. Royero 1999; Brito, 2002; Akama 2004; 

Diogo, 2004; Sullivan et al., 2006; Birindelli, 2010) e seguida por autores subseqüentes (e. g. 

Soares-Porto, 1998). Nesse trabalho, Ferraris propôs revalidar a tribo Auchenipterini Bleeker, 
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1862, para alocar os gêneros Trachelyichthys, Trachelyopterus, Auchenipterus, Epapterus, 

Tetranematichthys e Ageneiosus. 

Curran (1989) considerou Auchenipteridae como um agrupamento natural sem 

Ageneiosus e Tetranematichthys, táxons não incluídos em seus estudos (Fig. 1c).  

Em 1990, Walsh propôs uma hipótese de relações de parentesco entre as espécies 

componentes dos gêneros Tetranematichthys e Ageneiosus e considerou esses dois gêneros 

como grupos irmãos. Walsh (1990) considerou Ageneiosidae e Auchenipteridae como 

famílias distintas. 

Soares-Porto (1998) estudou as relações entre as espécies de Centromochlinae e 

reconheceu a subfamília como uma linhagem única entre os Auchenipteridae quando 

composta pelos gêneros (Glanidium, (Centromochlus, Tatia)). 

Royero (1999) propôs a monofilia de Auchenipteridae com base em 151 caracteres de 

anatomia interna e externa. De acordo com seus resultados, a família estaria composta por 

quatro subfamílias: (Auchenipterinae, (Centromochlinae, (Trachelyopterinae, Ageneiosinae). 

O gênero Pseudotatia foi considerado como insertae sedis. Ageneiosus e Tetranematichthys 

aparecem em um clado a parte, que é grupo-irmão de uma espécie de Parauchenipterus 

Bleeker, 1862, P. peloichthys (Schultz, 1944), para a qual foi proposto um novo gênero, 

informalmente nomeado “Amplexiglanis” (Fig. 1d). 

Diogo (2003; 2004) baseado em caracteres osteológicos e miológicos, propuseram que 

as famílias sul-americanas Doradidae e Auchenipteridae (+ Ageneiosidae) seriam grupos-

irmãos que, junto com a africana Mochokidae, formariam um agrupamento monofilético entre 

os Siluriformes. 

Akama (2004), na busca pelo posicionamento filogenético dos gêneros 

Parauchenipterus e Trachelyopterus, propôs um esquema de relações entre grande parte dos 

gêneros de Auchenipteridae. De acordo com sua proposta, Ageneiosidae forma um 

agrupamento natural com os membros de Auchenipteridae. Os gêneros Ageneiosus e 

Tetranematichthys aparecem como grupos-irmãos e estreitamente relacionados a 

“Amplexiglanis”; o clado formado por estes três gêneros foi considerado grupo-irmão do 

“grupo Auchenipterus” sensu Ferraris (1988) (Fig. 1e). 

Birindelli (2010) propôs uma hipótese de relações para os Doradoidea (Doradidae e 

Auchenipteridae). De acordo com seus resultados, Doradoidea é grupo-irmão da africana 

Mochokidae e, entre os Auchenipteridae, a tribo Auchenipterini é composta por 
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(“Amplexiglanis”, (Tetranematichthys, Ageneiosus)), (Entomocorus, (Auchenipterus, 

(Pseudepapterus, Epapterus))) (Fig. 1f). 

Há um notável consenso entre as hipóteses de relações filogenéticas entre os gêneros 

de Auchenipteridae (Fig. 1). Dentre essas, destacamos as árvores filogenéticas apresentadas 

por Ferraris (1988), Akama (2004) e Birindelli (2010). De acordo com Ferraris (1988), 

Ageneiosus é grupo-irmão de Tetranematichthys e esse clado é grupo-irmão de outro 

composto por (Entomocorus Eigenmann, 1917, (Auchenipterus, Epapterus)). Em Akama 

(2004) e Birindelli (2010), Ageneiosus é grupo-irmão de Tetranematichthys e esse clado é 

grupo-irmão de um clado composto por algumas espécies de Parauchenipterus Bleeker, 1862 

(= “Amplexiglanis” de Royero, 1999). O clado composto por esses três gêneros forma uma 

linhagem única com (Entomocorus, (Auchenipterus, (Epapterus, Pseudepapterus 

Steindachner, 1815). Pseudepapterus, por sua vez, foi considerado sinônimo júnior de 

Epapterus em Ferraris (1988) e Epapterus não foi incluído nos estudos de Akama (2004). 

Recentemente vários gêneros de Auchenipteridae, especialmente Auchenipterini, 

foram contemplados com estudos de revisão taxonômica: Walsh (1990), numa tese de 

doutorado não publicada, revisou as espécies de Ageneiosus e reconheceu dez espécies 

válidas, para as quais propôs uma hipótese de relações filogenéticas. Vari & Ferraris (1998) 

revisaram Epapterus e consideraram duas espécies válidas no gênero. Ferraris & Vari (1999) 

revisaram o gênero Auchenipterus, descreveram duas espécies novas e reconheceram 11 

espécies válidas. Akama (1999), numa dissertação não publicada, reconheceu quatro espécies 

válidas no gênero Pseudauchenipterus. Ferraris & Vari (2000) revisaram o gênero 

Pseudepapterus e descreveram uma nova espécie (a qual compartilha caracteres diagnósticos 

fornecidos por Vari & Ferraris (1998) para Epapterus) e redescreveram outras duas espécies 

reconhecidas como válidas. Akama (2004), numa tese de doutorado não publicada, revalidou 

informalmente o gênero Parauchenipterus e redescreveu as espécies de Parauchenipterus e 

Trachelyopterus. Ferraris et al. (2005) revisaram o gênero Auchenipterichthys e reconheceram 

quatro espécies válidas, as quais foram redescritas. 

Vari & Ferraris (2006) revisaram o gênero Tetranematichthys e descreveram a 

segunda espécie para o gênero, T. wallacei, com uma ampla distribuição na bacia Amazônica 

a altas porções do rio Orinoco. A distribuição da espécie tipo, T. quadrifilis, fica restrita ao rio 

Guaporé, no alto rio Madeira. Peixoto & Wosiacki (2010) descreveram Tetranematichthys 

barthemi, a terceira espécie no gênero. Reis & Borges (2006) redefiniram Entomocorus e 

reconheceram quatro espécies no gênero, dentre as quais uma nova e uma recentemente 
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descrita por Akama & Ferraris (2003). Rengilo et al. (2008) descreveram uma nova espécie 

de Gelanoglanis e reconheceram três espécies no gênero. Sarmento-Soares & Martins-

Pinheiro (2008) revisaram o gênero Tatia e reconheceram 12 espécies no gênero, das quais 

três ainda não eram formalmente descritas. Pavanelli & Bifi (2009) descreveram a décima 

terceira espécie de Tatia. Ribeiro & Rapp Py-Daniel (2010) descreveram Ageneiosus 

uranophthalmus. Britski & Akama (2011) descreveram Trachycorystes menezesi e alocaram 

Trachycorystes cratensis Miranda-Ribeiro, 1937 no gênero Trachelyopterus. Akama & 

Ferraris (2011) propuseram o gênero Spinipterus para alocar S. acsi. 
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Figura 1. Cladograma de hipótese de relações filogenéticas entre os gêneros de 
Auchenipteridae: (a) Britski (1972), (b) Ferraris (1988), (c) Curran (1989), (d) Royero (1999), 
(e) Akama, 2004 e (f) Birindelli (2010). 
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1.3. Histórico do gênero Ageneiosus 

Linnaeus (1758) descreveu dez espécies de Siluriformes, entre as quais Silurus 

militaris. Posteriormente, Linnaeus (1766) descreveu duas espécies de Auchenipteridae em 

Silurus: S. inermis e S. galeatus. Bloch (1794) ilustrou e descreveu Silurus militaris, 

informalmente nomeada “L’Armé” (armado), e Silurus inermis, informalmente nomeada “Le 

Desarmé” (desarmado), ambas do Suriname. Na ocasião, Bloch atribuiu a autoria de Silurus 

militaris a Linnaeus. No entanto, a espécie descrita por Linnaeus (1758) como Silurus 

militaris teve sua distribuição indicada para a Ásia e está hoje alocada em Osteogeneiosus, 

um gênero da família marinha Ariidae. 

La Cépède (1803) propôs o gênero Ageneiosus para alocar Ageneiosus inermis e uma 

nova espécie nomeada Ageneiosus armatus. No entanto, na sinonímia de Ageneiosus armatus 

aparecem Silurus militaris Linnaeus (= Osteogeneiosus militaris) e Silurus militaris Bloch. 

Agassiz, em Spix & Agassiz (1829), ao perceber os problemas envolvendo a lista de 

sinônimos do nome Ageneiosus armatus La Cépède, 1803 no trabalho de sua proposta 

original, propôs um novo gênero, Ceratorhynchus, inicialmente grafado como Ceratorhynch, 

sugerindo uma nova combinação genérica para o epíteto militaris e propondo a retirada do 

mesmo da lista de sinônimos júnior de Ageneiosus armatus. 

Valenciennes (1836) descreveu Ageneiosus militaris, redescrita por Valenciennes, em 

Cuvier & Valenciennes (1840), com base em um exemplar de La Plata. Esta ação foi 

interpretada por alguns autores subsequentes como uma nova combinação de gênero para a 

Silurus militaris Bloch, 1794, a qual foi descrita com base em um exemplar do Suriname. 

Jardine (1841) descreveu Hypothalmus dawalla. Bleeker (1858) alocou a espécie de 

Jardine em um novo gênero, Dawalla, e a nomeou como Dawalla schomburgkii, ação 

interpretada como um erro por Boeseman (1972), embora Eigenmann & Eigenmann (1988; 

1890) já tivessem alocado a espécie no gênero Ageneiosus. 

Em 1862, Bleeker designou “Ageneiosus militaris Blkr (nec Val.) = Silurus militaris 

Bloch” como espécie tipo de Ageneiosus. Ainda neste trabalho, Bleeker propôs o gênero 

Pseudageneiosus para alocar Ageneiosus brevifilis Valenciennes, 1840. De acordo com 

Bleeker, a nova combinação se fazia necessária devido às diferentes características 

diagnósticas apresentadas pela espécie, tais como: ausência de estruturas calcificadas nos 

barbilhões maxilares; acúleo dorsal reduzido, com espinhos; e bexiga natatória encapsulada.  

Bleeker (1864) propôs o nome Ageneiosus valenciennesi para substituir o nome 

Ageneiosus militaris Valenciennes (1837). 
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A primeira revisão de Ageneiosus foi realizada por Eigenmann & Eigenmann (1890), 

durante a revisão dos Nematognathi da América do Sul. Os autores consideraram onze 

espécies para Ageneiosus: A. armatus, A. atronasus, A. axillaris, A. caucanus, A. brevifilis, A. 

brevis, A. dawalla, A. dentatus, A. porphyreus, A. ucayalensis e A. valenciennesi Bleeker, 

1864. Outras onze espécies foram colocadas na sinonímia das espécies acima citadas. Na 

ocasião, a atual espécie-tipo de Ageneiosus, A. armatus (= Silurus militaris Bloch), foi 

designada. 

Em 1910, Eigenmann inclui A. inermis em sua lista de espécies válidas de Ageneiosus, 

a qual havia sido tratada como uma espécie duvidosa por Eigenmann & Eigenmann (1890). 

Eigenmann (1912) propôs o gênero Tympanopleura para alocar uma nova espécie, T. 

piperata. Posteriormente, outras duas espécies foram descritas no gênero: T. alta Eigenmann 

& Myers em Myers (1928) e T. nigricollis Eigenmann & Alen, 1942. O gênero foi 

diagnosticado por Eigenmann (1912) principalmente por possuir bexiga natatória grande e 

não encapsulada, formando um pseudo-tímpano na região látero-anterior do corpo. 

Britski (1972) considerou Tympanopleura como sinônimo júnior de Ageneiosus 

baseado no argumento de que os caracteres diagnósticos propostos por Eigenmann (1912) 

variam intraespecífica e ontogeneticamente em Ageneiosus. O autor considerou 25 espécies 

no gênero, as quais foram, em maioria, agrupadas em quatro grupos com base, 

principalmente, em caracteres merísticos, bexiga natatória, forma e tamanhos corporais. 

Ferraris (1988) designou a ilustração de Silurus militaris Bloch como lectótipo de 

Ageneiosus armatus e, corroborando Britski (1972), considerou Tympanopleura como um 

sinônimo júnior de Ageneiosus. Na ocasião, 33 espécies nominais foram reconhecidas para 

Ageneiosus. 

A segunda revisão de Ageneiosus foi realizada por Walsh (1990). Segundo o autor, o 

gênero estaria representado por 10 espécies formalmente descritas (A. brevis, A. piperatus, A. 

atronasus, A. pardalis, A. vittatus, A. valenciennesi, A. ucayalensis, A. polystictus, A. 

brevifilis e A. marmoratus) e uma espécie ainda não descrita da bacia do rio Amazonas. Sua 

revisão contou com a análise dos tipos disponíveis e algumas espécies foram consideradas 

como possuindo uma ampla distribuição, presentes na maioria das grandes bacias da região 

cis-Andina. Uma hipótese de relações de parentesco entre as espécies de Ageneiosus foi 

proposta e uma politomia, envolvendo as espécies mais basais segundo o autor (A. brevis, A. 

piperatus e A. atronasus), foi apresentada em sua árvore filogenética (Fig. 2). 
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Mais de 39 nomes específicos já foram propostos para o gênero (Tabela 1,2), a 

maioria destes constitui sinônimos das 12 espécies consideradas válidas até o presente 

trabalho (Walsh, 1990; Ferraris, 2003; 2007; Ribeiro & Rapp Py-Daniel, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Cladograma de hipótese de relações filogenéticas entre as espécies de Ageneiosus 
segundo Walsh (1990). 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo geral: 

� Realizar a revisão taxonômica e análise filogenética do gênero Ageneiosus La Cépède. 

 

1.4.2. Objetivos específicos: 

� Revisar as espécies de Ageneiosus e descrever novos táxons por ventura encontrados; 

� Estudar as relações de parentesco intra e interespecíficas do gênero Ageneiosus com base 

em caracteres de anatomia externa e interna; 

� Confeccionar uma chave de identificação para as espécies tratadas; 

� Analisar e descrever o dimorfismo sexual secundário nas espécies estudadas; 

� Realizar contribuições biogeográficas com base na distribuição das espécies de 

Ageneiosus. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Revisão Taxonômica 

O conceito de espécie adotado é aquele proposto por Nelson & Platnick (1981), que 

considera uma espécie a menor amostra diagnosticável de organismos que sejam possuidores 

de um conjunto único de caracteres. 

A nomenclatura e classificação dos táxons seguem Ferraris (2007), com exceção 

daquele para os gêneros Trachelyopterus e Parauchenipterus, que segue Akama (2004). O 

nome "Amplexiglanis", por referir-se a um táxon ainda não formalmente descrito, é citado 

entre aspas. 

 

2.1.1. Material examinado 

Os espécimes examinados foram gentilmente disponibilizados pela ANSP, Academy 

of Natural Sciences, Philadelphia; BMNH, Natural History Museum, London; CAS, 

California Academy of Sciences, San Francisco; FMNH, Field Musem of Natural History, 

Chicago; INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Amazonas; MACN, Museo 

Argentino de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia, Buenos Aires; MBUCV, 

Universidad Central de Venezuela, Museo de Biologia, Caracas; MCZ, Museum of 

Comparative Zoology, Cambridge; MHNM, Museo de Historia Natural, Montevideo; 

MNHN, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris; MNRJ, Museu Nacional, Rio de 

Janeiro; MPEG, Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém; MZUSP, Museu de Zoologia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo; NMW, Naturhistorisches Museum, Vienna; RMNH, 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden; USNM, National Museum of Natural History, 

Smithsonian Institution, Washington; ZMUC, Kobenhavns Universitet Zoologisk Museum, 

Copenhagen. 

Na lista de material comparativo examinado, a abreviação do nome do museu e o 

número de catálogo são seguidos pelo número total de espécimes no lote, variação do 

comprimento padrão, F – fotografia, RX – raio X, c&c – corado e clarificado, esp. – esqueleto 

seco (nos casos dos lotes com exemplares examinados por intermédio de fotografias, raio-X e 

indivíduos corados e clarificados e submetidos a preparação de esqueleto seco, 

respectivamente) e dados de coleta. 

Os lotes foram organizados por ordem alfabética para País, Estado, e Instituição e em 

ordem crescente do número de catálogo. 
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2.1.2. Material Tipo 

Alguns tipos de espécies nominais outrora classificadas em Ageneiosus, e/ou sinônimo 

de espécies descritas neste gênero, não foram designados originalmente, estão perdidos ou 

não foram localizados (Tabela 1). A validade de tais nomes, assim como sua classificação em 

Ageneiosus, foi testada com base em dados de ilustrações e descrições originais e exame de 

topótipos. 

Para espécies que possuem material tipo depositado em coleções (Tabela 2) e espécies 

cujo material tipo é desconhecido, mas com identificação possível, foram realizadas análises 

comparativas, objetivando testar a validade de seu nome, assim como de seu (s) sinônimo (s) 

e/ou homônimo (s), conforme os itens Medidas e Contagens e Análises Morfométricas. 

Espécies conclusivamente válidas foram consideradas no estudo das relações filogenéticas. 

 

 

 

Tabela 1. Espécimes-tipo de espécies nominais de Ageneiosus cujos tipos não foram 
designados originalmente, estão perdidos ou não foram localizados. 

Espécie Localidade Tipo 

Ageneiosus armatus La Cépède, 1803 Suriname 

Ageneiosus melanopogon Miranda Ribeiro, 1917 rio Solimões, Brasil 

Ageneiosus virgo Posada, 1909 
rio Magdalena, 
Colômbia 

Hypothalmus dawalla, Jardine, 1841 
Junção dos rios 
Rupununi e 
Essequibo, Guiana 

Dawalla schomburgkii Bleeker, 1858 
Junção dos rios 
Rupununi e 
Essequibo, Guiana 

Silurus imberbis Larrañaga, 1923 Uruguai 

Silurus inermis Linnaeus, 1766 Suriname 

Silurus 38-radiatus Larrañaga, 1923 Uruguai 
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Tabela 2. Espécimes-tipo de espécies nominais de Ageneiosus cujos tipos estão depositados 
em coleções. Acronímias de Museus seguem Leviton et al. (1985). 

Espécie Tipo Museu Localidade Tipo 

Ageneiosus atronasus 
Eigenmann & Eigenmann, 1888 

Holótipo MCZ 27270 
Desconhecida 
(América do Sul) 

Ageniosus axillaris Günther, 
1864 

Holótipo 
BMNH 

1864.6.2.2. 
Suriname 

Ageneiosus barranquerensis 
Risso & Risso, 1964 

Holótipo MACN III-63 
rio Barranqueras, 
rio Negro, 
Argentina 

Ageneiosus brevifilis 
Valenciennes in Cuvier & 
Valenciennes, 1840 

Holótipo RMNH 2975 Suriname 

Ageneiosus brevis Steindachner, 
1881  

Síntipos 
NMW 47801 

(2) 
Coari, Brasil 

Ageneiosus caucanus 
Steindachner, 1880 

Síntipos 
NMW 47811 

(2) 
rio Cauca, 
Colômbia 

Ageneiosus dentatus Kner, 1858 Síntipos 
NMW 47823 

(6) 
Suriname 

Ageneiosus freiei Schultz, 1944 Holótipo 
USNM 
121260 

rio Agua Caliente, 
2-3 km abaixo do 
lago Maracaibo, 
Venezuela 

Ageneiosus gabardinii Risso & 
Risso, 1964 

Holótipo 
MACN VI-

63-2 

rio Paraná, 
Corrientes, 
Argentina 

Ageneiosus guianensis 
Eigenmann, 1912 

Holótipo 
FMNH 
53247 

Wismar, Guiana 

Ageneiosus madeirensis Fisher, 
1917 

Holótipo 
FMNH 
58143 

São Joaquin, 
Bolívia 

Ageneiosus magoi Castillo & 
Brull, 1989 

Holótipo 
MBUCV-V-

15666 
Estado Guárico, 
Venezuela 

Ageneiosus marmoratus 
Eigenmann, 1912 

Holótipo 
FMNH 
53245 

Creek below Potaro 
Landing, Guiana 

Ageneiosus marquesi Risso & 
Risso, 1964 

Holótipo 
MACN 12-

V-64-1 
rio Paraná, 
Corrientes, 
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Argentina 

Ageniosus militaris 
Valenciennes, 1835 

Holótipo 
MNHN B-

0690 
La Plata 

Ageneiosus ogilviei Fowler, 
1914 

Holótipo ANSP 39343 
rio Rupununi, 
Guiana 

Ageneiosus pardalis Lütken, 
1874  

Holótipo ZMUC 207 Caracas, Venezuela 

Ageneiosus parnaguensis 
Steindachner, 1910 

Síntipos 
NMW 47832 
(1), 47837-38 

(1, 2) 

Lago Parnaguá, 
Piai, Brasil 

Ageneiosus polystictus 
Steindachner, 1915  

Holótipo NMW 47839 rio Negro, Brasil 

Ageniosus porphyreus Cope, 
1867 

Lectótipo ANSP 8389 Suriname 

Ageneiosus rondoni Miranda 
Ribeiro, 1914  

Lectótipo MNRJ 962A 
Mato Grosso, 
Brasil 

Ageneiosus sebae Günther, 1864 Síntipos 

Cuvier & 
Valenciennes 

(1840: pl. 
440) e Seba 

(1734: fig. 8) 

Suriname 

Ageneiosus therezinae 
Steindachner, 1909 

Síntipos 
NMW 

47840-41 

rio Parnaíba e rio 
Potí, próximo a 
Teresina, Brasil 

Ageneiosus ucayalensis 
Castelnau, 1855  

Holótipo 
MNHN B-

0611 
rio Ucayali, Peru 

Ageneiosus uranophthalmus 

Ribeiro & Rapp Py-Daniel, 
2010 

Holótipo INPA 8945 
rio Amazonas, 
Itacoatiara, 
Amazonas, Brasil 

Ageneiosus uruguayensis 
Devincenzi, 1933 

Holótipo 
MHNM CI 

317 
rio Uruguai em 
Paysandu, Uruguai 

Ageneiosus valenciennesi 
Bleeker, 1864 

Holótipo 
MNHN B-

0690 
Buenos Aires, 
Argentina 

Ageneiosus vittatus 
Steindachner, 1908  

Holótipo NMW 47853 rio Purus, Brasil 
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Tympanopleura alta Eigenmann 
& Myers in Myers, 1928 

Holótipo CAS 58258 
rio Marañon, 
Iquitos, Peru 

Tympanopleura nigricollis 
Eigenmann & Allen, 1942 

Holótipo CAS 57940 
rio Marañon, 
Iquitos, Peru 

Tympanopleura piperata 
Eigenmann, 1912 

Holótipo 
FMNH 
53243 

rio Essequibo, 
Guiana 

 

 

2.1.3. Medidas e Contagens 

As mensurações foram tomadas com paquímetro digital ponto a ponto em linha reta 

diretamente sobre o corpo do exemplar e registradas com a precisão de décimos de milímetro 

(mm). Sempre que possível, as medidas foram realizadas do lado esquerdo do corpo, a não ser 

quando este lado apresentava alguma alteração no caráter examinado, e foram analisadas 

como porcentagem do comprimento padrão ou do comprimento da cabeça. 

 Em virtude da ocorrência de variações ocasionadas pelo crescimento alométrico, 

exemplares com menos de 30 mm de comprimento padrão não foram medidos, mas 

considerados para os dados merísticos e de anatomia externa e interna. Os pontos de 

referências para mensurações seguem aqueles descritos por Ribeiro & Rapp Py-Daniel 

(2010). 

As seguintes contagens foram realizadas com o auxílio de estereomicrocópio: raios 

simples e ramificados das nadadeiras dorsal, peitoral e anal, raios principais da nadadeira 

caudal, raios procorrentes da nadadeira caudal, rastros branquiais e vértebras. 

Os raios transformados em espinhos das nadadeiras dorsal e peitoral são descritos 

como um (I), seguido do número de raios moles. A contagem dos raios dorsais e anais 

considerou distintos os últimos dois elementos, mesmo quando estes terminaram unidos em 

uma única base. A contagem dos raios caudais inclui os raios ramificados e o primeiro raio 

não ramificado dos lobos dorsal e ventral. 

Para contagem dos rastros branquiais, foi considerado o número de rastros branquiais 

localizados no ramo inferior do primeiro arco branquial (ceratobranquial), seguido do número 

de rastros branquiais localizados no ramo superior do mesmo arco (epibranquial). O rastro 

encontrado na articulação dos ossos ceratobranquial e epibranquial foi registrado como 

fazendo parte do ramo inferior. 



 

18 
 

Preparações osteológicas para análises de cartilagem e ossos foram realizadas usando 

o método de Taylor & Van Dyke (1985) e Bemis et al. (2004). A contagem de raios 

branquiostégios, raios procorrentes da nadadeira caudal e vértebras foi realizada em 

exemplares clarificados e corados, esqueletos secos ou por meio de raio-X. A contagem de 

vértebras incluiu os primeiros cinco centros vertebrais localizados no complexo de Weber. A 

primeira vértebra caudal é aquela imediatamente posterior à cavidade visceral. O último 

elemento vertebral (centrum pré-ural 1 + centrum ural 1) foi contado como um único osso. A 

nomenclatura dos elementos osteológicos segue Weitzman (1962), Lundberg & Baskin 

(1969), Lundberg (1975), Lundberg & McDade (1986), Lundberg et al. (1991) e Arratia et al. 

(2003). Para os casos de discordâncias nomenclaturais, seguimos Birindelli (2010). 

 

2.1.4. Análises Morfométricas 

Os dados morfométricos foram analisados estatisticamente com o auxílio dos 

softwares PAST versão 1.28 de Hammer & Harper (2004), SigmaPlot 2000 para Windows 

Versão 6.10 (SPSS Inc) e SigmaStat para Windows Versão 2.03 (1995-1997, SPSS Inc), 

distribuído por Jandel Scientific. 

Foram utilizadas ainda análises morfométricas multivariadas, discutidas em Bookstein 

(1985), com o objetivo de pesquisar populações agrupáveis devido a semelhanças 

morfológicas. Estes indícios, aliados a dados merísticos, caracteres de morfologia externa e 

interna e de padrão de colorido, permitiram a tomada de decisões taxonômicas. Machos e 

fêmeas foram analisados separadamente, com o intuito de verificar a existência de 

características sexuais secundárias. 

  

 

2.2. Análise Filogenética 

As propostas de relações filogenéticas são baseadas nos conceitos da sistemática 

filogenética de Henning (1950; 1966), discutidos e detalhados por outros autores (Eldredge & 

Cracraft, 1980; Nelson & Platnick, 1981; Wiley, 1981; de Pinna, 1991; Amorim, 1994). Este 

método agrupa os táxons hierarquicamente com base nos seus caracteres derivados e 

compartilhados (sinapomorfias). Deste modo, agrupamentos e/ou táxons válidos são aqueles 

denominados monofiléticos, isto é, aqueles que contêm todos os descendentes e somente os 

descendentes de um ancestral comum (Wiley, 1981). 
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O método filogenético recorre, em casos de conflitos de caracteres, ao princípio da 

parcimônia, no qual a mais provável hipótese filogenética é aquela que requer o menor 

número de suposições acerca das transformações dos caracteres. Séries de transformações de 

caracteres são construídas a partir de diferentes estados de caracteres homólogos (caracteres 

que apresentam a mesma história filogenética).  

A análise osteológica e de outros caracteres de anatomia interna utilizados para inferir 

as relações de parentesco foi realizada em exemplares dissecados, diafanizados, esqueleto 

seco e raio-X. 

Os caracteres previamente propostos por Britski (1972), Ferraris (1988), Walsh 

(1990), Royero (1999), Akama (2004), Vigliotta (2008) e Birindelli (2010) foram avaliados e 

apenas os relevantes para este estudo foram considerados. A matriz de dados foi construída e 

editada no programa MacClade, versão 4.10 (Maddison & Maddison, 2006) e a análise de 

parcimônia realizada pelo programa TNT ("Tree Analysis using New Technology") (Goloboff 

et al., 2008) e PAUP ("Phylogenetic Analysis Using Parsimony", versão 4.0d100, por David 

Swofford, 2008). 

A análise filogenética inclui 41 táxons terminais e 239 caracteres. Os caracteres multi-

estado foram tratados como ordenados sempre que denotavam uma variação morfoclinal, 

inferida de acordo com o grau de semelhança entre os estados. O enraizamento foi realizado a 

posteriori em Diplomystes. 

A busca empregada foi a heurística usando o algoritmo "Tree Bisection Reconection" 

(TBR) com 10.000 réplicas. No caso de otimizações ambíguas, são priorizadas as hipóteses de 

homologia primária utilizando-se, para tanto, a otimização ACCTRAN ("Accelerated 

Transformation Optimization") (veja de Pinna, 1991). O valor do índice de suporte de Bremer 

foi calculado com o auxílio do programa TreeRot.v3 (Sorenson & Franzosa, 2007). 

 

 

2.2.1. Grupo externo 

"Amplexiglanis" fisheri, Anadoras grypus, Auchenipterichthys longimanus, 

Auchenipterus nuchalis, Diplomystes sp., Entomocorus benjamini, Epapterus dispilurus, 

Glanidium melanopterum, Liosomadoras oncinus, Oxydoras niger, Parauchenipterus 

galeatus, Pseudauchenipterus affinis, Pseudepapterus hasemani, Pterodoras granulosus, 

Tetranematichthys quadrifilis, T. wallacei, Tocantinsia piresi, Trachelyichthys exilis, 
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Trachelyopterichthys taeniatus, Trachelyopterus coriaceus, Trachycorystes trachycorystes, 

Wertheimeria maculata. 

 

2.2.2. Grupo interno 

Ageneiosus atronasus, A. brevis, A. dentatus, A. inermis, A. magoi, A. militaris, A. 

pardalis, A. piperatus, A. polystictus, A. rondoni, A. ucayalensis A. uranophthalmus, A. 

vittatus, Ageneiosus sp. n. “projetada”, Ageneiosus sp. n. “gr. atronasus”, Ageneiosus sp. n. 

“gr. brevis”, Ageneiosus sp. n. "anal curta", Ageneiosus sp. n. "Teles Pires", Ageneiosus sp. n. 

“Walsh”. 
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3. REVISÃO TAXONÔMICA 
 

 

Ageneiosus La Cépède, 1803 

Ageneiosus La Cépède, 1803: 132. Espécie tipo: Ageneiosus armatus La Cépède, 1803. Tipo 
por designação subseqüente por Eigenmann & Eigenmann (1890: 299). Gênero: Masculino.  
Ceratorhynchus Spix & Agassiz, 1829: 10. Espécie tipo: Silurus militaris [= ? Silurus 

militaris de Bloch, nec Linnaeus]. Tipo por monotipia. Gênero: Masculino. 

Agenius Agassiz, 1846: 11. Espécie tipo: Ageneiosus armatus La Cépède, 1803. Gênero: 

Masculino.  

Davalla Bleeker, 1858b: 58, 64. Espécie tipo: Davalla schomburgkii Bleeker, 1858. Tipo por 

monotipia. Gênero: Feminino. 

Pseudageneiosus Bleeker, 1862: 14. Espécie tipo: Ageneiosus brevifilis Valenciennes, 1840. 

Tipo por designação original. Gênero: Masculino. 

Tympanopleura Eigenmann, 1912: 203. Espécie tipo: Tympanopleura piperata Eigenmann, 

1912. Tipo por designação original. Gênero: Feminino. 

 

Diagnose. Ageneiosus difere dos demais Auchenipteridae pela presença de um processo ósseo 

longo e estreitando distalmente na borda ântero-lateral do esfenótico; presença de um sulco 

longitudinal na margem posterior da fontanela anterior (caráter também presente em 

Pseudepapterus); porção dorsal do pós-têmporo-supracleitro dividida em dois ramos bem 

evidentes; processo interno e externo do epoccipital ligados às parapófises da quinta e sexta 

vértebras por meio de suturas ósseas; um processo ósseo na borda póstero-medial do primeiro 

infra-orbital (caráter também presente em Tetranematichthys); segundo infra-orbital muito 

curvado na região anterior ou posterior do osso; uma expansão óssea na margem látero-dorsal 

do pré-maxilar; opérculo com ossificação esponjosa; projeções ósseas na extremidade 

posterior do paruro-hial; sétima vértebra não fusionada à vértebra complexa (caráter também 

presente em Pseudepapterus); uma coroa de espinhos muito desenvolvidos na região 

proximal da margem anterior do acúleo da nadadeira dorsal de machos maduros; barbilhão 

maxilar curto, não se estendendo posteriormente além do focinho (caráter também presente 

em Tetranematichthys); ausência de barbilhões mentonianos; espinhos ósseos no barbilhão 

maxilar de machos maduros; lóbulos posteriores dos testículos reduzidos ou ausentes (caráter 

também presente em Auchenipterus). Ageneiosus difere ainda de "Amplexiglanis" fisheri, 

Auchenipterus nuchalis, Entomocorus benjamini, Epapterus dispilurus, Pseudepapterus 
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hasemani, Tetranematichthys quadrifilis e T. wallacei pela ausência de tubérculos dérmicos 

(nupciais) sobre o barbilhão maxilar de machos maduros. 

 

Comentários. Os problemas taxonômicos envolvendo Ageneiosus iniciaram com o trabalho 

de Bloch (1794) e se tornaram ainda maiores no momento da criação do gênero, já que La 

Cépède (1803) baseou a descrição de Ageneiosus armatus, uma das espécies originalmente 

incluídas no novo gênero, em exemplares do Suriname e incluiu duas espécies distintas em 

sua sinonímia, Silurus militaris Linnaeus, 1758 e Silurus militaris Bloch, 1794. Sua decisão 

foi claramente influenciada por Bloch (1794), que propôs o nome Silurus militaris Linnaeus, 

1758 para exemplares do Suriname e, devido aos caracteres sexualmente dimórficos exibidos 

pelo exemplar por ele examinado, nomeou-a informalmente de “L’Armé” (= armado), nome 

utilizado para a espécie descrita por La Cépède (1803). O nome Silurus militaris já estava 

ocupado por uma espécie descrita por Linnaeus (1758) para a Ásia, a qual foi identificada 

como Arius militaris (Linnaeus, 1758) ((atualmente Osteogeneiosus militaris (Linnaeus, 

1858)) por Valenciennes, em Cuvier & Valenciennes (1840). Na ocasião, Valenciennes 

descreveu uma nova espécie, previamente descrita em Valenciennes (1836), e a nomeou 

Ageneiosus militaris. Valenciennes comparou o exemplar por ele examinado com Silurus 

militaris Bloch e, embora tenha encontrado e listado diversos caracteres que o diferenciam do 

exemplar ilustrado por Bloch, não deu certeza de que se tratavam de espécies distintas. 

Ferraris (1988) e Walsh (1990) apontaram que Ageneiosus militaris Valenciennes, 

1836, tratava-se de uma nova combinação para Silurus militaris Bloch e interpretaram a ação 

como não justificável diante das recomendações do Código Internacional de Nomenclatura 

Zoológica. Tal interpretação foi corrigida por Ferraris (2003; 2007), que corretamente 

reconheceu que Ageneiosus militaris Valenciennes, 1836 é uma espécie distinta de Silurus 

militaris Bloch e distribuída na bacia dos rios Paraná-Paraguai. 

Antes dos estudos de Valenciennes (1836) e Valenciennes, em Cuvier & Valenciennes 

(1840), Agassiz, em Spix & Agassiz (1829), já havia percebido o erro de Bloch (1794) no 

sentido de usar o nome Silurus militaris Linnaeus, 1758 para exemplares do Suriname e 

propôs um novo gênero, Ceratorhynchus, para acomodar Silurus militaris Bloch, um ato não 

justificável pelas recomendações do Código Internacional de Nomenclatura Zoológica 

(ICZN) e, portanto, Ceratorhynchus passa a compor a lista de sinônimos júnior de 

Ageneiosus. 
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Jardine (1841) descreveu Hypothalmus dawalla. Bleeker (1858) percebeu que Jardine 

se referia ao gênero Hypophthalmus Spix e Agassiz, 1829 e que sua espécie não pertencia a 

esse gênero. Dessa forma, Bleeker (1858) alocou a espécie de Jardine em um novo gênero, 

Davalla, e nomeou a espécie como Davalla schomburgkii. Boeseman (1972) observou que o 

nome utilizado por Bleeker (1858) é um sinônimo objetivo do nome utilizado por Jardine 

(1841). De qualquer forma, Eigenmann & Eigenmann (1888; 1890), já haviam alocado a 

espécie no gênero Ageneiosus e, corretamente, nomearam-na como A. dawalla. Dada a 

utilização do nome Davalla por Bleeker, este gênero passou o ser um sinônimo júnior de 

Ageneiosus. 

Agassiz (1846) propôs a correção do nome do gênero Ageneiosus para Agenius, uma 

correção não justificável e, portanto, este último é um sinônimo júnior do primeiro nome.  

Em 1862, Bleeker designou “Ageneiosus militaris Blkr (nec Val.) (= Silurus militaris 

Bloch”) como espécie tipo de Ageneiosus. Uma designação inválida já que a mesma não foi 

baseada em uma das espécies originalmente incluídas por La Cépède, 1803. Ainda em 1862, 

Bleeker propôs o gênero Pseudageneiosus para alocar Ageneiosus brevifilis Valenciennes 

(1840). De acordo com Bleeker a nova combinação se fazia necessária devido às diferentes 

características diagnósticas apresentadas pela espécie, as quais são reconhecidamente 

resultantes de dimorfismo sexual e como previamente observado por diversos autores (e.g. 

Günther, 1864; Eigenmann & Eigenmann 1890; Gosline, 1945; Fowler, 1951; Walsh, 1990), 

Pseudageneiosus é sinônimo júnior de Ageneiosus. 

Eigenmann & Eigenmann (1890) designaram A. armatus (= Silurus militaris Bloch) 

como espécie-tipo de Ageneiosus. Esta designação foi baseada em uma espécie originalmente 

incluída e portanto é válida. Ferraris (1988) designou o espécime descrito e ilustrado por 

Bloch (1794) como lectótipo de Ageneiosus armatus, uma ação considerada incorreta por 

Walsh (1990) baseado no fato de que a designação não está acompanhada de uma correta 

identificação da espécie e de que o espécime ilustrado por Bloch (1794) estava correntemente 

aceito com o nome Ageneiosus brevifilis Valenciennes, 1840. Ferraris (2007) validou sua 

designação de lectótipo para Ageneiosus armatus. Nós consideramos a designação de Ferraris 

(1988; 2007) correta no que rege as recomendações do ICZN. A ilustração de Bloch permite a 

identificação da espécie e o lectótipo foi designado para Ageneiosus armatus, o que não 

modifica o nome ou o status do tipo de Ageneiosus brevifilis. 

O gênero Tympanopleura Eigenmann, 1912 foi proposto para alocar uma nova 

espécie, T. piperata. A principal característica diagnóstica dada para o gênero foi a presença 
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de bexiga natatória grande e não encapsulada. De acordo com Britski (1972), Ferraris (1988) 

e Walsh (1990), estas características variam interespecífica e ontogeneticamente entre os 

representantes de Ageneiosus. Dessa forma, Tympanopleura constitui hoje sinônimo júnior de 

Ageneiosus (Ferraris, 2007). 
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Ageneiosus atronasus Eigenmann & Eigenmann, 1888 

Figs. 3-6, Tabela 3 

Ageneiosus atronasus Eigenmann & Eigenmann, 1888: 149. Localidade tipo: América do Sul, 

localidade exata desconhecida. Holótipo: MCZ 27270. 

? Ageneiosus melanopogon Miranda Ribeiro, 1917: 51. Localidade tipo: rio Solimões, Brasil. 

Holótipo: desconhecido. 

Tympanopleura nigricollis Eigenmann & Allen, 1942: 139. Localidade tipo: Iquitos, Peru. 

Holótipo: CAS 57940. 

 

Diagnose. Ageneiosus atronasus difere de seus congêneres, exceto A. brevis, A. rondoni e 

Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus", pelo menor número de raios na nadadeira anal (24-30 vs. 

31-49). Difere de Ageneiosus brevis, A. rondoni e A. piperatus pela ausência de processo 

posterior do cleitro (vs. processo posterior do cleitro presente, pouco desenvolvido). Difere 

ainda de Ageneiosus brevis e Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus" pelo maior número de costelas 

(7-8 vs. 4-5). Difere ainda de Ageneiosus brevis pelo menor número relativo de raios na 

nadadeira anal (24-30, moda = 27 vs. 30-36, moda = 34). Difere ainda de Ageneiosus rondoni 

pela ausência de pintas nos lados do corpo (vs. presença de pequenas pintas aleatoriamente 

distribuídas nos lados do corpo). Difere ainda de Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus" pelo menor 

número de rastros branquiais no primeiro arco branquial (15-22 vs. 23-25). 

 

Descrição. Dados morfométricos são apresentados na Tabela 3. Espécie de pequeno a médio 

porte, maior exemplar examinado 150,0 mm CP. Corpo comparativamente longo e baixo; sua 

altura na origem da nadadeira dorsal 10,6-16,3% do CP. Perfil dorsal do corpo reto a côncavo 

da extremidade do focinho até o início da nadadeira dorsal; reto a convexo da inserção da 

dorsal até a origem da nadadeira adiposa, de onde declina até a porção mediana do pedúnculo 

caudal. Perfil dorsal e ventral do pedúnculo caudal côncavos. Perfil ventral da cabeça reto a 

suavemente convexo da extremidade anterior do dentário até a região anterior do istmo; perfil 

ventral do corpo reto à convexo da região posterior do istmo até a origem da nadadeira anal; 

inclinado em uma reta ao longo da base da nadadeira anal. Cabeça deprimida na região 

anterior, tornando-se progressivamente mais elevada posteriormente. Corpo e pedúnculo 

caudal progressivamente mais comprimidos em direção à nadadeira caudal. Linha lateral 

completa, médio-lateral; seu canal formando um padrão irregular de zig-zag, com 
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ramificações oblíquas, curtas e posteriormente dirigidas ao longo de toda sua extensão. Total 

de vértebras 40 ou 41, 17 ou 18 pré-caudais e 23 ou 24 caudais. Sete ou oito pares de costelas. 

Cabeça relativamente curta, 25,0-31,1% do CP; coberta por pele muito fina. Margem 

anterior do focinho arredondada em vistas dorsal e ventral. Olhos cobertos por uma 

membrana delgada, translúcida; lateralmente colocados e ventral ou lateralmente dirigidos; 

olhos quando lateralmente dirigidos igualmente visíveis em vista dorsal e ventral; olhos 

quando ventralmente dirigidos mais visíveis em vista ventral do que em dorsal. Um único par 

de barbilhões maxilares, curtos e filamentosos (exceto machos nupciais, veja Dimorfismo 

Sexual). Boca não muito ampla, subterminal; pré-maxila estendendo-se além do dentário por 

uma distância aproximadamente igual à largura do acúleo da nadadeira peitoral. Cantos 

posteriores da boca pouco a frente da transversal entre as narinas posteriores. Lábio superior e 

inferior finos, pouco desenvolvidos. Um sulco profundo acima do lábio superior em cada 

canto da boca, estendendo-se posteriormente até as proximidades da margem anterior da 

órbita, no qual está inserido o barbilhão maxilar. 

Dentes mandibulares pequenos, finos e cônicos; distribuídos em fileiras irregulares. 

Placas de dentes da pré-maxila tornando-se larga lateralmente e estreitando posteriormente; 

placa de dentes da pré-maxila expondo grande parte das fileiras de dentes, em vista ventral, 

quando a boca está fechada; completamente exposta nos cantos posteriores; 5-10 (moda = 8; n 

= 40) fileiras de dentes na região anterior da pré-maxila. Placa de dentes do dentário ampla, 

estreitando posteriormente. 

Fontanela cranial alongada, aberta no mesetmóide e percorrendo aproximadamente 

metade das margens dos frontais, terminando pouco a frente de uma transversal através das 

margens posteriores dos olhos. Membranas branquiostégias amplamente associadas ao istmo, 

suportada por 7 ou 8 raios branquiostégios. Abertura opercular relativamente ampla, o fim de 

sua abertura pouco posterior à vertical através da base do acúleo peitoral. Rastros branquiais 

dispostos em duas fileiras, bem ossificados, curtos, finos e pontiagudos; 15-22 (moda = 16; n 

= 43) sobre o primeiro arco branquial, 4-7 no epibranquial (moda = 4) e 11-19 no 

ceratobranquial (moda = 12). Espaço entre as narinas anteriores maior do que o espaço entre 

as narinas posteriores; narina posterior pouco mais próximo da narina anterior do que da 

margem anterior da órbita. Cada narina cercada por uma borda carnosa muito baixa, mais 

visível nos maiores exemplares. 

Nadadeira dorsal I,6 (n = 39); primeiro raio ramificado maior, demais raios 

decrescendo gradativamente em tamanho. Nadadeira dorsal originada pouco posterior à 
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vertical através do fim da base das nadadeiras peitorais. Acúleo dorsal reto a levemente 

curvado, rígido e pungente. Margem medial anterior do acúleo com pequenas e numerosas 

granulações ósseas ao longo de seu terço proximal, mais abundantes na base do acúleo (com 

exceção de machos nupciais, veja Dimorfismo Sexual); margem posterior com uma fileira 

medial de numerosos e pequenos espinhos uniformemente espaçados, mais desenvolvidos na 

porção mediana do acúleo. Nadadeira adiposa pequena, formando um lobo livre 

posteriormente; sua origem anterior ao fim da base da nadadeira anal. 

Nadadeira caudal profundamente furcada, lobos não muito longos. Raios ramificados 

mais externos aproximadamente duas vezes mais longos que os raios médios. Lobo dorsal de 

mesmo tamanho ou pouco mais longo que o lobo ventral; seus raios mais externos não 

filamentosos. Nadadeira caudal com oito raios ramificados no lobo dorsal e nove no lobo 

ventral; 14 raios procorrentes caudais no ramo dorsal e 16 ou 17 no ventral (n = 39). 

Nadadeira anal curta, o comprimento de sua base menor que o comprimento pré-

dorsal, 23,1-31,3% do CP. Origem da nadadeira anal na ou suavemente posterior à transversal 

através da extremidade dos raios mais internos da nadadeira pélvica; seus primeiros raios 

ramificados pouco maiores; demais raios decrescendo gradativamente em tamanho 

posteriormente. Margem da nadadeira reta a convexa em vista lateral. Nadadeira anal com 24-

30 raios (moda = 27; n = 33). 

Nadadeira peitoral I,8-10 (moda = 9; n = 39); primeiro raio ramificado maior, tão 

longo quanto ou estendendo-se pouco além do acúleo peitoral; demais raios decrescendo em 

tamanho. Acúleo peitoral forte e pungente; superfície dorsal e ventral lisas; margem posterior 

com vários espinhos uniformemente retrorsos, unicuspidados; margem anterior com pequenas 

e numerosas granulações ósseas ao longo de quase toda sua extensão, mais abundantes na 

região proximal. 

Nadadeira pélvica i,6; primeiro raio ramificado maior, demais raios decrescendo em 

tamanho; margem distal reta a arredondada. Origem da nadadeira anterior à vertical através 

do acúleo da nadadeira dorsal quando o mesmo está deprimida. 

 

Colorido em álcool. Corpo claro. Região dorsolateral escura, muitas vezes área escura 

estendendo-se ventralmente até a linha lateral, pouco abaixo dela na região anterior do tronco. 

Grande área escura na região entre a base da nadadeira dorsal e a linha lateral, geralmente 

ausente em indivíduos maiores que 100 mm de CP. Região dorsal da cabeça escura; área clara 

sobre a fontanela, margem dos olhos e região opercular. Lábio superior algumas vezes escuro, 
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geralmente em indivíduos menores que 70 mm de CP. Ampla área escura na região ventral da 

cabeça, semicircular, acompanhando a forma do dentário, poucas vezes não conectada 

anteriormente; geralmente ausente em indivíduos maiores que 100 mm de CP. Nadadeiras 

peitoral e pélvica hialinas a pouco escurecidas sobre os porções mais distais dos raios. 

Nadadeira anal hialina em indivíduos maiores que 80 mm de CP; algumas vezes uma faixa 

escura percorrendo longitudinalmente a extremidade distal da nadadeira em indivíduos 

menores. Uma faixa percorrendo longitudinalmente cada lobo da nadadeira caudal; demais 

porções da nadadeira hialinas. Nadadeiras dorsal e adiposa hialinas, pouco mais escuras na 

base. 

 

Dimorfismo sexual. Em machos sexualmente maduros. Perfil pré-dorsal distintamente mais 

côncavo. Acúleo da nadadeira dorsal alongado, rígido, arqueado; espinhos na margem 

anterior muito desenvolvidos ao longo de toda a extensão do acúleo; dispostos em uma fileira, 

alternadamente dirigidos látero-posteriormente; espinhos da base do acúleo menos 

desenvolvidos, anteriormente dirigidos, densamente espaçados. Abertura urogenital de 

machos nupciais desenvolvida em gonopódio em forma de tubo longo, unido à margem 

anterior da nadadeira anal; terminando em poro na margem anterior da extremidade distal do 

gonopódio, circundado por papilas carnosas. Últimos raios não ramificados e primeiros raios 

ramificados da nadadeira anal desenvolvidos, participando da composição do gonopódio. 

Osso maxilar desenvolvido ao longo de todo o barbilhão maxilar distintamente mais longo; 

duas fileiras de espinhos na margem dorsal dos barbilhões; maior superfície de contato 

articular entre o autopalatino e o maxilar. 

 

Nota ecológica. A biologia da espécie é pouco conhecida. Muitos estudos prévios a 

consideram uma espécie de hábito pelágico (e.g. Britski, 1972; Ferrais, 1988; Walsh, 1990; 

Birindelli, 2010). Apesar da ausência de barbilhões mentonianos e redução de barbilhões 

maxilares, seus representantes parecem adaptados para explorar ambientes de fundo, onde 

alguns dos exemplares examinados foram coletados. 

 

Distribuição. Bacia do rio Amazonas (Fig. 6). 

 

Comentários. Miranda Ribeiro (1917) descreveu Ageneiosus melanopogon, cujo exemplar 

(es) tipo (s) não foi (ram) designado (s). Os caracteres fornecidos na descrição original, tais 
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como forma e colorido do corpo e número de raios nas nadadeiras, são similares àqueles 

exibidos por exemplares de Ageneiosus atronasus, o que nos leva a crer que essa espécie seja 

um sinônimo júnior desta última.  

Eigenmann & Allen (1942), ao descreverem Tympanopleura nigricollis, relataram que 

a espécie é similar à Ageneiosus rondoni e, estranhamente, a A. polystictus, alegando que 

essas duas espécies provavelmente também sejam membros do gênero Tympanopleura. 

Eigenmann & Allen (1942) não compararam Tympanopleura nigricollis com Ageneiosus 

atronasus, a qual foi previamente descrita por Eigenmann & Eigenmann. O exame de 

imagens dos exemplares tipos de Tympanopleura nigricollis nos permitiu concluir que eles 

não diferem de Ageneiosus atronasus. 

Ageneiosus atronasus exibe uma considerável variabilidade morfológica, 

principalmente no tocante ao padrão de colorido, que aqui atribuímos aos diferentes estádios 

de desenvolvimento ontogenético. 
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Figura 3. Ageneiosus atronasus, MCZ 27270, holótipo, América do Sul, em vista lateral. 
 

 

 

 

 

 

Figura 4. Tympanopleura nigricollis, CAS 57940, holótipo, 86,0 mm CP, Iquitos, Peru, 
ilustração original de Eigenmann & Allen, 1942: 139, pl. 5. 
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Figura 5. Tympanopleura nigricollis, CAS 57940, holótipo, 86,0 mm CP, Iquitos, Peru, em 
vistas lateral (a), dorsal (b) e ventral (c). Barra = 1 cm. 
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Figura 6. Mapa do norte da América do Sul ilustrando os locais de coleta de exemplares de 
Ageneiosus atronasus examinados. Alguns símbolos representam mais do que um lote de 
exemplares ou local de coleta; quadrado amarelo representa a localidade-tipo de 
Tympanopleura nigricollis. 
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Tabela 3. Dados morfométricos de Ageneiosus atronasus. 

  Menor Maior Média N 
Comprimento padrão 65,8 116,6  33 
 % do comprimento padrão 
Comprimento pré-dorsal 32,5 37,8 35,2 32 
Comprimento pré-anal 61,9 69,6 66,4 32 
Comprimento pré-pélvico 51,1 57,4 54,3 31 
Comprimento da cabeça 26,2 31,1 28,6 32 
Comprimento do pedúnculo caudal 8,8 13,2 10,9 32 
Altura do pedúnculo caudal 9,1 12,3 11,1 32 
Espaço entre as nadadeiras dorsal e adiposa 36,2 45,4 41,0 32 
Comprimento da base da nadadeira anal 23,1 31,3 26,3 32 
Comprimento da nadadeira pélvica 10,6 14,6 13,1 31 
Comprimento da nadadeira dorsal 18,4 24,5 20,6 31 
Comprimento do acúleo dorsal 16,9 36,1 20,9 22 
Comprimento do acúleo peitoral 13,6 26,5 16,4 31 
Altura do corpo 18,0 23,9 20,5 32 
Largura do corpo 15,8 21,0 17,7 32 
 % do comprimento da cabeça 
Altura da cabeça 48,2 60,7 54,1 32 
Largura da cabeça 61,0 80,5 72,8 32 
Largura interorbital 41,1 62,5 55,3 32 
Comprimento do focinho 44,3 51,8 47,9 32 
Projeção da pré-maxila 3,7 6,8 5,8 32 
Distância internasal 15,4 19,1 17,4 32 
Distância entre as narinas anteriores 29,7 34,5 32,1 32 
Distância entre as narinas posteriores 22,7 27,3 24,8 32 
Diâmetro horizontal do olho 16,8 24,7 20,3 32 
Largura da boca 48,4 61,8 55,9 32 
Largura da placa nucal 19,3 25,0 22,0 32 

Comprimento das placas nucais 28,5 37,2 32,6 32 
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Material examinado: América do Sul: MCZ 27270, holótipo de Ageneiosus atronasus, F, 

RX, não medido. Bolívia: FMNH 58137, 1, 93,2 mm CP, Beni, rio Mamoré, 15 de setembro 

de 1909, J. D. Haseman. FMNH 58138, 1, 94,4 mm CP, San Joaquin, 5 de setembro de 1909, 

J. D. Haseman. INPA 651,7, 96,1-113,0 mm CP, Trinidad, rio Mamoré, Laguna Capital, 30 

de setembro de 1983, Loubens & Lauzanne. INPA 654, 2, 105,1-107,5 mm CP, Trinidad, rio 

Mamoré, Laguna Capital, 30 de setembro de 1983, Loubens & Lauzanne. Brasil: Acre: 

INPA 28507, 1, 84,1 mm CP, Sena Madureira, rio Purus, rio Caeté, 09°03'43''S 68°44'49''W, 

24 de outubro de 2004, H. dos Anjos. Amapá: MZUSP 101875, 1, 120,9 mm CP, Laranjal do 

Jarí, rio Jarí, a jusante da Cachoeira de Santo Antônio, 00°55’31’’S 52°32’33’’W, 10 de 

outubro de 2007, M. Carvalho et al. Amazonas: INPA 13392, 1, 103,7 mm CP, rio Solimões, 

ilha da Marchantaria, 18 de fevereiro de 1993, P. Petry & R. Sotero. INPA 16598, 74,3 mm 

CP, Manaus, rio Amazonas, Costa da Terra Nova, 30 de novembro de 2000, J. Zuanon et al. 

INPA 17176, 1, 91,1 mm CP, rio Purus, Sacado de Santa Luzia, 04°42'48''S 62°23'54''W, 4 de 

junho de 2007, L. Rapp Py-Daniel et al. INPA 18557, 9, 74,8-112,3 mm CP, Berurí, rio 

Purus, Paraná do lago Samaúma, afluente do rio Abufari, 8 de dezembro de 2000, L. Rapp 

Py-Daniel et al. INPA 18985, 1, 112 mm CP, Tefé, rio Japurá, na margem da reserva 

Mamirauá, 1 de outubro de 1998, W. Crampton. INPA 18988, 8, 81,6-93,0 mm CP, Tefé, 

lago Mamirauá, 19 de agosto de 1999, W. Crampton. INPA 18996, 7, 65,8-91,7 mm CP, 

Tefé, rio Solimões, ilha de Içé, janeiro de 2001, W. Crampton. INPA 33857, 1, 86,3 mm CP, 

Carauarí, rio Juruá, na boca do igarapé Xué, 27 de novembro de 2008, R. Frederico & L. 

Queiroz. INPA 35101, 4, 54,5-63,4 mm CP, Berurí, rio Purus, praia grande, comunidade de 

Carapanã, coletado com arrasto de fundo, 04°30'19''S 62°03'50''W, 19 de outubro de 2009, C. 

Duarte & L. Rapp Py-Daniel. INPA 35110, 10, 46,5-74,3 mm CP, Berurí, rio Purus, praia em 

frente a boca do paraná do Ayapuá, coletado com arrasto de fundo, 04°28'57''S 62°03'57''W, 

20 de outubro de 2009, C. Duarte & L. Rapp Py-Daniel. MZUSP 74483, 2, 84,2-87,3 mm CP, 

rio Solimões, lagoa junto ao canal do lago Janauacá, 10 de janeiro de 1977, Alpha Helix 

Amazon Expedition. USNM 309167, 1, não medido, lago Terra Preta, Janauari, 3 de março de 

1977, P. Bayley. USNM 309166, 1, não medido, Paraná de Janauacá, na entrada do lago do 

Castanho, 26 de outubro de 1977, P. Bayley. USNM 309168, 1, não medido, região de 

Manaus, 1977-1979, P. Bayley. Mato Grosso: FMNH 58139, 1, 69,2 mm CP, rio Guaporé, 

19 de setembro de 1909, J. D. Haseman. Pará: MZUSP 7861, 1, 82,8 mm CP, Pará, Faro, rio 

Nhamundá, paraná do Jacaré, 13 de julho de 1967, EPA. Rondônia: INPA 10955, 2, 93,3-

101,1 mm CP, Jaci Paraná, rio Madeira, rio Jaci Paraná, 28 de agosto de 1993, João Paulo. 
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INPA 35928, 3, 91,9-107,9 mm CP, rio Guaporé, em Surpresa, 11°54'43''S 64°59'46''W, 16 

de julho de 1984, G. Santos. INPA 35929, 3,123,34-146,8 mm CP, rio Guaporé, em Surpresa, 

12°26'42''S 64°13'38''W, 21 de novembro de 1983, G. Santos. Peru: Loreto: Maynas: ANSP 

178257, 2, 74,4-105 mm CP, rio Amazonas, boca do rio Itaya, cerca de 30-45 minutos de 

Iquitos, 3 de agosto de 2001, M. H. Sabaj, M. W. Littmann & J. G. Stewart. ANSP 182620, 1, 

93,3 mm CP, rio Nanay, norte de Iquitos, 3°42'49'’S 73°16’43'' W, 15 de agosto de 2005, M. 

H. Sabaj, C. DoNascimiento & O. Castillo. ANSP 178307, 4,46,2-74,7 mm CP, rio 

Amazonas, boca do rio Itaya, 30-45 minutos de Iquitos, 13 de agosto de 2001, M. H. Sabaj, 

M. W. Littmann & K. A. Elkin. ANSP 182731, 2, 56,7-60,5 mm CP, rio Amazonas, 

proximidades de Iquitos, 8 de agosto de 2005, M. H. Sabaj, C. DoNascimiento & O. Castillo. 

CAS 57940, holótipo de Tympanopleura nigricollis, 86,0 mm CP, não medido, F, RX, rio 

Amazonas, Iquitos, setembro de 1920, W. R. Allen. USNM 284858, 1, não medido, rio 

Nanay, 3°49’S 73°11’W, 18 de agosto de 1986, R. Vari et al. USNM 284867, 1, não medido, 

rio Nanay, 3°50’S 73°11’W, 17 de agosto de 1986, R. Vari et al. 
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Ageneiosus brevis Steindachner, 1881 

Figs. 7-10, Tabela 4 

Ageneiosus brevis Steindachner, 1881: 16. Localidade tipo: Coari, Brasil. Síntipos: NMW 

47801 (2). 

Tympanopleura alta Eigenmann & Myers, in Myers, 1928: 85. Localidade tipo: Iquitos, rio 

Marañon, Peru. Holótipo: CAS 58258. 

 

Diagnose. Ageneiosus brevis difere de todos os seus congêneres por possuir um processo 

posterior do cleitro curto, rígido e triangular (vs. processo posterior do cleitro ausente, 

rudimentar ou filamentoso). Difere ainda de Ageneiosus dentatus, A. inermis, A. magoi, A. 

militaris, A. polystictus, A. ucayalensis, A. uranophthalmus, A. vittatus, Ageneiosus sp. n. 

“projetada”, Ageneiosus sp. n. “anal curta”, Ageneiosus sp. n. “Teles Pires” e Ageneiosus sp. 

n. “Walsh” pela bexiga natatória grande e não ossificada (vs. bexiga natatória com algum grau 

de redução e ossificação) e pela região timpânica translúcida, não encoberta por musculatura 

epaxial (vs. músculo epaxial cobrindo completa ou parcialmente a região timpânica). Difere 

ainda de Ageneiosus magoi, A. polystictus, A. rondoni, A. pardalis, A. vittatus e Ageneiosus 

sp. n. “Walsh” pelo colorido uniforme nos lados do corpo (vs. presença de pintas ou listras 

nos lados do corpo). Difere ainda de A. atronasus pelo menor número de costelas (4-5 vs. 7-8) 

e maior número relativo de raios na nadadeira anal (30-36, moda = 34 vs. 25-30, moda = 27). 

Difere ainda de A. piperatus, Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" e Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus" 

pelo maior comprimento pré-dorsal (37,6-42,7 vs. 28,5-36,6% do CP) e comprimento da 

cabeça (29,1-35,4 vs. 22,3-29,3% do CP). Difere ainda de A. piperatus e Ageneiosus sp. n. 

"gr. brevis" pelo maior comprimento pré-anal (58,6-67,5 vs. 48,7-58,3). Difere ainda de 

Ageneiosus rondoni pelo raios anteriosres da nadadeira dorsal e peitoral escuros (vs. raios 

anteriores das nadadeiras dorsal e peitoral hialinos ou com pintas escuras) e pela menor 

distância interorbital (37,5-46,2 vs. 53,9-70,4% do CC). 

 

Descrição. Dados morfométricos são apresentados na Tabela 4. Espécie de pequeno porte, 

maior exemplar examinado 106,0 mm CP. Corpo comparativamente curto e alto na origem da 

nadadeira dorsal; sua altura 20,3-25,6 % do CP. Perfil dorsal do corpo muito côncavo da 

extremidade do focinho até o início da nadadeira dorsal; reto a convexo da inserção da dorsal 

até a origem da nadadeira adiposa, de onde declina até a porção mediana do pedúnculo 

caudal. Perfil dorsal e ventral do pedúnculo caudal côncavos. Perfil ventral da cabeça reto a 
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suavemente convexo da extremidade anterior da maxila até a região anterior do istmo; perfil 

ventral do corpo reto a suavemente convexo até a origem da nadadeira anal; inclinando em 

uma reta ao longo da base da nadadeira anal. Cabeça profundamente deprimida na região 

anterior aos olhos, tornando-se progressivamente mais elevada posteriormente; corpo e 

pedúnculo caudal progressivamente mais comprimidos em direção à nadadeira caudal. Linha 

lateral completa e médio-lateral; seu canal formando um padrão irregular de zig-zag, com 

ramificações oblíquas, curtas e posteriormente dirigidas ao longo de toda sua extensão. Total 

de vértebras 40 ou 41, 14 ou 15 pré-caudais e 25-27 caudais. Quatro ou cinco pares de 

costelas. 

Cabeça longa, 29,1-35,4 % do CP; coberta por pele muito fina. Margem anterior do 

focinho arredondada em vistas dorsal e ventral. Olhos cobertos por uma membrana delgada, 

translúcida, lateralmente colocados e dirigidos, igualmente visíveis em vista dorsal e ventral. 

Um único par de barbilhões maxilares, pequenos e filamentosos (exceto machos nupciais, 

veja Dimorfismo Sexual). Boca ampla e subterminal; pré-maxila estendendo-se além do 

dentário por uma distância igual ou menor que o diâmetro horizontal do olho. Cantos 

posteriores da boca pouco a frente de uma transversal através das narinas posteriores. Lábio 

superior e inferior finos, pouco desenvolvidos. Um sulco profundo acima do lábio superior 

em cada canto da boca, no qual está inserido o barbilhão maxilar, iniciando aproximadamente 

em uma vertical através do primeiro quarto da distância entre as narinas anterior e posterior e 

estendendo-se pouco além da extremidade da pré-maxila. 

Dentes mandibulares pequenos, finos e cônicos; distribuídos em fileiras irregulares e 

lateralmente expostos em ambas as maxilas em vista ventral. Placa de dentes mais ampla 

anteriormente, estreitando posteriormente. Placa de dentes da pré-maxila expondo quase 

totalmente as fileiras de dentes, em vista ventral, quando a boca está fechada; completamente 

exposta nos cantos posteriores; 4-12 (moda = 5; n = 47) fileiras de dentes na região anterior 

da pré-maxila. 

Fontanela cranial alongada, aberta do mesetmóide até pouco além da metade do 

comprimento dos frontais, aproximadamente em uma transversal através das margens 

posteriores dos olhos. Membranas branquiostégias amplamente associadas ao istmo, 

suportada por 9 raios branquiostégios. Abertura opercular relativamente ampla, sua 

extremidade pouco posterior a uma vertical através da base do acúleo peitoral. Rastros 

branquiais dispostos em duas fileiras, bem ossificados, curtos, finos e pontiagudos; 18-28 

(moda = 21) sobre o primeiro arco branquial, 5-9 no epibranquial (moda = 7) e 11-21 no 
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ceratobranquial (moda = 15; n = 46). Espaço entre as narinas anteriores maior do que o 

espaço entre as narinas posteriores; narina posterior aproximadamente tão distante da narina 

anterior quanto da margem anterior da órbita. Cada narina cercada por uma borda carnosa 

muito baixa, mais visível nos maiores exemplares. 

Nadadeira dorsal I,6 (n = 47); primeiro raio ramificado maior, alcançando além da 

metade da distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa; demais raios decrescendo 

gradativamente em tamanho. Nadadeira dorsal originada pouco posterior a uma vertical 

através da origem da nadadeira peitoral. Acúleo dorsal reto a levemente curvado, forte e 

pungente. Margem medial anterior com pequenas e numerosas granulações ósseas, mais 

abundantes nos dois terços proximais (com exceção de machos nupciais, veja Dimorfismo 

Sexual); margem posterior com uma fileira medial de numerosos espinhos reduzidos e 

uniformemente espaçados. Nadadeira adiposa pequena e formando um lobo livre 

posteriormente; sua origem anterior ao fim da base da nadadeira anal. 

Nadadeira caudal profundamente furcada, com lobos longos. Raios ramificados mais 

externos três a quatro vezes mais longos que os raios médios. Lobo dorsal de mesmo tamanho 

ou pouco mais longo do que o lobo ventral, seus raios mais externos não filamentosos. 

Nadadeira caudal com sete raios ramificados no lobo dorsal e oito no lobo ventral (n = 47); 16 

ou 17 raios procorrentes caudais no ramo dorsal e 22-24 no ventral. 

Nadadeira anal comparativamente curta, o comprimento de sua base menor do que o 

comprimento pré-dorsal, 2,9-3,7 vezes no CP. Origem da nadadeira anal pouco posterior a 

uma transversal através da extremidade dos raios mais internos da nadadeira pélvica. Os 

primeiros raios ramificados maiores; demais raios decrescendo suavemente em tamanho 

posteriormente. Margem da nadadeira convexa em vista lateral. Nadadeira anal com 30-36 

raios (moda = 34; n = 38). 

Nadadeira peitoral I,9-12 raios ramificados (moda = 11; n = 30); primeiro raio 

ramificado muito maior, estendendo além do acúleo peitoral por uma distancia 

aproximadamente igual ao diâmetro horizontal do olho; demais raios decrescendo 

gradativamente em tamanho. Acúleo peitoral forte e pungente; superfície dorsal e ventral 

lisas; margem posterior com espinhos uniformemente retrorsos, unicuspidados; margem 

anterior com pequenas granulações ósseas ao longo de quase toda sua extensão, mais 

desenvolvidas na metade proximal. 

Nadadeira pélvica i,6; margem distal reta a levemente convexa; primeiro raio 

ramificado maior, demais raios decrescendo gradativamente em tamanho. Origem da 
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nadadeira anterior à vertical através do acúleo da nadadeira dorsal quando o mesmo está 

deprimida. 

 

Colorido em álcool. Corpo claro. Vários cromatóforos aleatoriamente distribuídos sobre a 

região lateral do tronco em alguns exemplares; cromatóforos concentrados sobre a região 

dorso-lateral do corpo, resultando em uma faixa escura percorrendo longitudinalmente essa 

região; algumas vezes faixa escura se estendendo sobre a região dorsal da cabeça, mais 

comum em exemplares maiores que 100 mm de CP. Focinho e parte do opérculo escuros. 

Raio anteriores das nadadeiras peitoral e dorsal escuros. Nadadeira pélvica com muitos 

melanóforos, quase completamente escura. Extremidade dos raios da nadadeira anal de alguns 

exemplares escura, formando uma estreita faixa clara. Nadadeira caudal escura na base, 

porção posterior dos raios hialinas. 

 

Dimorfismo sexual. Manifestado em machos sexualmente maduros. Perfil pré-dorsal muito 

côncavo. Acúleo da nadadeira dorsal desenvolvido, rígido, levemente arqueado; espinhos na 

margem anterior desenvolvidos ao longo de toda a extensão do acúleo; dispostos em uma 

fileira, alternadamente dirigidos látero-posteriormente; espinhos menos desenvolvidos, 

anteriormente dirigidos, densamente espaçados, na base do acúleo. Abertura urogenital de 

machos nupciais desenvolvida em gonopódio em forma de tubo longo, unido à margem 

anterior da nadadeira anal, terminando em poro simples. Últimos raios não ramificados e 

primeiros raios ramificados da nadadeira anal mais desenvolvidos, participando da 

composição do gonopódio. Osso maxilar desenvolvido ao longo de todo o barbilhão maxilar 

distintamente mais longo; duas fileiras de espinhos espaçados na margem dorsal dos 

barbilhões; maior superfície de contato articular entre o autopalatino e o maxilar. 

 

Nota ecológica. Os conflitos taxonômicos envolvendo o nome Ageneiosus brevis e 

Ageneiosus rondoni (veja Comentários abaixo) limitam os conhecimentos a cerca da biologia 

desta espécie. Seus representantes são comumente coletados com artefatos de coleta em 

ambientes de fundo. A grande maioria dos exemplares examinados, e para os quais o métodos 

de coleta estão disponíveis, é proveniente de arrasto de fundo. 

 

Distribuição: Alto e médio rio Amazonas (Fig. 10). 
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Comentários. Eigenmann & Myers, em 1928, com base em exemplares oriundos do rio 

Marañon, no Peru, descreveram T. alta, a segunda espécie para o gênero Tympanopleura, a 

qual foi diagnosticada com base em um conjunto de caracteres, dentre os quais: bexiga 

natatória grande; região timpânica visível por transparência; espinho peitoral forte, pungente o 

com muitos espinhos na margem posterior; e pelo padrão de colorido, com ventre mais claro 

que a região dorsal, metade anterior da nadadeira peitoral escura e extremidade e metade 

anterior da nadadeira dorsal escura. Walsh (1990) realizou uma revisão taxonômica das 

espécies de Ageneiosus e propôs que Tympanopleura alta, assim como Ageneiosus rondoni e 

Ageneiosus madeirensis, fossem sinônimos júnior de Ageneiosus brevis. Para justificar sua 

decisão, Walsh (1990) atribuiu a variabilidade morfológica por ele observada como sendo 

resultante de polimorfismo. Um dos caracteres por ele utilizado para suportar essa decisão foi 

o processo posterior do cleitro, o qual está presente tanto nos síntipos de Ageneiosus brevis 

quando em Tympanopleura alta. Nossos estudos corroboram estes resultados no que se refere 

à Tympanopleura alta ser um sinônimo júnior de Ageneiosus brevis, no entanto, refutamos o 

fato de Ageneiosus rondoni e Ageneiosus madeirensis serem sinônimos de Ageneiosus brevis 

(veja Comentários de Ageneiosus rondoni). O processo posterior do cleitro em Ageneiosus 

rondoni e Ageneiosus madeirensis é delgado, enquanto em Ageneiosus brevis, assim como em 

Tympanopleura alta, ele é mais curto e assume forma triangular, é rígido e pontiagudo. A 

comparação entre os síntipos de Ageneiosus brevis e imagens do holótipo de Tympanopleura 

alta, aliada à análise de exemplares não tipos, nos permitiu concluir que tratam-se de uma 

única espécie, sendo esta última um sinônimo júnior da primeira. A variação morfológica 

encontrada por Walsh (1990) é resultante da análise de exemplares de espécies distintas. 
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Figura 7. Ageneiosus brevis, síntipo, NMW 47801: 1, 106,1 mm CP, Coari, Amazonas, 
Brasil, em vista lateral (a), dorsal (b) e ventral (c). Foto: M. Sabaj Pérez. 
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Figura 8. Tympanopleura alta, CAS 58258, holótipo, 105,0 mm CP, rio Marañon, Iquitos, 
Peru, em vistas lateral (a), dorsal (b) e ventral (c). Barra = 1 cm. 
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Figura 9. Ageneiosus brevis, INPA 4656, 54,0 mm CP, rio Negro, Manaus Amazonas, Brasil. 
 

 
 
 

 
Figura 10. Mapa do norte da América do Sul ilustrando os locais de coleta de exemplares de 
Ageneiosus brevis examinados. Símbolos podem representar mais do que um lote de 
exemplares ou local de coleta; triângulo e quadrado representam as localidades-tipo de 
Ageneiosus brevis e Tympanopleura alta, respectivamente. 
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Tabela 4. Dados morfométricos de Ageneiosus brevis. Variação inclui o síntipo de 
Ageneiosus brevis, NMW 47801: 1, (ST). 

  ST Menor Maior Média N 
Comprimento padrão 106,1 26,2 85,0  48 
 % do comprimento padrão 
Comprimento pré-dorsal 38,9 37,7 42,7 40,7 41 
Comprimento pré-anal 60,5 58,6 67,5 63,9 41 
Comprimento pré-pélvico 48,0 49,4 64,6 54,2 41 
Comprimento da cabeça 30,9 29,1 35,3 33,1 41 
Comprimento do pedúnculo caudal 11,4 6,9 12,0 9,5 41 
Altura do pedúnculo caudal 8,3 7,0 9,1 8,2 41 
Espaço entre as nadadeiras dorsal e adiposa 35,5 29,4 37,6 33,1 41 
Comprimento da base da nadadeira anal 26,2 27,1 34,9 30,6 41 
Comprimento da nadadeira pélvica 12,5 14,0 18,5 16,2 41 
Comprimento da nadadeira dorsal 21,4 22,9 34,7 25,8 41 
Comprimento do acúleo dorsal  17,0 41,8 21,2 27 
Comprimento do acúleo peitoral 19,9 17,5 23,9 21,6 38 
Altura do corpo 21,4 20,3 25,5 22,6 41 
Largura do corpo 15,3 13,4 17,3 15,6 41 
 % do comprimento da cabeça 
Altura da cabeça 50,0 44,5 57,2 50,4 41 
Largura da cabeça 58,0 58,8 77,3 68,9 41 
Largura interorbital 43,6 37,5 46,2 42,3 41 
Comprimento do focinho 45,7 42,2 50,0 47,0 41 
Projeção da pré-maxila 5,5 4,6 9,1 7,0 41 
Distância internasal 16,8 15,9 26,4 21,5 40 
Distância entre as narinas anteriores 33,8 30,7 39,7 35,7 40 
Distância entre as narinas posteriores 23,5 20,8 34,3 26,6 41 
Diâmetro horizontal do olho 14,9 15,2 24,2 19,2 41 
Largura da boca 50,6 44,4 58,0 52,8 41 
Largura da placa nucal 22,3 18,5 27,1 23,2 41 

Comprimento das placas nucais 34,5 22,3 41,6 30,5 41 
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Material examinado. Brasil. Estado do Amazonas: INPA 4656, 1, 54,0 mm CP, Manaus, 

rio Negro, coletado com arrasto de fundo, aproximadamente 3°06'S 60°01'W, 28 de 

novembro de 1990, J. Lundberg & L. Chão. INPA 9591, 3, 42,4-60,5 mm CP, Novo Airão, 

rio Negro, rio Jaú, lago em frente ao igarapé Preto, coletado com arrasto de fundo, 

aproximadamente 2°37'S 60°56'W, 25 de junho de 1984, M. Garcia & J. Zuanon. INPA 9598, 

10, não medidos, rio Negro, rio Jaú, rio Uruazinho, coletado com arrasto de fundo, 

aproximadamente 2°37'S 60°56'W, 25 de junho de 1994, M. Garcia & J. Zuanon. INPA 

10311, 16, 40,1-77,3 mm CP, 1 c&c 57,0 mm CP, Novo Airão, rio Negro, lago do Prato, 

coletado com arrasto de fundo, aproximadamente 2°37'S 60°56'W, 18 de setembro de 1991, 

M. Garcia. INPA 11326, 3, 60,3-76,5 mm CP, Novo Airão, rio Negro, lago do Prato, 

aproximadamente 2°37'S 60°56'W, 17 de março de 1992, M. Garcia. INPA 12348, 2, 26,2-

44,5 mm CP, Novo Airão, rio Negro, lago do Prato, coletado com arrasto de fundo, 

aproximadamente 2°37'S 60°56'W, 18 de setembro de 1991, M. Garcia. INPA 12688, 1, 51,4 

mm CP, rio Negro, rio Jaú, curva Uruá, aproximadamente 2°37'S 60°56'W, 7 de novembro de 

1994, M. Garcia. INPA 18528, 17, 44,2-60,8 mm CP, 2 c&c 46,1-63,3, rio Purus, praia do 

Abufari, coletado com redinha de tração manual, aproximadamente 5°25'S 63°00'W, 8 de 

dezembro de 2000, L. Rapp Py-Daniel et al. INPA 34082, 1, 68,8 mm CP, Manaus, rio 

Negro, Catalão, 03o09’34’S 59o54’44’’W, coletado com arrasto de fundo, 30 de outubro de 

2007, L. Rapp Py-Daniel, O. Shibatta, M. Rocha & R. Oliveira. INPA 35102, 6, 59,5-85,5 

mm CP, Berurí, rio Purus, acima da comunidade de Capanã, coletado com arrasto de fundo, 

04°30’19’’S 62°03’50’’W, 19 de outubro de 2009, C. Duarte & Rapp Py-Daniel. INPA 

35112, 6, 55,6-57,4 mm CP, Berurí, rio Purus, praia em frente a boca do paraná do Ayapuá, 

coletado com arrasto de fundo, 04°28’57’’S 62°03’52’’W, 20 de outubro de 2009, C. Duarte 

& Rapp Py-Daniel. MCP 30617, 3, 49,8-65,9 mm CP, Tefé, rio Solimões, margem norte da 

ilha Cuera, próximo a Tefé, 03°22’19’’S 64°38’28’’W, 19 de janeiro de 2001, W. G. R. 

Crampton. MZUSP 56655, 1, 46,2 mm CP, rio Purus, coletado com arrasto de fundo, 

03°51'09"S 061°23'25"W, 26 de julho de 1996, M. Toledo-Piza et al. NMW 47801, 2, 95-105 

mm CP, síntipos de Ageneiosus brevis, 1 RX 105 mm CP, Coari, Amazonas, 1874. Peru: 

Loreto: ANSP 182476, 1, 85,0 mm CP, Maynas, rio Nanay, praia grande na comunidade de 

Pampa Chica, 4,54 km a oeste de Iquitos, 03°45'09"S 073°17'00"W, 7 de agosto de 2005, M. 

Sabaj, C. Pérez, M. Arce & A. Bullard. CAS 58258, holótipo de Tympanopleura alta, 105,0 

mm CP, RX, Iquitos, rio Marañon, Peru.  

 



 

46 
 

Ageneiosus dentatus  

Figs. 11-13, Tabela 5 

Ageneiosus dentatus Kner, 1857: 441. Localidade tipo: Suriname. Síntipos: NMW 47823 (6). 

Ageneiosus parnaguensis Steindachner, 1910: 399. Localidade tipo: lagoa de Parnaguá, Piauí, 

Brasil. Síntipos: NMW 47832 (1), NMW 47837 (1), NMW 47838 (2). 

Ageneiosus guianensis Eigenmann, 1912: 204. Localidade tipo: Wismar, Guiana. Holótipo: 

FMNH 53247. 

 

Diagnose. Ageneiosus dentatus difere de A. atronasus, A. brevis, A. magoi, A. militaris, A. 

polystictus, A. rondoni, Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus", Ageneiosus sp. n. "anal curta", 

Ageneiosus sp. n. "Walsh" pelo maior número de raios na nadadeira anal (40-49 vs. 24-39). 

Difere de Ageneiosus inermis, A. magoi, A. polystictus e A. vittatus pela nadadeira caudal 

profundamente furcada (vs. nadadeira caudal fortemente emarginada a truncada). Difere ainda 

de A. atronasus, A. brevis, A. pardalis, A. piperatus, A. rondoni, Ageneiosus sp. n. "gr. 

atronasus" e Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" pela bexiga natatória reduzida e ossificada em 

indivíduos adultos (vs. bexiga natatória grande e não ossificada durante todas as fases do 

desenvolvimento ontogenético) e pela musculatura epaxial cobrindo quase completamente a 

região timpânica em indivíduos adultos (vs. região timpânica completamente translúcida, não 

encoberta por musculatura epaxial). Difere de Ageneiosus ucayalensis pelo espinho peitoral 

robusto, rígido e pontiagudo (vs. espinho peitoral delgado, tornando-se progressivamente 

segmentado em indivíduos maiores que 100 mm de CP) e menor número de vértebras (50-51 

vs. 54-55). Difere de Ageneiosus sp. n. "projetada" pela menor projeção anterior da pré-

maxila (pré-maxila projetada além do dentário por uma distância menor do que o diâmetro da 

órbita vs. projetada além do dentário por uma distância maior do que o diâmetro da órbita). 

Difere de Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" pelo menor número de rastros branquiais no 

primeiro arco branquial (16-24 vs. 13-16) e pela presença de uma faixa escura percorrendo a 

extremidade distal dos raios da nadadeira caudal (vs. extremidade distal dos raios da 

nadadeira caudal hialina). 

 

Descrição. Dados morfométricos são apresentados na Tabela 5. Espécie de médio porte, 

maior exemplar examinado 230 mm CP. Corpo longo, geralmente pouco mais alto do que 

largo. Perfil dorsal do corpo reto ou côncavo da extremidade do focinho até o início da 

nadadeira dorsal; reto a convexo da inserção da dorsal até a origem da nadadeira adiposa, 
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declinando até a porção mediana do pedúnculo caudal. Perfil dorsal e ventral do pedúnculo 

caudal côncavos. Perfil ventral da cabeça reto a ligeiramente convexo da extremidade anterior 

da maxila até a região anterior do istmo; perfil ventral do corpo reto a convexo da região 

posterior do istmo até a origem da nadadeira anal; inclinando em uma reta ao longo da base 

da nadadeira anal. Cabeça deprimida na região anterior, tornando-se progressivamente mais 

elevada posteriormente; corpo e pedúnculo caudal progressivamente mais comprimidos em 

direção à nadadeira caudal. Linha lateral completa e médio-lateral; seu canal formando um 

padrão irregular de zig-zag, com ramificações oblíquas, curtas e posteriormente dirigidas ao 

longo de toda sua extensão. Total de vértebras 50-51, 17-18 pré-caudais (7-8 com costelas) e 

32-33 caudais. 

Cabeça coberta por pele muito fina. Focinho longo, aproximadamente metade do 

comprimento da cabeça; sua margem anterior arredondada. Olhos de tamanho variável (10,0-

21,0% do CC), lateralmente colocados e dirigidos, igualmente visíveis em vista ventral e 

dorsal. Um único par de barbilhões maxilares, pequenos e filamentosos (exceto machos 

nupciais, veja Dimorfismo Sexual). Boca ampla e subterminal; pré-maxila estendendo-se 

além do dentário por uma distância menor que o diâmetro horizontal do olho. Cantos 

posteriores da boca estendendo-se além de uma transversal através das narinas posteriores por 

uma distância menor que diâmetro horizontal do olho. Lábio superior e inferior finos, pouco 

desenvolvidos. Um sulco profundo acima do lábio superior em cada canto da boca; iniciando 

aproximadamente em uma vertical através da metade da distância entre as narinas anterior e 

posterior e estendendo-se até a extremidade posterior da pré-maxila. Neste sulco está inserido 

o barbilhão maxilar. 

Dentes mandibulares pequenos, finos e cônicos; distribuídos em fileiras irregulares. 

Placa de dentes pré-maxilares ampla anteriormente e estreitando posteriormente. Placa de 

dentes da pré-maxila expondo metade ou mais das fileiras de dentes quando a boca está 

fechada; completamente exposta nos cantos posteriores; Placa de dentes do dentário ampla 

próximo à sínfise, estreitando nos cantos posteriores. Nove a 20 fileiras de pré-maxilares. 

Fontanela cranial alongada, aberta do mesetmóide até além da metade das margens 

internas dos frontais, terminando aproximadamente na vertical através das margens 

posteriores dos olhos. Membranas branquiostégias amplamente associadas ao istmo, 

suportada por 10 raios branquiostégios. Abertura opercular relativamente ampla, sua margem 

posterior na vertical através da base do acúleo peitoral. Rastros branquiais dispostos em duas 

fileiras, bem ossificados, curtos, finos e pontiagudos; 16-24 (moda = 21; n = 72) sobre o 
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primeiro arco branquial, 4-7 no epibranquial (moda = 6) e 12-18 no ceratobranquial (moda = 

15). Espaço entre as narinas anteriores maior do que o espaço entre as narinas posteriores; 

narina posterior pouco mais próximo da anterior do que à margem anterior da órbita. Cada 

narina cercada por uma borda carnosa muito baixa, mais visível nos maiores espécimes. 

Nadadeira dorsal I,6 (n = 74); primeiro raio ramificado maior, último menor; 

nadadeira originada ligeiramente posterior a uma vertical através da origem das nadadeiras 

peitorais. Acúleo dorsal fino, reto a levemente curvado, duro, segmentado em sua 

extremidade distal. Margem medial anterior com pequenas e numerosas granulações ósseas ao 

longo de toda sua extensão (com exceção de machos nupciais, veja Dimorfismo Sexual); 

margem posterior com uma fileira medial de espinhos pequenos, delgados e espaçados. 

Nadadeira adiposa pequena; margem superior arredondada, formando um lobo livre 

posteriormente; sua origem anterior ao fim da base da nadadeira anal. 

Nadadeira caudal profundamente furcada, com lobos pontudos. Raios ramificados 

mais externos cerca de três vezes mais longos que os raios médios. Lobo dorsal de mesmo 

comprimento ou ligeiramente mais longo que o lobo ventral, seus raios mais externos não 

filamentosos. Nadadeira caudal com oito raios ramificados no lobo dorsal e nove no lobo 

ventral (n = 73); 21-22 raios procorrentes caudais no ramo dorsal e 18 no ventral. 

Nadadeira anal longa, o comprimento de sua base maior do que o comprimento pré-

dorsal, 30,8-40,4% do CP. Origem da nadadeira anal na ou suavemente posterior à vertical 

através da extremidade dos raios mais internos da nadadeira pélvica. Os três primeiros raios 

ramificados ligeiramente maiores; demais raios decrescendo gradativamente em tamanho 

posteriormente. Margem da nadadeira reta a suavemente convexa. Nadadeira anal com 40-49 

raios (moda = 44; n = 49). 

Nadadeira peitoral I,11-15 (moda = 13; n = 74); primeiro raio ramificado maior, 

demais raios decrescendo em tamanho posteriormente. Acúleo peitoral duro, reto e pungente; 

superfície dorsal e ventral lisas; margem anterior com pequenas granulações ósseas, mais 

abundantes na região proximal; margem posterior com uma fileira de espinhos 

uniformemente retrorsos, unicuspidados, ao longo de toda sua extensão. 

Nadadeira pélvica i,6; margem distal reta a levemente convexa; primeiro raio 

ramificado pouco maior que o segundo, demais raios decrescendo gradativamente em 

tamanho. Origem da nadadeira anterior à vertical através do primeiro raio da nadadeira dorsal 

quando a mesma está deprimida. 
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Colorido em álcool. Corpo claro. Faixa escura percorrendo a região dorsolateral desde a 

região anterior da base da nadadeira dorsal até a base da nadadeira caudal ou, na maioria das 

vezes, até a porção mediana do lobo dorsal da nadadeira caudal. Faixa mais ampla na porção 

anterior do corpo, onde se projeta ventralmente até próximo à base da nadadeira peitoral. 

Geralmente mancha escura na região acima da nadadeira anal de indivíduos menores que 80 

mm de CP. Região dorsal da cabeça escura, geralmente mais clara sobre a fontanela e 

mesetmóide, regiões circundante das narinas, dorsal dos olhos e lateroposterior do opérculo; 

focinho de indivíduos menores que 100 mm de CP geralmente mais escuro. Nadadeiras 

peitoral e pélvica hialinas a completamente escurecidas. Nadadeira anal hialina ou escuras na 

extremidade dos raios, formando uma estreita faixa escura. Nadadeira caudal geralmente 

escura na base; extremidade distal dos raios escura em indivíduos geralmente maiores que 

150 mm de CP, formando uma faixa escura distal, menos evidente em exemplares com muito 

tempo de preservação em álcool; eventualmente esta faixa está presente em apenas um dos 

lobos da nadadeira caudal. Nadadeiras adiposa e dorsal hialinas, algumas vezes amareladas ou 

pouco escurecidas na base. 

 

Dimorfismo sexual. Observado em machos sexualmente maduros. Perfil pré-dorsal 

distintamente mais côncavo. Acúleo da nadadeira dorsal alongado, rígido, arqueado; espinhos 

na margem anterior do acúleo muito desenvolvidos; dispostos em uma fileira, alternadamente 

dirigidos látero-posteriormente; espinhos na base do acúleo densamente espaçados, muito 

desenvolvidos, alternadamente dirigidos posteriormente. Abertura urogenital de machos 

nupciais desenvolvida em gonopódio em forma de tubo longo, unido à margem anterior da 

nadadeira anal, terminando em poro simples. Últimos raios não ramificados e primeiros raios 

ramificados da nadadeira anal mais desenvolvidos, participando da composição do 

gonopódio. Osso maxilar desenvolvido ao longo de todo o barbilhão maxilar distintamente 

mais longo; duas fileiras de espinhos na margem dorsal dos barbilhões; maior superfície de 

contato articular entre o autopalatino e o maxilar. 

 

Distribuição. Bacia dos rios Amazonas e Orinoco, rios costeiros das Guianas e Suriname e 

rio Parnaíba, no nordeste do Brasil (Fig. 13). 

 

Comentários. Kner (1857) descreveu Ageneiosus dentatus com base em seis exemplares do 

Suriname. Na ocasião, Ageneiosus dentatus foi diferenciada de Ageneiosus militaris 
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Valenciennes, mas com referência a Silurus militaris de Bloch (= Ageneiosus inermis, veja 

Comentários de Ageneiosus militaris), e Ageneiosus brevifilis (= Ageneiosus inermis, veja 

Comentários de Ageneiosus inermis), principalmente, por possuir a cabeça menor, a pré-

maxila mais desenvolvida do que o dentário e dentes longos e afiados. O autor não fez 

qualquer referência a Ageneiosus ucayalensis Castelnau, 1855. Provavelmente Kner (1857) 

não tenha tomado conhecimento da espécie descrita por Castelnau (1855), dada a 

proximidade das datas. Walsh (1990) considerou A. dentatus um sinônimo júnior de A. 

ucayalensis, mas não justificou claramente sua decisão. Uma análise comparativa entre os 

tipos de A. ucayalensis e A. dentatus, assim como de exemplares não tipos, permitiu concluir 

que esta última é uma espécie válida, que difere de A. ucayalensis principalmente pelo 

espinho peitoral rígido e pontiagudo em todos os estágios de seu desenvolvimento. 

Ageneiosus parnaguensis foi originalmente diferenciada de A. ucayalensis com base 

em caracteres sexualmente dimorficos, tal como: perfil pré-dorsal muito côncavo, acúleo da 

nadadeira dorsal muito longo e presença de gonopódio. De fato, os síntipos são machos 

completa ou parcialmente dimórficos. Os síntipos de Ageneiosus parnaguensis apresentam as 

mesmas características exibidas por A. dentatus (Fig. 11, Tabela 5), à qual é aqui 

sinonimizada. 

Eigenmann (1912) descreveu Ageneiosus guianensis e reconheceu que se tratava de 

uma espécie muito similar à A. dentatus e A. ucayalensis, das quais foi diferenciada pela 

largura da cabeça, comprimento do focinho, padrão de colorido e, provavelmente, largura da 

boca. A análise do holótipo não revelou as diferenças citadas por Eigenmann (1912). 

Ageneiosus guianensis, no entanto, possui os caracteres que definem A. dentatus (Fig. 11, 

Tabela 5).  
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Figura 11. Vista lateral de (a) síntipo de Ageneiosus dentatus, NMW 47823, 130 mm CP, 
Suriname; (b) síntipo de Ageneiosus parnaguensis, 228 mm CP, lagoa de Parnaguá, Piauí, 
Brasil; e (c) holótipo de Ageneiosus guianensis, FMNH 53247, 141 mm CP, Wismar, Guiana. 
Foto: (a, b) K. Luckenbill & M. Sabaj Pérez, (c) M. Littmann. 
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Figura 12. Vista lateral de Ageneiosus dentatus, macho sexualmente maduro, INPA 35930, 
194,0 mm CP, rio Amazonas, Parintins, Amazonas, Brasil. Foto: R. de Oliveira. 
 

 

 
Figura 13. Mapa do norte da América do Sul ilustrando os locais de coleta de exemplares de 
Ageneiosus dentatus examinados. Alguns símbolos representam mais do que um lote de 
exemplares ou local de coleta; estrela, triângulo e quadrado amarelos representam as 
localidades-tipo de Ageneiosus dentatus, Ageneiosus parnaguensis e Ageneiosus guianensis, 
respectivamente. 
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Tabela 5. Dados morfométricos de Ageneiosus dentatus. Variação inclui parte dos síntipos de Ageneiosus dentatus (STd) e de Ageneiosus 
parnaguensis (STp) e o holótipo de Ageneiosus guianensis (HT). 

  STd STd STd STp STp HT Menor Maior Média N 
Comprimento padrão 122,2 110,5 128,4 215,9 181,8 140,8 35,2 230,0  103 
 % do comprimento padrão 
Comprimento pré-dorsal 27,9 28,2 27,6 27,2 26,7 26,0 25,3 32,0 28,2 80 
Comprimento pré-anal 52,9 55,6 56,2 54,2 52,7 53,6 51,9 59,4 55,4 78 
Comprimento pré-pélvico 44,3 42,8 44,0 43,8 42,4 42,2 42,0 48,0 44,5 78 
Comprimento da cabeça 25,8 25,6 25,4 25,4 25,1 23,3 23,3 28,9 26,2 80 
Comprimento do pedúnculo caudal 10,4 10,4 10,8 11,5 12,3 10,4 8,1 12,5 10,1 78 
Altura do pedúnculo caudal 6,5 6,4 6,6 8,1 8,6 8,5 6,4 9,9 8,2 78 
Espaço entre as nadadeiras dorsal e adiposa 51,2 49,2 50,6 46,1 49,2 50,1 43,6 54,3 49,4 78 
Comprimento da base da nadadeira anal 36,9 35,3 35,5 37,0 36,2 36,4 30,8 40,4 36,2 78 
Comprimento da nadadeira pélvica 12,3 12,3 12,8 13,7 12,4 13,7 10,9 14,4 13,4 78 
Comprimento da nadadeira dorsal  14,7  20,5 20,6 14,4 13,4 20,3 16,3 78 
Comprimento do acúleo dorsal   11,0  23,6  11,0 33,7 18,6 41 
Comprimento do acúleo peitoral 11,9 11,7 12,0   15,1 11,4 17,1 14,3 71 
Altura do corpo 12,9 10,9 12,1 14,5 14,5 14,7 10,9 18,9 14,3 78 
Largura do corpo 9,9 9,0 10,9 11,7 11,2 12,2 9,0 15,3 12,2 78 
 % do comprimento da cabeça 
Altura da cabeça 38,3 35,9 39,9 42,6 43,8 51,5 34,7 56,3 44,8 78 
Largura da cabeça 48,8 51,8 52,1 57,8 60,1 68,8 44,6 71,6 61,2 78 
Largura interorbital 36,4 40,4 42,1 44,2 44,2 51,0 31,4 55,4 42,4 78 
Comprimento do focinho 49,2 50,9 52,0 52,4 50,9 54,0 46,4 55,0 51,1 78 
Projeção da pré-maxila 6,3 5,6 5,5 7,9 7,2 6,1 5,5 11,2 8,1 79 
Distância internasal 14,0 14,5 15,8 13,3 14,0 16,0 13,6 19,6 16,4 76 
Distância entre as narinas anteriores 33,5 34,2 34,9 31,6 33,9 36,0 31,5 36,5 33,6 78 
Distância entre as narinas posteriores 24,2 24,3 26,0 24,5 24,0 26,0 19,8 27,4 24,2 78 
Diâmetro horizontal do olho 13,6 14,1 14,1 12,6 15,3 16,7 10,0 21,3 14,2 80 
Largura da boca 45,6 46,0 46,9 47,1 50,4 65,4 42,6 65,4 50,2 78 
Largura da placa nucal 15,8 16,1 14,1 13,7 13,6 15,9 11,4 20,1 15,0 77 
Comprimento das placas nucais 15,2 18,1 16,8 16,1 16,8 19,2 12,6 23,6 17,5 77 
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Material examinado: Bolívia: INPA 649, 1, 182,0 mm CP, Trinidad, rio Mamoré, Laguna 

Capital, setembro de 1983, Loubens & Lauzanne. Brasil: Amapá: INPA 22625, 2, 110-119,2 

mm CP, rio Jaú, ao nível da ilha do Carrapatinho, 23 de junho de 1987, M. Jégu. INPA 

22631, 141,4-194,0 mm CP (1 esq. 170,0 mm CP), rio Jaú, primeira cachoeira de Icatapuru, 

19 de junho de 1987, J. Zuanon & M. Jégu. Amazonas: INPA 2603, 1, 162 mm CP, 

Presidente Figueiredo, rio Uatumã, 1 de setembro de 1985, M. Jégu. INPA 18922, 1, 230 mm 

CP, Tefé, rio Japurá, na margem da Reserva Mamirauá, 22 de dezembro de 1999, W. 

Crampton. INPA 22140, 2, 210,0-247,7 mm CP, rio Solimões, paraná do Rei, 25 de abril de 

2000, L. Rapp Py-Daniel et al. INPA 22737, 3, 170,0-200,2 mm CP, rio Negro, em 

Anavilhanas, 7 de fevereiro de 1984, Equipe de Ictiologia INPA. INPA 34794, 2, 162,0-164,0 

mm CP, Maués, rio Parauari, comunidade de Monte Sinai, 04°21’37’’S 057°35’41’’W, R. de 

Oliveira & W. Pedroza. INPA 35930, 5, 179,0-228,3 mm CP, Parintins, rio Amazonas, lago 

do Pilato, 2°30’49”N’ 57°11’27”W, 21 de julho de 2000, A. Varela et al. MZUSP 7613, 1, 

Pacaué, próximo a Parintins, 10 de julho de 1969, Expedição Permanente a Amazônia. 

MZUSP 6399, 1, rio Purus, lago Berurí, 9 de novembro de 1967, expedição permanente à 

Amazônia. MZUSP 6583, 2, Manacapuru,13 de novembro de 1967, Expedição Permanente a 

Amazônia. MZUSP 55517, 3, Altazes, rio Madeira, entre o Paraná do Urucurituba e do 

Capitari, 4.7 km abaixo da vila de Urucurituba, 15 de outubro de 1994, J. Lundberg et al. 

MZUSP 55595, 1, rio Purus 8 km abaixo do lago do Tomé, 3°44’47’’S 61°26’34’’W, 

profundidade 9.8-11.9, 25 de outubro de 1993, J. P. Friel et al. MZUSP 56402, 1, rio 

Madeira, 10 km abaixo do Paraná do Urucurituba, 15 de novembro de 1994, O. Oyakawa et 

al. MZUSP 56838, 3, rio Japurá, entre o Paraná do Juruá e o Solimões, 2 de novembro de 

1993, Jewett et al. MZUSP 57215, 2, rio Solimões, abaixo do rio Purus, 28 Julho de 1996, 

Zanata et al. MZUSP 58128, 1, rio Amazonas, 21.3 km abaixo do Madeira, 20 de outubro de 

1994, Westneat et al. MZUSP 74700, 1, 128.8 mm SL, rio Amazonas, furo Ituquara, abaixo 

de Gurupá, 23 de janeiro de 1985, R. B. Barthem. FMNH 58161, 1, 216,3 mm CP, Brasil, 

Manaus, 28 de novembro de 1909, J. D. Haseman. FMNH 58134, 1, 205,0 mm CP, Brasil, 

Manaus, 16 de novembro de 1909, J. D. Haseman. Pará: INPA 5072, 2, 124,6-139,0 mm CP, 

rio Trombetas, à montante e cachoeira Porteira, 24 de maio de 1988, E. Ferreira. INPA 5073, 

3, 182,0-184,0 mm CP, rio Trombetas, à montante e cachoeira Porteira, 24 de maio de 1988, 

E. Ferreira. INPA 6764, 1, 160,0 mm CP, Trairão, rio Jamanxim, afluente do rio Tapajós, 21 

de outubro de 1991, L Rapp Py-Daniel & J. Zuanon. INPA 22628, 4, 165,2-205,1 mm CP, 

Itupiranga, rio Tocantins, 30 de junho de 1982, Equipe Ictiologia INPA. INPA 22629, 1, 
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144,8 mm CP, rio Tocantins, Poço de Paulo, 24 de junho de 1980, Equipe Ictiologia INPA. 

INPA 22740, 2, 149,2-171,0 mm CP, rio Tocantins, Poço de Paulo, 26 de junho de 1980, 

Equipe Ictiologia INPA. INPA 22759, 2, 148,5-170 mm CP, rio Araguari, em Vista Alegre, 

15 de agosto de 1992, M. Jégu. INPA 22800, 3, 114,4-132,6 mm CP, rio Tocantins, em 

Icangui, 2 de janeiro de 1985, M. Merona. INPA 22818, 2, 179,7-188,6 mm CP, rio 

Trombetas, à jusante de Cachoeira Porteira, 13 de abril de 1985, E. Ferreira & M. Jégu. INPA 

39085, 1, 122,9 mm CP, Santarém, rio Tapajós, 13 de novembro de 1992, C. Cox-Fernandes 

& J. Lundberg. MPEG 2948, 3, 62,2-136,1 mm CP, rio Goiapi, Foz, Cachoeira do Arari, Ilha 

de Marajó, 8 de setembro de 1990. MPEG 4481, 1, 155,2 mm CP, Belém, rio Guamá, Igarapé 

Tucunduba, Campus da UFPA, 27 de dezembro de 1995, R. Maia & M. Mourão. MPEG 

8485, 1, 155,1 mm CP, Belém, rio Guamá, Igarapé Tucunduba, Campus da UFPA, 27 de 

dezembro de 1995, R. Maia & M. Mourão. MPEG 8520, 1, 125,1 mm CP, Bacurituba, 

propriedade do Sr. Moisés, 4 de maio de 2005. MPEG 8106, 2, 166,7-129,9 mm CP, 

Bacurituba, propriedade do Sr. Moisés, 9 de novembro de 2004. MPEG 7568, 4, 157,8-169,0 

mm CP, rio Quiã-paranã, na localidade Igarapé Baiano, 20 de dezembro de 2003, A. Bezeera 

& V. Sena. MPEG 7894, 1, 138,3 mm CP, rio Jamanxin, afluente do rio Tapajós, 11 de junho 

de 2002, M. Camargo & T. Giarrizzo. MPEG 8242, 1, 90,9 mm CP, rio Capim, 20 de março 

de 2005, L. Montag. MPEG 8885, 1, 160,5 mm CP, rio Caquaio, 14 de novembro de 2004, L. 

Montag. MPEG 9094, 2, 123,9-152,0 mm CP, rio Caquaio, 14 de março de 2005, L. Montag. 

MPEG 10046, 3, 170,4-190 mm CP, Várzea do Lago Piranha, 11 de março de 2006, L. 

Montag & A. Hercos. MZUSP 5720, 7, 88.5-157.6 mm SL, rio Tapajós, Santarém, fevereiro a 

março de 1967, Expedição Permanente a Amazônia. MZUSP 9480, 7, Brevis, rio Amazonas, 

3 de agosto de 1988, Expedição Permanente a Amazônia. MZUSP 15825, 1, rio Trombetas, 

Reserva Biológica de Trombetas, praia logo à montante da boca do lago Jacaré, 26 de julho de 

1979, R. M. C. Castro. MZUSP 25509, 1, Santo Antônia (ou Pau Rosa), margem esquerda do 

rio Tapajós, altura do km 83 da BR 230, 13 de janeiro de 1979, J. C. Oliveira. MZUSP 55518, 

8, rio Trombetas, 0.9 km abaixo do lago Iripixi, 24 de outubro de 1994, Lundberg et al. 

MZUSP 55519, 1, rio Amazonas, 11 de novembro de 1994, J. Lundberg et al. MZUSP 56401, 

2, rio Trombetas, 2.9 km abaixo do cachoeiri, 24 de outubro de 1994, Oyakawa et al. 1994. 

MZUSP 57112, 1, rio Amazonas, 52.3 km abaixo do Ituqui, 4 de novembro de 1994, A. 

Zanata et al. MZUSP 57113, 1, rio Amazonas, 6,8 km abaixo do furo do Macujubim, 16 de 

novembro de 1994, A. Zanata et al. MZUSP 57214, 4, rio Amazonas, 14.8 km abaixo do furo 

de Urucuricaia, 7 de novembro de 1994, A. Zanata et al. MZUSP 57638, 4, rio Amazonas, 
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furo do Urucuricaia, 11 de novembro de 1994, A. Zanata et al. MZUSP 57716, 11, rio 

Amazonas, 23 de outubro de 1994, Langeani et al. MZUSP 58103, 9, rio Amazonas, 29.7 km 

abaixo do Trombetas, 27 de outubro de 1994, Westneat et al. MZUSP 58233, 1, rio 

Amazonas, 26.9 km abaixo da boca do Sorubim-açu, 31 de outubro de 1994, R. Reis et al. 

MZUSP 58339, 2, rio Amazonas, 36.5 km abaixo do Mojuí, 15 de novembro de 1994, Rapp 

Py-Daniel et al. MZUSP 58340, 2, rio Amazonas, 36.5 km abaixo do Mojuí, 15 de novembro 

de 1994, Rapp Py-Daniel et al. MZUSP 58341, 5, rio Amazonas, 32.2 km abaixo do Curuá, 5 

de novembro de 1994, Rapp Py-Daniel et al. MZUSP 58342, 1, rio Amazonas, 32.2 km 

abaixo do Curuá, 4 de novembro de 1994, Rapp Py-Daniel et al. MZUSP 58343, 1, rio 

Amazonas, 3.7 km abaixo do Paraná do Cucari, 5 de novembro de 1994, Rapp Py-Daniel et 

al. MZUSP 58352, 7, rio Amazonas, 36.5 km abaixo do Mojuí, 1°12’12’’S 51°17’56’’W, 4.3-

6.1 m profundidade, 15 de novembro de 1994. MZUSP 74872, 4, Barcarena, Taperebá, 16 de 

maio de 1985, R. B. Barthem. MZUSP 75196, 2, Barcarena, igarapé Tauá, rio São Francisco, 

2 de outubro de 1984, R. B. Barthem. MZUSP 77644, 2, Pará, Barcarena, rio São Francisco, 

acima de Barcarena Velha, 17 de maio de 1984, R. B. Barthem. MZUSP 85381, 1, Barcarena, 

rio Norte, Igarapé Mujucuara, 6 de dezembro de 1984, R. B. Barthem. FMNH115991, 2, 

134,0-134,4 mm CP, rio Amazonas, entre os rios Xingu e Mojui, coletado com arrasto de 

fundo a 3 m de profundidade, 01°28' 23''S 051°50'22''W, 14 de novembro de 1994, A. Zanata, 

et al. Piauí: NMW 47838, síntipos de Ageneiosus parnaguensis, 2 de 4, 181,8-215,9 mm CP, 

lagoa de Parnaguá, 1903. Tocantins: INPA 20146, 1, 166,2 mm CP, Caseara, rio Araguaia, 

lago Volta Grande, 22 de fevereiro de 2000. Guiana: FMNH 53247, holótipo de Ageneiosus 

guianensis, 140,8 mm CP, Guiana, Wismar, 1908, C. H. Eigenmann. USNM 394290, 1, 164,6 

mm CP, Guiana, rio Barama, 3,7 km acima de Tassawini Landing, 2 de junho de 2007, J. 

Black. Suriname: NMW 47823, 3 de 6, 110,5-128,4 mm CP, síntipos de Ageneiosus 

dentatus, Suriname. USNM 226065, 3, 45,6-80,5 mm CP, Suriname, Nickerie District, 

Corantijn Riverca, 5 km ao norte de Clemmen Landing, 5 de setembro de 1980, R. Vari. 

Venezuela: FMNH 97032, 1, 62,8 mm CP, Delta Amacuro, rio Orinoco, próximo a Curiapo, 

coletado com arrasto de fundo, 08°35'00''N 060°59'00'' W, 23 de fevereiro de 1978, J. Baskin 

& J. Lundberg. FMNH 97031, 1, 58,3 mm CP, Delta Amacuro, rio Orinoco, próximo a 

Curiapo, coletado com arrasto de fundo, 08°35'00''N 060°59'00''W, 23 de fevereiro de 1978, J. 

Baskin & J. Lundberg. FMNH 97057, 2, 74,6-100,0 mm CP, Delta Amacuro, rio Orinoco, 

coletado com arrasto de fundo, 08°29'00''N 061°18'00''W, 22 de fevereiro de 1978, J. Baskin 

& J. Lundberg. FMNH 97059, 1, 95,7 mm CP, Delta Amacuro, rio Orinoco, coletado com 
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arrasto de fundo, 08°40'00''N 062°03'00''W, 19 de fevereiro de 1978, J. Baskin & J. Lundberg. 

FMNH 97060, 4, 61,1-73,1 mm CP, Delta Amacuro, rio Orinoco, próximo a Curiapo, 

coletado com arrasto de fundo, 08°35'00''N 060°59'00''W, 23 de fevereiro de 1978, J. Baskin 

& J. Lundberg. FMNH 97061, 1, 84,2 mm CP, Delta Amacuro, rio Orinoco, próximo a 

Curiapo, coletado com arrasto de fundo, 08°35'00"N 060°59'00''W, 23 de fevereiro de 1978, 

J. Lundberg & J. Baskin. FMNH 97062, 1, 75,8 mm CP, Delta Amacuro, rio Orinoco, na boca 

do Cano Paloma, coletado com arrasto de fundo, 08°29'00''N 061°24'00''W, 21 de fevereiro de 

1978, J. Lundberg & J. Baskin. FMNH 97063, 1, 70,9 mm CP, Delta Amacuro, rio Orinoco, 

próximo a El Torro, coletado com arrasto de fundo, 08°30'00''N 061°29'00''W, 21 de fevereiro 

de 1978, J. Lundberg & J. Baskin. FMNH 97065, 3, 65,6-93,3 mm CP, Delta Amacuro, rio 

Orinoco, abaixo da boca do Cano Remolinos, coletado com arrasto de fundo, 08°30'00''N 

061°10'00''W, 25 de fevereiro de 1978, J. Lundberg & J. Baskin. FMNH 97082, 7, 53,7-67,9 

mm CP, Delta Amacuro, rio Orinoco, abaixo da boca do rio Arature, coletado com arrasto de 

fundo, 08°36'00''N 060°54'00''W, 24 de fevereiro de 1978, J. Lundberg & J. Baskin. FMNH 

97104, 5, 59,7-65,9 mm CP, Delta Amacuro, rio Orinoco, próximo a Curiapo, coletado com 

arrasto de fundo, 08°35'00''N 060°59'00''W, 23 de fevereiro de 1978, J. Baskin & J. Lundberg. 

USNM 265666, 1,61,6 mm CP, Delta Amacuro, rio Orinoco, abaixo da boca do rio Arature, 

coletado com arrasto de fundo, 8°36’N 60°54’W, 24 de fevereiro de 1978, J. Lundberg & J. 

Baskin. USNM 265681, 1,84,3 mm CP, Delta Amacuro, rio Orinoco, acima de Sea Buoy, 

8°28’N 61°16’W, coletado com arrasto de fundo, 22 de fevereiro de 1978, Tarphorn. USNM 

265683, 2, 106,3-115,9 mm CP, Delta Amacuro, rio Orinoco, abaixo da boca do rio Arature, 

8°36’N 60°54’W, coletado com arrasto de fundo, 24 de fevereiro de 1978, J. Lundberg & J. 

Baskin. USNM 265691, 3, 80,3-80,9 mm CP, 1 c&c (não medido), Delta Amacuro, rio 

Orinoco, acima da boca do Cano Paloma, 8°29’N 61°25’W, coletado com arrasto de fundo, 

21 de fevereiro de 1978, Tarphorn. USNM 265693 4,74,7-82,4 mm CP, Delta Amacuro, rio 

Orinoco, acima de Sea Buoy, 8°28’N 61°17’W, coletado com arrasto de fundo, 22 de 

fevereiro de 1978, Tarphorn. USNM 265695, 2, 72,9-83,7 mm CP, Delta Amacuro, rio 

Orinoco, fevereiro de 1978, J. Lundberg& J. Baskin. USNM 265700, 1, 79,5 mm CP, Delta 

Amacuro, rio Orinoco, Boca Grande, 8°35’24”N 60°31’48”W, coletado com arrasto de fundo, 

19 de novembro de 1979, J. Lundberg et al. USNM 265704, 1, 59,75 mm CP, Delta 

Amacuro, rio Orinoco, abaixo da boca do rio Arature, 8°36’N 60°54’W, coletado com arrasto 

de fundo, 24 de fevereiro de 1978, J. Lundberg & J. Baskin. USNM 265712, 3,70,6-87,2 mm 

CP, Delta Amacuro, rio Orinoco, abaixo de Barrancas, 8°44’N 62°07’W, coletado com 
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arrasto de fundo, 17 de fevereiro de 1978, J. Lundberg & J. Baskin. USNM 265715, 2, 53,2-

59,5 mm CP, Delta Amacuro, rio Orinoco, próximo a Curiapo, 8°35’N 60°69’W, coletado 

com arrasto de fundo, 23 de fevereiro de 1978, J. Baskin. USNM 265717, 4, 68,0-89,4 mm 

CP, Delta Amacuro, rio Orinoco, acima Sea Buoy, 8°28’N 61°17’W, coletado com arrasto de 

fundo, 22 de fevereiro de 1978, Tarphorn. 
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Ageneiosus inermis (Linnaeus, 1766) 

Figs. 14-16, Tabela 6 

Silurus inermis Linnaeus, 1766: 503. Localidade tipo: Suriname. Tipo: não designado. 

Ageneiosus armatus La Cépède, 1803: 132, 133. Localidade tipo: Suriname. Tipo: baseado na 

ilustração de Bloch (1794: 19, pl. 362). 

Ageneiosus brevifilis Valenciennes, in Cuvier & Valenciennes, 1840: 242. Localidade tipo: 

Suriname. Holótipo: RMNH 2975 (maior, 240 mm CP, de 2 exemplares). 

Hypothalmus dawalla Jardine, 1841: 191, pl. 9. Localidade tipo: Junção dos rios Rupununi e 

Essequibo, Guiana. Tipo: desconhecidos. 

Davalla schomburgkii Bleeker, 1858b: 64. Localidade tipo: Junção dos rios Rupununi e 

Essequibo, Guiana. Tipo: desconhecidos. Realocação não justificada para Hypothalmus 

dawalla Jardine, 1841. 

Ageniosus axillaris Günther, 1864: 431. Localidade tipo: Suriname. Holótipo: BMNH 

1864.6.2.2. 

Ageneiosus sebae Günther, 1864: 192. Localidade tipo: Suriname. Síntipos: baseado em 

Ageneiosus inermis de Cuvier & Valenciennes (1840b: 240, pl. 440) e espécime ilustrado 

em Seba (1734–65: pl. 29, fig. 8). 

Ageneiosus (Pseudageneiosus) therezinae Steindachner, 1909: 341. Localidade tipo: rio 

Parnaíba e rio Poti, Teresina, Brasil. Síntipos: NMW 47840–41 (2). 

Ageneiosus marmoratus Eigenmann, 1912: 206. Localidade tipo: Guiana. Holótipo: FMNH 

53245. 

Ageneiosus ogilviei Fowler, 1914: 266. Localidade tipo: rio Rupununi, Guiana, 

aproximadamente entre as latitude 2° a 3°N e longitude 50°20’W. Holótipo: ANSP 

39343. 

Ageneiosus gabardinii Risso & Risso, 1964: 12. Localidade tipo: rio Paraná, próximo a 

Corrientes, Argentina. Holótipo: Mus. Cienc. Nat. del Chaco N°3, VI-63-2. 

Ageneiosus barranquerensis Risso & Risso, 1964: 11. Localidade tipo: rio Negro, riacho 

Barranqueras, Argentina. Holótipo: Mus. Cien. Nat. del Chaco 11, III-63. 

 

Diagnose. Ageneiosus inermis difere de seus congêneres, exceto A. magoi e A. polystictus, 

pela nadadeira caudal truncada em indivíduos adultos (vs. nadadeira caudal fortemente 

emarginada a profundamente furcada em indivíduos adultos) e, exceto de Ageneiosus 

ucayalensis, pelo maior número de vértebras (54-57 vs. 40-52). Difere de A. magoi, A. 
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pardalis, A. polystictus A. rondoni e Ageneiosus sp. n. "Walsh" pelo colorido uniforme nos 

lados do tronco em indivíduos adultos ou com grandes manchas escuras em indivíduos jovens 

(vs. presença de faixas ou pequenas pintas escuras nos lados do corpo). Difere ainda de A. 

atronasus, A. brevis, A. pardalis, A. piperatus, A. rondoni, Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus", 

Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" pela bexiga natatória reduzida e ossificada (vs. bexiga natatória 

grande e não ossificada) e pela musculatura epaxial cobrindo a região timpânica (vs. região 

timpânica completamente translúcida, não encoberta por musculatura epaxial). Difere ainda 

de A. magoi, A. militaris, A. pardalis, A. uranophthalmus, A. vittatus, Ageneiosus sp. n. "anal 

curta", Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" e Ageneiosus sp. n. "Walsh" pelo maior número de 

rastros branquiais sobre o primeiro arco branquial (20-30 vs. 11-18). 

 

Descrição. Dados morfométricos são apresentados na Tabela 6. Espécie de grande porte; 

maior exemplar examinado 490,0 mm CP. Altura do corpo na origem da nadadeira dorsal 

geralmente maior que sua largura no mesmo ponto. Perfil dorsal do corpo reto a ligeiramente 

côncavo da extremidade do focinho até a origem da nadadeira dorsal; reto a ligeiramente 

convexo da inserção da dorsal até a origem da nadadeira adiposa, declinando levemente até o 

início do pedúnculo caudal. Perfil dorsal e ventral do pedúnculo caudal côncavo. Perfil 

ventral da cabeça reto a ligeiramente convexo da extremidade do dentário até a região anterior 

do istmo; perfil ventral do corpo convexo ou reto da região posterior do istmo até a origem da 

nadadeira anal; inclinando em uma reta ao longo da base da nadadeira anal. Cabeça mais larga 

do que alta; sua largura mais do que metade do comprimento da cabeça; deprimida na região 

anterior, tornando-se progressivamente mais elevada posteriormente; coberta por pele fina. 

Corpo e pedúnculo caudal progressivamente mais comprimidos em direção à nadadeira 

caudal. Linha lateral completa e médio-lateral; seu canal formando um padrão irregular de 

zig-zag, com ramificações posteriores oblíquas, de tamanho variado, ao longo de toda sua 

extensão. Total de vértebras 55-57, 22 pré-caudais (10-12 com costelas) e 33-35 caudais. 

Focinho longo, mais do que metade do comprimento da cabeça; sua extremidade 

anterior arrendada a levemente pontuda. Olhos de tamanho variável, (6,3-15,2% do CC), 

lateralmente colocados e dirigidos, igualmente visíveis em vista ventral e dorsal. Um único 

par de barbilhões maxilares, pequenos e filamentosos (exceto machos nupciais, veja 

Dimorfismo Sexual). Boca ampla (58,3-74,5% do CC), subterminal; pré-maxila estendendo-

se além do dentário por uma distância menor do que o diâmetro horizontal do olho. Cantos 

posteriores da boca estendendo-se além de uma vertical através das narinas posteriores por 
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uma distância aproximadamente igual ou maior do que o diâmetro do horizontal do olho. 

Lábio superior e inferior finos, não desenvolvidos. Um sulco profundo acima do lábio 

superior em cada canto da boca, no qual estão inseridos os barbilhões maxilares. 

Dentes mandibulares pequenos, finos e cônicos; distribuídos em fileiras irregulares. 

Placa de destes pré-maxilares quase totalmente exposta quando a boca está fechada; mais 

estreita próximo à sínfise, alargando porterolateralmente até os cantos posteriores, onde 

estreita abruptamente; 10-22 (moda = 12; n = 39) fileiras de dentes pré-maxilares. Placa de 

dentes do dentário aproximadamente com a mesma largura até os cantos posteriores, onde 

estreita abruptamente.  

Fontanela cranial alongada, aberta do mesetmóide até aproximadamente metade do 

comprimento dos frontais; interrompida por uma ponte óssea entre os frontais no segundo 

terço posterior do seu comprimento, terminando antes de uma vertical através das margens 

posteriores dos olhos. Membranas branquiostégias amplamente associadas ao istmo, 

suportada por 11 raios branquiostégios. Abertura opercular ampla, sua margem posterior na 

vertical através da base do acúleo peitoral. Rastros branquiais dispostos em duas fileiras, bem 

ossificados, curtos, largos na base, fino e pontiagudo distalmente; 20-30 (moda = 25; n = 36) 

sobre o primeiro arco branquial, 3-6 (moda = 4) no epibranquial e 16-25 (moda = 21) no 

ceratobranquial. Espaço entre as narinas anteriores maior do que o espaço entre as narinas 

posteriores; distância entre as narinas anterior e posterior cerca de duas vezes a distância entre 

a narina posterior e a margem anterior da órbita. Cada narina cercada por uma borda carnosa 

muito baixa, mais visível nos maiores espécimes. 

Nadadeira dorsal I,6 raios (n = 37); primeiro raio ramificado maior, demais 

decrescendo gradativamente em tamanho; nadadeira originada posterior à vertical através da 

origem da nadadeira peitoral. Acúleo dorsal fino, reto e rígido até além da metade de seu 

comprimento, tornando-se progressivamente segmentado distalmente (exceto em machos 

nupciais, veja Dimorfismo Sexual). Margem medial anterior com pequenas e numerosas 

granulações ósseas ao longo de quase toda a sua extensão, mais desenvolvidos e abundantes 

na região proximal; margem posterior sem espinhos. Nadadeira adiposa formando um lobo 

desenvolvido posteriormente, maior do que o diâmetro do olho; margem superior 

arredondada; origem da nadadeira aproximadamente em uma vertical através da metade do 

comprimento da nadadeira anal. 

Nadadeira caudal emarginada em indivíduos menores (geralmente menores que 15 

mm CP) e truncada em indivíduos maiores. Raios ramificados mais externos de mesmo 
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comprimento ou pouco mais longos que os raios médios. Nadadeira caudal com nove raios 

ramificados dorsais e nove ventrais (n = 37); 22 raios procorrentes caudais no ramo dorsal e 

19 no ventral. 

Nadadeira anal longa, sua base aproximadamente tão longa quanto o comprimento 

pré-dorsal. Origem da nadadeira anal na ou suavemente posterior à vertical através da 

extremidade dos raios mais internos da nadadeira pélvica. Primeiros raios ramificados da 

nadadeira anal mais longos, aproximadamente duas vezes o comprimento dos últimos raios 

ramificados; geralmente o último raio não ramificado e os dois primeiros raios ramificados 

maiores. Margem da nadadeira reta a ligeiramente convexa. Nadadeira anal com 34-41 raios 

(moda = 36, n = 31), 4-8 não ramificados e 26-36 ramificados. 

Nadadeira peitoral I,12-15 (moda = 14, n = 37); primeiro raio ramificado pouco maior, 

remanescentes raios decrescendo gradativamente em tamanho. Acúleo peitoral pouco rígido 

na base; tornando-se progressivamente segmentado distalmente; superfície dorsal e ventral 

lisas; margem anterior sem espinhos; margem posterior com espinhos muito delgados e 

espaçados, restritos às porções mediana e distal. 

Nadadeira pélvica i,6; margem posterior reta; primeiro raio ramificado pouco maior, 

demais raios decrescendo gradativamente em tamanho. Origem da nadadeira na ou pouco 

anterior à vertical através da extremidade dos raios da nadadeira peitoral quando a mesma está 

comprimida. 

 

Colorido em álcool. Colorido mudando com o desenvolvimento ontogenético (Fig. 14). 

Indivíduos pequenos, geralmente menores que 150 mm de CP, com grandes manchas escuras 

aleatoriamente distribuídas sobre todo o corpo e cabeça, incluindo ventre e nadadeiras anal e 

caudal; nadadeira peitoral completamente escura; nadadeira pélvica completamente escura ou 

com grandes manchas escuras próximo à base; nadadeira dorsal escura, margeada 

longitudinalmente na extremidade proximal e distal por uma estreita faixa clara. Corpo de 

indivíduos maiores claro; região dorso lateral escura ao longo de todo o tronco, muitas vezes 

área escura estendendo-se lateralmente até a linha lateral; uma faixa escura nos lados, 

iniciando na região após o opérculo e terminando aproximadamente em uma vertical através 

da base da nadadeira pélvica, faixa algumas vezes bifurcada posteriormente; região dorsal da 

cabeça escura; área clara sobre a fontanela, margem dos olhos e região opercular; nadadeiras 

peitoral e pélvica hialinas ou com alguns melanóforos aleatoriamente distribuídos, algumas 

vezes concentrados, formando pequenos pontos ou linhas escuras; nadadeira anal 
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completamente hialina ou com uma linha escura percorrendo longitudinalmente sua 

extremidade distal; nadadeira caudal com uma faixa escura ou hialina na extremidade distal, 

demais porções da nadadeira algumas vezes ornamentada com pequenas pintas escuras; 

nadadeira dorsal hialina ou com pequenas pintas escuras aleatoriamente distribuídas, mas 

comuns sobre os primeiros raios, sobretudo em sua porção distal; nadadeira adiposa com uma 

grande mancha escura, extremidade distal hialina. 

 

Dimorfismo sexual. Manifestado em machos sexualmente maduros. Perfil pré-dorsal 

distintamente mais côncavo. Acúleo da nadadeira dorsal alongado, rígido, arqueado; espinhos 

na margem anterior do acúleo muito desenvolvidos, ausentes na porção entre o primeiro e o 

segundo terço proximal; dispostos em uma fileira, alternadamente dirigidos látero-

posteriormente; espinhos muito desenvolvidos, densamente espaçados, alternadamente 

dirigidos posteriormente, na base do acúleo. Abertura urogenital de machos nupciais 

desenvolvida em gonopódio em forma de tubo longo, unido à margem anterior da nadadeira 

anal, terminando em poro margeado dorsalmente por uma pequena papila. Últimos raios não 

ramificados e primeiros raios ramificados da nadadeira anal mais desenvolvidos, participando 

da composição do gonopódio. Osso maxilar desenvolvido ao longo de todo o barbilhão 

maxilar distintamente mais longo; duas fileiras de espinhos na margem dorsal dos barbilhões; 

maior superfície de contato articular entre o autopalatino e o maxilar. 

 

Nota ecológica. Espécie de Ageneiosus mais amplamente distribuída. Indivíduos maiores 

vivem em rios, habitando suas margens e regiões mais profundas da calha. Indivíduos jóvens 

examinados foram coletados nas margens de rios, associados a macrófitas aquáticos, exceto 

um único indivíduo jovem (INPA 35326), o qual foi coletado em igarapé. A dieta da espécie é 

composta por microcrustáceos e peixes (Hahn et al., 2004; Santos et al., 2009).  

 

Distribuição. Amplamente distribuída na América do Sul, a leste dos Andes (Fig. 16). 

 

Comentários. O (s) exemplar (es) tipo de Ageneiosus inermis (Linnaeus, 1766) não foi (ram) 

designado (s). Este fato, aliado ao acentuado dimorfismo sexual exibido por machos 

sexualmente maduros e à variação ontogenética no padrão de colorido, é o principal motivo 

de sua vasta lista sinonímica. 
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Bloch (1794) ilustrou um peixe com faixas escuras transversais sobre os lados do 

corpo e nadadeira caudal furcada, para o qual atribuiu o nome Silurus inermis Linnaeus. La 

Cépède (1803) referiu-se à ilustração de Bloch (1794) na sinonímia de Ageneiosus inermis, no 

entanto, o exemplar ilustrado por esse último autor não nos permite reconhecer qualquer 

espécie de Siluriformes Neotropical. Os caracteres utilizados por La Cépède (1803) para 

diferenciar Ageneiosus armatus de Ageneiosus inermis são claramente reconhecidos como 

sexualmente dimórficos. 

Valenciennes (1836) descreveu Ageneiosus brevifilis (Fig. 15a), que foi 

posteriormente descrita por Valenciennes em Cuvier & Valenciennes (1840). Os caracteres 

utilizados para definir A. brevifilis, como também observado por Walsh (1990), são aqueles 

que também definem A. inermis. 

Walsh (1990) propôs o nome Ageneiosus brevifilis como substitutivo para A. inermis 

baseado no argumento de que o nome A. inermis foi considerado um nome duvidoso na 

primeira revisão do gênero, realizada por Eigenmann & Eigenmann (1890). Além disso, 

Walsh (1990) alegou que a espécie ilustrada por Bleeker (1862: fig. 363) (provavelmente 

querendo se referir à ilustração de Bloch, 1794: fig. 363) não permite a identificação de 

qualquer espécie conhecida. As justificativas dadas pelo autor não estão fundamentadas nos 

preceitos do ICZN e, portanto, não são válidas. 

Boeseman (1972) corrigiu a localidade tipo de Ageneiosus brevifilis para o Suriname 

e, baseado em dados fornecidos na descrição original, reconheceu que o holótipo é o maior 

exemplar, 240 mm CP, do lote RMNH 2975, com dois exemplares. 

Günther, 1864 descreveu Ageneiosus axillaris (Fig. 15b) e Ageneiosus sebae. Estas 

espécies, assim como Ageneiosus (Pseudageneiosus) therezinae Steindachner, 1909 (Fig. 15c, 

Tabela 6) e Ageneiosus ogilviei Fowler, 1914 (Fig. 15e, Tabela 6), compartilham os caracteres 

que definem A. inermis. 

Ageneiosus marmoratus Eigenmann, 1912 foi descrita a partir de um exemplar 

jovem, altamente pigmentado (Fig. 15d). O exame do holótipo permitiu observar que o 

mesmo compartilha os caracteres acima descritos para A. inermis, exceto o número de raios 

na nadadeira anal. O holótipo possui 30 raios na nadadeira anal (descritos como 29 em 

Eigenmann, 1912 e 31 em Walsh, 1990), enquanto os exemplares de A. inermis possuem 34-

41 raios anais. O comprimento da base da nadadeira anal de A. marmoratus, porém, está 

dentro da amplitude encontrada para A. inermis (Tabela 6). Ageneiosus marmoratus é aqui 

considerado um sinônimo júnior de A. inermis. Seu holótipo é atípico, já que geralmente 
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indivíduos de A. inermis com cerca de 150 mm de CP estão muito menos pigmentados (Fig. 

14). Outro aspecto importante nesta sinonimização é o fato de A. inermis ser conhecido 

apenas de indivíduos adultos e a nominal A. marmoratus ser conhecida apenas de indivíduos 

jovens, ambas simpátricas. 

Risso & Risso, 1964 descreveram, entre outras espécies de Ageneiosus, A. gabardinii 

e A. barranquerensis. Os exemplares tipo dessas espécie não foram localizados no Museo de 

Ciencias Naturales del Chaco. Os caracteres diagnósticos fornecidos pelos autores para A. 

gabardinii são resultantes da análise de exemplares sexualmente dimórficos, exceto a 

presença de duas fileiras de rastros branquiais sobre o primeiro arco branquial, comum a todas 

as espécies de Ageneiosus. A descrição de A. gabardinii foi baseada em um exemplar jovem 

diagnosticado principalmente pelo padrão de colorido. Como descrito acima (item Colorido, 

Fig. 14), exemplares jovens de A. inermis são muito pigmentados, exibindo grandes manchas 

escuras sobre todo o corpo e algumas nadadeiras. Os demais caracteres diagnósticos listados 

para A. gabardinii e A. barranquerensis estão dentro da amplitude de variação encontrada e 

descrita para A. inermis. 

Veja Comentários do gênero para informações acerca de Hypothalmus dawalla 

Jardine (1841) e Davalla schomburgkii Bleeker, 1858 e informações adicionais sobre 

Ageneiosus armatus La Cépède, 1803 e Ageneiosus brevifilis Valenciennes, 1840. 

Ageneiosus inermis, embora não seja muito valorizada no comércio para consumo 

humano em muitas localidades, é a espécie que atinge maior tamanho entre os 

auquenipterídeos, sendo uma potencial fonte de proteínas para populações ribeirinhas. 
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Figura 14. Vista lateral de Ageneiosus inermis: (a-c) ANSP 181082, 193,0 mm CP, 158 mm 
CP e 115,0 mm CP, respectivamente, rio Amazonas, Peru; (d) INPA 35326, 54,0 mm CP, rio 
Tapajós, Brasil. Prancha: R. de Oliveira. 
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Figura 15. Vista lateral do holótipo de (a) Ageneiosus brevifilis, RMNH 2975, 240 mm CP, 
Suriname; (b) holótipo de Ageneiosus axillaris, BMNH 1864.6.2.2., 240 mm CP, Suriname; 
(c) síntipo de Ageneiosus (Pseudageneiosus) therezinae, NMW 47841, 153,0 mm CP, Piauí, 
Brasil; (d) holótipo de Ageneiosus marmoratus, FMNH 53245, 148,5 mm CP, Guiana; e (d) 
holótipo de Ageneiosus ogilviei, ANSP 39343, 154,1 mm CP, Guiana. Foto: (a) R. Ruiter, (b) 
J. Maclaine e (c, e) K. Luckenbill & M. Sabaj Pérez. 
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Figura 16. Mapa da América do Sul ilustrando os locais de coleta de exemplares de 
Ageneiosus inermis examinados. Alguns símbolos representam mais do que um lote de 
exemplares ou local de coleta; losango amarelo representa a localidade tipo aproximada de 
Ageneiosus brevifilis e Ageneiosus axillaris; quadrado, triângulo e estrela amarelos 
representam as localidades-tipo aproximadas de Ageneiosus (Pseudageneiosus) therezinae, 
Ageneiosus marmoratus e Ageneiosus ogilviei, respectivamente. 
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Tabela 6. Dados morfométricos de Ageneiosus inermis. Variação inclui o holótipo de 
Ageneiosus marmoratus (HTm), holótipo de Ageneiosus ogilviei (HTo) e o síntipo de 
Ageneiosus (Pseudageneiosus) therezinae (ST). 

  HTm HTo ST Menor Maior Média N 
Comprimento padrão 148,5 154,1 152,5 37,5 446,7  46 
   % do comprimento padrão 
Comprimento pré-dorsal 45,4 45,6 45,9 25,5 37,3 29,8 44 
Comprimento pré-anal 92,8 91,1 93,3 54,4 77,1 61,1 44 
Comprimento pré-pélvico 76,3 74,2 75,0 44,3 69,6 50,6 44 
Comprimento da cabeça 46,6 46,8 46,9 25,8 37,9 30,6 44 
Comprimento do pedúnculo caudal 20,3 20,6 17,9 10,3 15,1 12,5 44 
Altura do pedúnculo caudal 13,4 9,9 12,1 6,4 11,3 8,6 44 
Espaço entre as nadadeiras dorsal e 
adiposa 53,6 56,9 56,8 28,5 47,7 37,6 44 
Comprimento da base da nadadeira anal 38,5 48,3 45,8 25,2 35,8 29,7 44 
Comprimento da nadadeira pélvica 21,8 23,7 19,5 10,5 18,0 13,7 44 
Comprimento da nadadeira dorsal 25,2 27,7 27,4 13,5 21,6 17,0 44 
Comprimento do acúleo dorsal 25,7  27,8 11,9 29,6 16,3 37 
Comprimento do acúleo peitoral 23,0   12,7 24,0 16,0 37 
Altura do corpo 27,4 21,3 23,2 13,8 26,2 18,3 44 
Largura do corpo 24,9 16,9 19,4 11,0 21,0 16,1 43 
   % do comprimento da cabeça 
Altura da cabeça 24,0 20,1 20,5 42,9 62,5 49,7 44 
Largura da cabeça 34,5 32,0 30,7 65,4 82,3 73,2 44 
Largura interorbital 29,6 24,5 24,4 52,0 69,8 63,3 44 
Comprimento do focinho 29,0 28,0 27,8 57,9 65,9 61,9 44 
Projeção da pré-maxila 2,3 2,7 2,0 3,2 10,6 5,4 44 
Distância internasal 6,4 5,9 6,1 10,9 16,7 12,8 44 
Distância entre as narinas anteriores 18,8 19,2 17,8 35,5 44,1 39,7 44 
Distância entre as narinas posteriores 14,6 15,1 14,8 28,7 35,7 32,4 44 
Diâmetro horizontal do olho 6,2 7,1 7,3 5,8 16,9 10,2 44 
Largura da boca 31,7 30,0 30,3 59,3 74,5 66,7 44 
Largura da placa nucal 6,4 6,9 5,9 10,6 21,2 12,9 44 

Comprimento das placas nucais 9,5 6,7 6,3 12,4 24,4 18,0 44 
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Material examinado: Argentina: ANSP 181020, 1 esq. ca. 270 mm CP, Corrientes, cerca de 

25 km de Esquina, 6 de abril de 2005, J. Lundberg, M. Sabaj, M. Azpelicueta & J. Mirande. 

Brasil: Amapá: INPA 22808, 2, 176,0-278,0 mm CP, rio Araguari, Vista Alegre, 15 de 

agosto de 1992, M. Jégu. Amazonas: FMNH 58051, 4, 237,8-292,3 mm CP, Manaus, 15 de 

novembro de 1909, J. D. Haseman. FMNH 116472, 1, 390,0 mm CP, rio Amazonas, abaixo 

do rio Negro, coletado com arrasto de fundo, 03°11’35”S 059°32’12’’W, 22 de julho de 1996, 

A. Zanata et al. FMNH 115986, 1, 162,0 mm CP, rio Purus, acima da boca do rio Purus, 

coletado com arrasto de fundo, 03°45’31’’S 061°26’16’’W, 26 de julho de 1996, A. Zanata et 

al. INPA 27415, 2, 165,7-238 mm CP (1 esq. 238,0 mm CP), Coari, lago Catuá, 03°45'36"S 

064°07'14"W, 10 de setembro de 2006, M. Rocha & R. de Oliveira. INPA 27416, 1, 186,8 

mm CP, Coari, lago Catuá, 03°45'36"S 064°07'14"W, 10 de setembro de 2006, M. Rocha & 

R. de Oliveira. INPA 33604, 1, 240,0 mm CP, Apuí, rio Guariba, Reserva Extrativista do 

Guariba, 08°42'42"S 060°25'53"W, 14 de novembro de 2008, W. Pedroza et al. INPA 29723, 

1, 210,0 mm CP, Carauari, rio Juruá, próximo à comunidade de Xibauá, 5.9055300°S 

67.8664400°W, 23 de novembro de 2007, R. Frederico & L. Queiroz. MZUSP 9384, 1, 

Igarapé da Cachoeira, margem esquerda do rio Içá, 60 km acima da boca, 18 de outubro de 

1968, Expedição Permanente à Amazônia. MZUSP 36110, 1, Igarapé Ubi, Lago Amaná, foz 

do rio Japurá, 13 de outubro de 1979, R. B. Barthem. MZUSP 37879, 1, Humaitá, igarapé 

Beem, julho de 1975, U. Caramaschi et al. MZUSP 56080, 4, rio Purus, 8.5 km abaixo do 

lago Tomé, 3°44’32’’S 61°26’41’’W, 5.5-7.6 m de profundidade, 25 de outubro de 1993, J. P. 

Friel et al. MZUSP 63622, 1, Amazonas, Garbe. MZUSP 96189, 1 esq. não medido, Porto do 

CEASA, Manaus, A. Akama. USNM 376315, 1,134 mm CP, rio Purus, próximo a Berurí, , 

3°56’17”N 66°26’55”W, coletado com arrasto de fundo a 18-22 metros de profundidade, 27 

de julho de 1996, A. Zanata et al. Maranhão: INPA 35932, 2, 148,5-165,5 mm CP, rio 

Turiaçu, 22 de junho de 2000, N. Piorski. Mato Grosso: FMNH 58052, 1, 370,9 mm CP, 

Brasil, Mato Grosso, 20 fevereiro 1909, J. D. Haseman. FMNH 58136, 1, 165,4 mm CP, 

Brasil, Mato Grosso, rio Jauru, 4 de junho 1909, J. D. Haseman. INPA, não catalogado, 8, 

190,0-320,0 mm CP (3esq. 190,0-270,0 mm CP), Taquarussu, rio Paraná, lagoa do Guaraná, 

afluente do rio Samambaia (Baía), 22°43'16.68''S/53°18'9.24''W, 3 de dezembro de 2010. 

MZUSP 37484, 1, rio Alegre, afluente do rio Guaporé, a cerca de 30 km de Vila Velha de 

Santa Trindade, 30 de setembro de 1984, J. Garavelo. MZUSP 52326, 2, Bandeirantes, rio 

Araguaia, Julho de 1997, R. S. A. Matias. MZUSP 53572, 1, rio Araguaia, lago de Pedra, 

fevereiro de 1998, Coleção rio Araguaia. MZUSP 53573, 1, rio Araguaia, próximo da boca do 
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rio Cristalino, novembro de 1997, Coleção rio Araguaia. MZUSP 62860, 1, Juruena, rio 

Arinos, ilha do Túlio, cerca de 3 km acima de sua desembocadura no rio Juruena, 25 de julho 

de 1997, F. R. Machado et al. MZUSP 84887, 1, Juruena, rio Arinos, Ilha do Túlio, cerca de 3 

km acima de sua desembocadura no rio Juruena, 10°27’00’’S 58°17’00’’W, julho de 1997, F. 

R. Machado et al. MZUSP 86794, 1, Canarana, rio Xingu, Rib. Água Limpa (da serra) 

afluente do sete de setembro, 10 km ao Sul de Canarana, 13°28’07’’S 52°14’54’’W, 15 de 

outubro de 2004. MZUSP 92005 (1 esp., 420 mm), Canarana, rio Culuene, afluente do rio 

Xingu (13°49’S 53°15’W). MZUSP 94079, 1, Canarana, rio Xingu, lago da Mirian, margem 

direita do rio Culuene, 13°25’48’’S 53°02’24’’W, 23 de maio de 2007, F. C. T. Lima et al. 

Mato Grosso do Sul: MZUSP 27194, 2, 227,1-311,0 mm CP, rio Paraguai, ilha de Taiamã, 7 

de dezembro de 1980, A. S. Soares. Pará: INPA 680, 1, 173,0 mm CP, rio Curuá-Una, 20 de 

agosto de 1982, E. Ferreira. INPA 33060, 1, 270,0 mm CP, rio Tocantins, rio Parauapebas, 

afluente do rio Itacaiunas, região do Carajás, 9 de outubro de 1999, G. Santos. INPA 22811, 

1, 240,0 mm CP, rio Trombetas, lago Cruz Alta,18 de outubro de 1982, G. Vazzoler. INPA 

22638, 2, não medido, rio Tocantins em Itupiranga, 1 de novembro de 1980. INPA 22640, 6, 

170,0-310,0 mm CP, rio Tocantins, Poço do Paulo, 24 de junho de 1980, Equipe Ictiologia 

INPA. INPA 35326, 1, 53,97 mm CP, Pará, Itaituba, rio Tapajós, Igarapé Montanha, 

04°52'44"S 056°58'24"W, 26 de abril de 2008, H. dos Anjos. MZUSP, não catalogado, 1, rio 

Trombetas, 28 de agosto de 1968. Paraná: MZUSP 21112, 1, 445 mm CP, rio Paraná, abaixo 

de Sete Quedas, 1977-1980, CETESB. Piauí: NMW 47841, síntipo de Ageneiosus 

(Pseudageneiosus) therezinae, 1 de 2, 153,0 mm CP, Teresina, rio Parnaíba e rio Poti, 

Teresina. Rio Grande do Sul: MZUSP 2275, 1, Itaqui, rio Uruguai, agosto de 1983. MZUSP 

2315, 2, 292,1-446,7 mm CP, Itaqui, rio Uruguai, rio Itaqui. Rondônia: INPA 21708, 1, 

198,0 mm CP, Rio Novo, Vale do Guaporé, 11°29'28"S 064°34'34"W, G. Torrente-Vilara. 

INPA 22797, 235,0 mm CP, mm CP, Pimenteiras, rio Guaporé, 29 de novembro de 1984, G. 

Santos. MZUSP 37424, 1, rio Branco, afluente do rio Guaporé na altura da ponte da BR 364 

Cuiabá-Porto Velho, Município de Pontes e Lacerda, 10 de outubro de 1984. São Paulo: 

FMNH 59800, 1, 213,6 mm CP, Brasil, Bastos, 26 de junho de 1909, J. D. Haseman. 

Colômbia: ANSP 103985, 1, 300,9 mm CP, rio Meta, rio Negrito, na ponte da Estrada entre 

Porto Lopez e Villa Vicencio, 15 de março de 1973, J. E. Bohlke et al. ANSP 103986, 1, 

450,7 mm CP, rio Meta, lagoa Mozambique na fazenda Mozambique, 19 de março de 1975, J. 

E. Bohlke et al. ANSP 103987, 1, 300,9 mm CP, rio Meta, rio Negrito, na ponte da Estrada 

entre Puerto Lopez e Villa Vicencio, 15 de março de 1973, J. E. Bohlke et al. ANSP 135829, 
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1, 450,7 mm CP, rio Meta, lagoa Mozambique na fazenda Mozambique, 26 de março de 

1975, J. E. Bohlke et al. Guiana: ANSP 39343, holótipo de Ageneiosus ogilviei, 154,1 mm 

CP, rio Rupununi, aproximadamente entre as latitude 2° a 3°N e longitude 50°20’W, 1911, J. 

Ogilvie. ANSP 176057, 1, 466,3 mm CP, Guiana, rio Essequibo, Siparuni VIII-2 , rio Burro, 

cerca de 15 minutos rio acima do acampamento Burro, 21 de janeiro de 1997, R. Allicock, D. 

Torres & N. R. Liley. ANSP 176061, 1, 413,0 mm CP, Guiana, rio Essequibo, Siparuni VIII-

2, cerca de 3 horas rio acima da estação de campo Kurupukari, 30 de janeiro de 1997, W. G. 

Saul, G. G. Watkins, N. R. Liley & D.Torres. FMNH 53245, holótipo de Ageneiosus 

marmoratus, 148,5 mm CP, riacho abaixo de Potaro Landing, aproximadamente 05°24'N 

059°08'W, 1908, E. S. Shideler. FMNH 59277, 1, 364,2 mm CP, Guiana, Lama Stop-off, 

1908, C. H. Eigenmann. Paraguai: FMNH108197, 1, 374,0 mm CP, rio Paraguai, acima de 

Puerto Maria Auxiliadora, na boca de um pequeno rio, 21°44’00’’S 057°57’00’’W, 12 de 

setembro de 1997, J. Sarmento, M. Toledo-Piza, A. Narvaez, D. Mandelburger, M. Medina & 

S. Villanueva. USNM 41598, 1, 389,2 mm CP, Paraguai, E. Palmer. USNM 52607, 1, 287,7 

mm CP, Paraguai, T, Page. USNM 181701, 1, 172,0 mm CP, rio Paraguai, próximo a 

Asuncion, 20 de dezembro de 1956, C. Brown. Peru: ANSP 181082, 11 (7 esq.), não 

medidos, rio Amazonas, nas proximidades de Iquitos,4 de agosto de 2005, M. H. Sabaj et al. 

MZUSP 26411, 1, Peru, Pucallpa, rio Ucayali, 29 de abril de 1976. USNM 86289, 1, 199,9 

mm CP, Iquitos, W. Allen. USNM 86831, 1, 221,0 mm CP, Iquitos, setembro de 1920, W. 

Allen. USNM 124948, 1, rio Ampiyacu, 14 de dezembro de 1935, W. Scherer. USNM 

261449, 1, 198,0 mm CP, 292,6 mm CP, Região de Loreto, boca do rio Napo, afluente do 

Amazonas, 25 de setembro de 1982, H. Ortega. USNM 284835, 1, 169,0 mm CP, Loreto; 

Iquitos Fish Market, 19 de agosto de 1986, R. Vari& H. Ortega. Suriname: ANSP 189103, 1, 

37,45 mm CP, Sipalawini, rio Marowijne, rio Lawa, 03°19'31"N 054°03'48"W, 18 de abril de 

2007, J. Lundberg et al. BMNH 1864.6.2.2., holótipo de Ageneiosus axillaris, 240 mm CP, F, 

Kappler. FMNH116896, 2 (3, um exemplar apenas a cabeça), 290,0-360 mm CP, rio 

Coppename, corredeira Bolletri, 04°16’51’’N 056°25’32’’W, 25 de fevereiro de 2004, J. H. 

Mol, B. Chernoff, P. W. Willink, M. Cooperman, T. Jantz & G. Pereira. FMNH116897, 1, 

331,7 mm CP, rio Coppename, 04°31’51’’N 056°30’56’’W, 9 de março de 2004, J. H. Mol, 

B. Chernoff, P. W. Willink, M. Cooperman, T. Jantz & G. Pereira. RMNH 2975, holótipo de 

Ageneiosus brevifilis, 240 mm CP, F. Venezuela: ANSP 162761, 2, 301,3-343,9 mm CP, rio 

Orinoco, rio Cunucunuma, cerca de 40-50 km acima da confluência com o rio Orinoco, 

3°23'N 65°59'W, 22 de março de 1987, B. Chernoff et al. ANSP 162762, 2 (3), 289,4-388,5 
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mm CP, rio Orinoco, rio Cunucunuma, cerca de 40 km da confluência com o rio Orinoco, 23 

de março de 1987, B. Chernoff et al. FMNH97313, 1, 199,4 mm CP, Venezuela, Território 

Federal Delta Amacuro, praia na ilha Paloma, 08°32’26’’N 061°32’12’’W, 22 de novembro 

de 1979, E. Marsh, et al. USNM 309210, 1, 280,8 mm CP, rio Mavaca, na boca do Cano, 9 de 

Marco de 1989, C. Ferraris. USNM 309211, 1, 242,3 mm CP, Venezuela (possivelmente), 

março a abril de 1989, C. Ferraris. 
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Ageneiosus magoi Castillo & Brull, 1989 

Figs. 17-18, Tabela 7 

Ageneiosus magoi Castillo & Brull, 1989: 73. Localidade tipo: rio Orinoco, Guárico, 

Venezuela. Holótipo: MBUCV V-15666. 

 

Diagnose. Ageneiosus magoi difere de seus congêneres, exceto A. pardalis, A. vittatus e 

Ageneiosus sp. n. "Walsh", pela presença de uma a três faixas longitudinais escuras nos lados 

do corpo (vs. colorido dos lados do corpo uniforme ou com pintas escuras aleatoriamente 

distribuídas), exceto de A. inermis e A. polystictus, pela nadadeira caudal truncada (vs. 

nadadeira caudal fortemente emarginada a profundamente furcada) e, exceto de A. militaris, 

A. pardalis e A. vittatus, pela presença de uma faixa clara percorrendo longitudinalmente a 

região dorsal do tronco, desde a região imediatamente posterior à base da nadadeira dorsal até 

a porção anterior da base da nadadeira adiposa (vs. ausência de faixa clara). Difere ainda de A. 

atronasus, A. brevis, A. pardalis, A. piperatus, A. rondoni, Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus", 

Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" pela bexiga natatória parcialmente reduzida e ossificada (vs. 

bexiga natatória grande e não ossificada) e pela musculatura epaxial cobrindo parcialmente a 

região timpânica (vs. região timpânica completamente translúcida, não encoberta por 

musculatura epaxial). Difere ainda de A. brevis, A. inermis, A. piperatus, A. rondoni, A. 

ucayalensis, Ageneiosus sp. n. gr. "atronasus", Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" pelo menor 

número de rastros branquiais sobre o primeiro arco branquial (12-16 vs. 18-30). Difere ainda 

de Ageneiosus vittatus pelo menor comprimento da faixa escura percorrendo 

longitudinalmente a porção mediana da lateral do corpo (não alcançando a base da nadadeira 

caudal vs. alcançando a base da nadadeira caudal). 

 

Distribuição: Bacia do rio Orinoco (Fig. 18). 

 

Comentários. Ageneiosus magoi foi descrita em detalhes por Castillo & Brull (1989). A 

espécie possui um padrão de colorido similar ao exibido por A. vittatus, da qual difere 

claramente pelos caracteres listados no item Diagnose. Além disso, A. vittatus ocorre no rios 

da bacia Amazônica, enquanto A. magoi é conhecida de afluentes da bacia do rio Orinoco. 
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Figura 17. Ageneiosus magoi, MBUCV-V-15666, holótipo, 155,0 mm CP, rio Orinoco, 
Guárico, Venezuela, em vistas lateral (a), dorsal (b) e ventral (c). 
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Figura 18. Mapa do norte da América do Sul ilustrando os locais de coleta de exemplares de 
Ageneiosus magoi examinados. Símbolos podem representar mais do que um lote de 
exemplares ou local de coleta; quadrado amarelo representa a localidade-tipo. 
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Tabela 7. Dados morfométricos de Ageneiosus magoi. 

  Menor Maior Média N 
Comprimento padrão 86,5 171,7  16 
 % do comprimento padrão 
Comprimento pré-dorsal 29,4 35,5 31,7 16 
Comprimento pré-anal 61,5 80,2 64,5 16 
Comprimento pré-pélvico 51,0 62,8 53,1 16 
Comprimento da cabeça 27,6 33,7 29,4 16 
Comprimento do pedúnculo caudal 9,9 14,5 10,9 16 
Altura do pedúnculo caudal 8,3 12,9 10,1 16 
Espaço entre as nadadeiras dorsal e adiposa 36,0 50,3 39,7 16 
Comprimento da base da nadadeira anal 26,9 39,8 30,3 16 
Comprimento da nadadeira pélvica 11,1 17,4 13,1 13 
Comprimento da nadadeira dorsal 15,4 23,8 18,3 12 
Comprimento do acúleo dorsal 11,3 36,3 16,8 15 
Comprimento do acúleo peitoral 7,4 16,9 13,6 16 
Altura do corpo 16,6 25,4 20,2 16 
Largura do corpo 15,2 19,6 16,7 16 
 % do comprimento da cabeça 
Altura da cabeça 46,3 69,8 54,8 16 
Largura da cabeça 70,2 81,5 75,3 16 
Largura interorbital 55,4 68,2 59,9 16 
Comprimento do focinho 52,0 59,9 56,1 16 
Projeção da pré-maxila 5,2 8,8 7,6 16 
Distância internasal 13,5 15,6 14,4 16 
Distância entre as narinas anteriores 36,8 42,8 38,6 16 
Distância entre as narinas posteriores 25,7 30,2 27,9 16 
Diâmetro horizontal do olho 11,9 14,4 13,4 16 
Largura da boca 57,5 70,1 65,0 16 
Largura da placa nucal 14,9 20,7 17,6 16 

Comprimento das placas nucais 17,8 27,8 20,1 16 
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Material examinado: Venezuela: Bacia do rio Orinoco: ANSP 166446, 1, 171,7 mm CP, 

Anzoategui, Soledad, 8°11'25''N 63°28'20''W, 4 de abril de 1987, M.Rodriguez & 

S.Richardson. ANSP (DJS.14.79), não tombado, 11, 93,0-161,6 mm CP, rio Orinoco, delta, 

Cano Anabata, 8°37’N 61°47’W, 15-17 de novembro de 1979. FMNH 100401, 1, 86,5 mm 

CP, Venezuela, Guárico?, rio Portuguesa, 11 de dezembro de 1988, B. Chernoff et al. 

MBUCV-V-15666, 1, holótipo, 155,0 mm CP, Guárico, Esteros de Camaguán, 27 de março 

de 1982, O. Castilho et al. MCP 19912, 2, 117,5-149,5 mm CP (1 c&c, 177,5 mm CP), 

Guárico, Camaguán, rio Guárico, estrada Calabozo-Camaguán, aproximadamente 10,5 km de 

Camaguan, margem direita, 18 de junho de 1980, F. Provenzano et al. USNM 257551, 3, 

110,7-134,2 mm CP, rio Apure, a oeste do centro do município de San Fernando, 7°53’N 

67°29W, 25 de janeiro de 1983, técnicos da estação de pesca de Apure. USNM 257562, 5, 

103,3-150,0 mm CP, Guárico, Fundo Masaguaral, rio Caracol, 8°34’N’’ 67°30’W, 19 de 

janeiro de 1983, R. Vari. USNM 258262, 3, 123,7-132,2 mm CP, Apure, rio El Canito, 

estrada San Fernando-Cunaviche, 7°28’N 67°39’W, 22 de janeiro de 1983, técnicos da 

estação de pesca de San Fernando. USNM 260209, 1, 129,3 mm CP, Guárico, estrada 

Calobozo-San Fernando, cerca de 35 km ao Sul de Fundo Masaguaral, 8°14’N 67°35’W, 20 

de janeiro de 1983, R. Vari et al. USNM 265633, 1, 144,2 mm CP, Delta Amacuro, lagoa rasa 

ao norte do rio, a oeste de Cano Araguaito, 8°40’42”N 62°00’24”W, 14 de novembro de 

1979, Marsh et al. USNM 348662, 4, 121,2-153,5 mm CP, Portuguesa, rio Portuguesa, km 60 

da estrada Guanare-Guanarito, 8°49’39”N 69°20’42”W, 24 de fevereiro de 1988, J. 

Armbruster & O. Leon 
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Ageneiosus militaris Valenciennes, 1836 

Figs. 19-20, Tabela 8 

Ageniosus militaris Valenciennes, 1836, in Valenciennes, 1835–47: pl. 4 (fig. 1). Localidade 

tipo: La Plata. Síntipos: MNHN 690 (1), MNHN 691 (1) e MNHN 3167 (1). 

Posteriormente descrito em Cuvier & Valenciennes (1840: 233), com localidade tipo 

como: La Plata. 

Ageneiosus valenciennesi Bleeker, 1864: 82. Localidade tipo: La Plata. Síntipos: MNHN 690 

(1), MNHN 691 (1) e MNHN 3167 (1). Novo nome para Ageneiosus militaris 

Valenciennes. 

Silurus 38-radiatus Larrañaga, 1923: 386. Localidade tipo: Uruguai. Tipo: desconhecido. 

Silurus imberbis Larrañaga, 1923: 376. Localidade tipo: Uruguai. Tipo: desconhecido.  

Ageneiosus uruguayensis Devincenzi, 1933: 3. Localidade tipo: rio Uruguai, em frente a 

Paysandu, Uruguai. Holótipo: MHNM CI 317. 

Ageneiosus marquesi Risso & Risso, 1964: 20. Localidade tipo: rio Paraná, em frente ao 

tanque de obras Sanitárias da cidade de Corrientes, Argentina. Holótipo: Mus. Cienc. 

Nat. del Chaco 12-V-64-1. 

 

Diagnose. Ageneiosus militaris difere de seus congêneres, exceto A. magoi, A. pardalis e A. 

vittatus, pela presença de uma faixa clara percorrendo longitudinalmente a região dorsal do 

tronco, desde a região imediatamente posterior à base da nadadeira dorsal até a porção 

anterior da base da nadadeira adiposa (vs. ausência de faixa clara) e, exceto de Ageneiosus 

dentatus, A. ucayalensis e Ageneiosus sp. n. “projetada”, pela presença de uma fixa escura na 

extremidade distal dos lobos da nadadeira caudal de indivíduos adultos (vs. extremidade distal 

da nadadeira caudal hialina). Difere de Ageneiosus inermis, A. magoi, A. polystictus e A. 

vittatus pela nadadeira caudal profundamente furcada (vs. levemente furcada a truncada). 

Difere de A. atronasus, A. brevis, A. pardalis, A. piperatus, A. rondoni, Ageneiosus sp. n. "gr. 

atronasus", Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" pela bexiga natatória parcialmente reduzida e 

ossificada (vs. bexiga natatória grande e não ossificada) e pela musculatura epaxial cobrindo 

parcialmente a região timpânica (vs. região timpânica completamente translúcida, não 

encoberta por musculatura epaxial). Difere ainda de A. brevis, A. inermis, A. piperatus, A. 

rondoni, A. ucayalensis, Ageneiosus sp. n. gr. "atronasus", Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" pelo 

menor número de rastros branquiais sobre o primeiro arco branquial (13-16 vs. 18-30). Difere 
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ainda de Ageneiosus dentatus, A. ucayalensis, A. uranophthalmus e Ageneiosus sp. n. "Teles 

Pires" pelo menor número de raios na nadadeira anal (33-39 vs. 39-49). 

 

Descrição. Dados morfométricos são apresentados na Tabela 8. Espécie de médio porte; 

maior exemplar examinado 350,0 mm CP. Altura do corpo na origem da nadadeira dorsal 

maior que sua largura. Perfil dorsal do corpo côncavo da extremidade do focinho até a origem 

da nadadeira dorsal; reto a ligeiramente convexo da inserção da dorsal até a origem da 

nadadeira adiposa, declinando gradativamente até o início do pedúnculo caudal. Perfil dorsal 

e ventral do pedúnculo caudal côncavos. Perfil ventral da cabeça reto da extremidade anterior 

do dentário até a região anterior do istmo; perfil ventral do corpo convexo ou reto da região 

posterior do istmo até a origem da nadadeira anal; inclinando em uma reta ao longo da base 

da nadadeira anal. Cabeça deprimida na região anterior, tornando-se progressivamente mais 

elevada posteriormente; coberta por pele fina. Corpo e pedúnculo caudal progressivamente 

mais comprimidos em direção à nadadeira caudal. Linha lateral completa e médio-lateral; seu 

canal formando um padrão irregular de zig-zag, com ramificações curtas e oblíquas ao longo 

de toda sua extensão. Total de vértebras 48-50, 18 ou 19 pré-caudais (nove com costelas) e 

30-32 caudais. 

Focinho longo, 51,4-58,1 % do CC; sua extremidade anterior arrendada em vistas 

dorsal e lateral. Olhos pequenos, (7,2-14,4 % do CC), lateralmente colocados e dirigidos, 

igualmente visíveis em vista ventral e dorsal. Um único par de barbilhões maxilares, 

pequenos e filamentosos (exceto machos nupciais, veja Dimorfismo Sexual). Boca ampla, 

subterminal; pré-maxila estendendo-se além do dentário por uma distância aproximadamente 

igual ao tamanho diâmetro horizontal do olho. Cantos posteriores da boca estendendo-se além 

de uma transversal através das narinas posteriores. Lábios pouco desenvolvidos. Um sulco 

profundo acima do lábio superior em cada canto da boca, no qual estão inseridos os 

barbilhões maxilares. 

Dentes mandibulares pequenos, finos e cônicos; distribuídos em fileiras irregulares. 

Placa de dentes da pré-maxilar mais ampla anteriormente, estreitando posteriormente. Cerca 

da metade da placa de dentes da pré-maxila exposta quando a boca está fechada; 

completamente exposta nos cantos posteriores; 10-23 (moda=13; n=37) fileiras de dentes pré-

maxilares. 

Fontanela cranial alongada, aberta do mesetmóide até aproximadamente metade do 

comprimento dos frontais, em uma transversal através das margens posteriores dos olhos. 
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Membranas branquiostégias amplamente associadas ao istmo, suportada por 9 ou 10 raios 

branquiostégios. Abertura opercular relativamente ampla, sua margem pouco posterior a uma 

transversal através da base dos acúleos da nadadeira peitoral. Rastros branquiais dispostos em 

duas fileiras, bem ossificados, curtos, largos na base, pontiagudos e com margem serrilhada; 

13-16 (moda = 15) sobre o primeiro arco branquial, 2-3 (moda = 3) no epibranquial e 10-13 

(moda = 12) no ceratobranquial (n = 35). Espaço entre as narinas anteriores maior do que o 

espaço entre as narinas posteriores; distância entre as narinas anterior e posterior 

aproximadamente metade da distância entre a narina posterior e a margem anterior da órbita. 

Cada narina cercada por uma borda carnosa muito baixa, mais visível nos maiores espécimes. 

Nadadeira dorsal I,6 (n = 37); primeiro raio ramificados maior, demais raios 

ramificados decrescendo gradativamente em tamanho; nadadeira originada pouco posterior a 

uma vertical através da origem da nadadeira peitoral. Acúleo dorsal reto, rígido; segmentado 

na extremidade distal em indivíduos maiores que 150 mm CP (exceto em machos nupciais, 

veja Dimorfismo Sexual). Margem medial anterior com pequenas e numerosas granulações 

ósseas ao longo de quase toda sua extensão, mais desenvolvidas na região proximal; margem 

posterior com uma fileira medial de granulações ósseas reduzidas ao longo de toda sua 

extensão. Nadadeira adiposa relativamente pequena; base curta, formando um lobo livre 

posteriormente; sua origem pouco anterior ao fim da base da nadadeira anal. 

Nadadeira caudal profundamente furcada, com lobos não muito longos. Raios 

ramificados mais externos cerca do dobro do tamanho dos raios médios. Lobo dorsal 

aproximadamente tão longo quanto o lobo ventral; seus raios mais externos não filamentosos. 

Nadadeira caudal com nove raios ramificados dorsais e oito ventrais (n = 37). Vinte raios 

procorrentes caudais no ramo dorsal e 22 no ventral. 

Nadadeira anal longa, o comprimento de sua base aproximadamente igual ao 

comprimento pré-dorsal. Origem da nadadeira anal na ou suavemente anterior à transversal 

através da extremidade dos raios mais externos da nadadeira pélvica. Dois primeiros raios 

ramificados da nadadeira anal mais longos, cerca do dobro do comprimento dos últimos raios 

ramificados; comprimento dos raios decrescendo gradativamente posteriormente. Margem da 

nadadeira reta a ligeiramente convexa. Nadadeira anal com 33-39 raios (moda = 37, n=31), 4-

6 (moda = 4) não ramificados e 29-33 (moda = 33) ramificados. 

Nadadeira pélvica i,6; margem distal reta ou arredondada; primeiro raio ramificado 

maior, demais raios ramificados decrescendo gradativamente em tamanho. Origem da 
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nadadeira na ou suavemente posterior à vertical através da extremidade dos raios da nadadeira 

dorsal quando deprimida. 

Nadadeira peitoral I,12-13 (moda = 13, n = 37); primeiro raio ramificado maior, 

remanescentes raios decrescendo em tamanho. Acúleo peitoral rígido, distalmente pungente; 

margem anterior e superfície dorsal e ventral lisas; margem posterior com espaçados 

espinhos, uniformemente retrorsos e unicuspidados; ausentes na região proximal. 

 

Colorido em álcool. Corpo claro. Faixa escura percorrendo a região dorsolateral do corpo, 

iniciando na região anterior da base da nadadeira dorsal e projetando-se posteriormente até 

aproximadamente a porção mediana do lobo dorsal da nadadeira caudal; faixa dorsolateral 

interrompida por uma faixa clara na porção medial do dorso, desde a região imediatamente 

posterior à base da nadadeira dorsal até a base da nadadeira adiposa; linhas claras transversais 

ao longo de quase toda a extensão da faixa dorsolateral, estendendo-se dorsalmente até a faixa 

clara dorsal e ventralmente até o fim da faixa dorso-lateral. Várias manchas escuras sobre a 

porção dorsal da cabeça, interrompidas por linhas claras, geralmente configurando um padrão 

reticulado. Nadadeiras peitoral, pélvica, dorsal e adiposa hialinas a levemente escurecidas. 

Faixa escura sobre a extremidade distal dos raios da nadadeira caudal de muitos dos 

exemplares examinados. 

 

Dimorfismo sexual. Manifestado em machos sexualmente maduros. Perfil pré-dorsal 

distintamente mais côncavo. Acúleo da nadadeira dorsal alongado, rígido, levemente 

arqueado; espinhos na margem anterior do acúleo da nadadeira dorsal muito desenvolvidos ao 

longo de toda a extensão do acúleo; dispostos em uma fileira, alternadamente dirigidos látero-

posteriormente; espinhos na base do acúleo densamente espaçados, anteriormente dirigidos. 

Abertura urogenital de machos nupciais desenvolvida em gonopódio em forma de tubo longo, 

unido à margem anterior da nadadeira anal, terminando em poro simples. Últimos raios não 

ramificados e primeiros raios ramificados da nadadeira anal mais desenvolvidos, participando 

da composição do gonopódio. Osso maxilar desenvolvido ao longo de todo o barbilhão 

maxilar distintamente mais longo; duas fileiras de espinhos na margem dorsal dos barbilhões; 

maior superfície de contato articular entre o autopalatino e o maxilar. 

 

Nota ecológica. Até o momento, A. militaris é conhecida apenas de rios. Sua dieta é 

composta de microcrustáceos e peixes (Hahn et al., 2004). 
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Distribuição. Bacia dos rios Paraná-Paraguai (Fig. 20). 

 

Comentários. Bleeker (1864) propôs o nome Ageneiosus valenciennesi como substitutivo 

para o nome Ageneiosus militaris Valenciennes, 1836. Esta ação foi interpretada como correta 

por Ferraris (1988) e Walsh (1990) e incorreta por Ferraris (2003, 2007). A atitude de Ferraris 

(1988) pode ter sido influenciada pelo fato do autor interpretar que Ageneiosus militaris 

Valenciennes, 1837 se tratava de uma nova combinação para o nome Silurus militaris Bloch, 

1794 (veja Ferraris, 1988: 130). Posteriormente, Ferraris (2003: 741, 2007: 69-70), 

reconheceu que o nome Ageneiosus militaris Valenciennes foi proposto para uma nova 

espécie de La Plata. De acordo com Walsh (1990) a ação de Bleeker (1864) é correta visto o 

fato de que o epíteto militaris foi erroneamente atribuído por Bloch (1794) para uma espécie 

de Ageneiosus (atualmente Ageneiosus inermis) do Suriname e já estava ocupado por uma 

espécie hoje reconhecida como Osteogeneiosus militaris (Linnaeus, 1758), um Ariidae 

asiático. Como tratam-se de espécies reconhecidamente pertencentes a famílias distintas, não 

há problema do uso do epíteto "inermis" para uma espécies de Ageneiosus. 

Larrañaga (1923), com base em exemplares do rio Uruguai, descreveu duas espécies 

de Ageneiosus, para as quais listou o mesmo conjunto de caracteres, inclusive merísticos, e as 

nomeou Silurus imberbis e Silurus 38-radiatus. Walsh (1990) acertadamente inclui essas 

espécies na lista sinonímica de Ageneiosus militaris. Embora o tipo das duas espécies sejam 

desconhecidos, os caracteres listados por Larrañaga (1923) são compartilhados pelos 

exemplares de Ageneiosus militaris examinados. 

Devincenzi (1933) descreveu Ageneiosus uruguayensis com base em exemplares do 

rio Uruguai. De acordo com o autor, Ageneiosus uruguayensis difere de Ageneiosus militaris 

Valenciennes por sutis diferenças no padrão de colorido e por caracteres alguns caracteres que 

hoje são reconhecidamente atribuídos ao dimorfismo sexual, tal como: perfil pré-dorsal reto e 

ausência de lobo anterior na nadadeira anal. A análise das fotos do holótipo e da ilustração de 

Devincenzi (1933: pl. 1) permitiram reconhecer que Ageneiosus uruguayensis é um sinônimo 

júnior de Ageneiosus militaris. 

Risso & Risso (1964) descreveram Ageneiosus marquesi com base em um exemplar 

proveniente do rio Paraná, em Corrientes, Argentina. O holótipo foi armazenado no Museo de 

Ciencias Naturales del Chaco, sob o número de catálogo 12-V-64-1, o qual não foi localizado. 

Na ocasião, Ageneiosus valenciennesi (= A. militaris) e A. uruguayensis foram considerados 
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nomes válidos, com as quais sua nova espécie foi comparada e diferenciada com base em 

proporções corporais, número de placas dentígeras faringo-branquiais, forma da placa de 

dentes pré-maxilares, números de raios nas nadadeiras e quantidade de rastros branquiais. 

Estas características diferenciais estão, em grande maioria, dentro da amplitude de variação 

que encontramos para Ageneiosus militaris. O número de rastros branquiais (= 22) e de raios 

na nadadeira anal (= 44) descritos para Ageneiosus militaris são muito elevados e sobrepõem 

com os encontrados para Ageneiosus ucayalensis. Dessa forma, atribuímos as diferenças 

descritas por Risso & Risso (1964) à variação intra-específica e identificação errônea. O 

número de quatro placas dentígeras faringo-branquiais é resultado de uma observação 

equivocada, pois os autores ilustram as placas dentígeras faringo-branquiais e do cerato-

branquial 5 (Risso & Risso, 1964: 31, pl. 6, figs. 3-4). É importante ressaltar que grande parte 

dos caracteres utilizados pelos autores em sua chave de identificação podem ser atribuídos a 

diferenças ontogenéticas e de dimorfismo sexual. 

Walsh (1990) informalmente designou lectótipo e paralectótipos para Ageneiosus 

valenciennesi. Visto que o nome Ageneiosus valenciennesi é sinônimo objetivo de Ageneiosus 

militaris e que esse exemplares foram utilizados por Valenciennes (1840) para a descrição da 

espécie, tais exemplares (MNHN 690, MNHN 691 e MNHN 3167) compõem a série tipo de 

Ageneiosus militaris (Fig. 19). Ageneiosus militaris foi primeiramente ilustrado por 

Valenciennes (1836). Dessa forma, o exemplar utilizado para a ilustração, se idendificado, 

deve ser o lectótipo. 
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Figura 19. Ageneiosus militaris, síntipos, Buenos Aires, Argentina: (a) MNHN 691, 233 mm 
CP, (b) MNHN 690, 299 mm CP, (c) MNHN 3167, 203 mm CP. Fotos: C. Ferrara. 
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Figura 20. Mapa do sul da América do Sul ilustrando os locais de coleta de exemplares de 
Ageneiosus militaris examinados. Alguns símbolos representam mais do que um lote de 
exemplares ou local de coleta; estrela, quadrado e triângulo amarelos representam as 
localidades-tipo de Ageneiosus militaris, Ageneiosus uruguayensis e Ageneiosus marquesi, 
respectivamente. 
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Tabela 8. Dados morfométricos de Ageneiosus militaris. 

  Menor Maior Média N 
Comprimento padrão 109,0 350,0  37 
 % do comprimento padrão 
Comprimento pré-dorsal 26,1 33,3 30,0 33 
Comprimento pré-anal 59,1 65,3 61,9 33 
Comprimento pré-pélvico 45,7 51,9 49,2 33 
Comprimento da cabeça 25,2 30,3 27,8 33 
Comprimento do pedúnculo caudal 8,5 13,0 10,8 33 
Altura do pedúnculo caudal 8,0 9,9 8,8 33 
Espaço entre as nadadeiras dorsal e adiposa 39,5 46,5 43,7 33 
Comprimento da base da nadadeira anal 25,6 33,4 28,7 33 
Comprimento da nadadeira pélvica 9,6 13,6 12,0 33 
Comprimento da nadadeira dorsal 14,8 20,2 16,4 33 
Comprimento do acúleo dorsal 11,6 31,0 16,6 28 
Comprimento do acúleo peitoral 10,5 14,6 12,4 30 
Altura do corpo 14,7 19,7 17,2 33 
Largura do corpo 13,0 16,3 14,4 33 
 % do comprimento da cabeça 
Altura da cabeça 40,7 57,5 49,0 33 
Largura da cabeça 56,9 70,6 64,8 33 
Largura interorbital 44,3 58,9 52,1 33 
Comprimento do focinho 51,4 58,1 55,0 33 
Projeção da pré-maxila 7,2 11,4 9,0 33 
Distância internasal 12,1 16,9 14,3 33 
Distância entre as narinas anteriores 33,8 40,6 36,9 33 
Distância entre as narinas posteriores 24,3 28,3 26,5 33 
Diâmetro horizontal do olho 7,2 14,4 9,9 33 
Largura da boca 50,1 64,1 56,4 33 
Largura da placa nucal 13,3 17,9 15,3 33 

Comprimento das placas nucais 15,0 21,8 18,7 33 
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Material examinado: Argentina: ANSP 182423, 3, 250,0-350,0 mm CP (1 esq. 250,0 mm 

CP), Corrientes, vários locais, incluindo leito principal e afluentes dos rios Paraná e baixo 

Guayquiraro, cerca de 25 km ao Sul de Esquina, 6 de abril de 2005, J. G. Lundberg, M. H. 

Sabaj, M. Azpelicueta. Mus. Cienc. Nat. del Chaco 12-V-64-1, holótipo de Ageneiosus 

marquesi, F, rio Paraná, Corrientes, em frente ao tanque de obras sanitárias de Corrientes, 11 

de maio de 1964. MNHN 690, síntipo, 299 mm CP, F, Buenos Aires, M. d’Orbigny, 1829. 

MNHN 691, síntipo, 233 mm CP, F, Buenos Aires, M. d’Orbigny, 1829. MNHN 3167, 

síntipo, 203 mm CP, F, Buenos Aires, M. d’Orbigny, 1829. Brasil: Mato Grosso: FMNH 

58050, 2, 221,4-240,2 mm CP, Mato Grosso, ?Buenos Ayres, 20 de fevereiro de 1909, J. D. 

Haseman. Mato Grosso do Sul: MZUSP 63617, 6, 109,0-249,5 mm CP, Ilha Solteira, 

Paraná, rio Paraná, ensecadeira na margem direita, 19°35'00"S 056°27'00"W, Excursão 

MZUSP, maio de 1972. MZUSP 63620, 1, 236,8 mm CP, Jupiá, rio Paraná, em frente à Jupiá, 

20°49'00"S 051°38'00"W, P. E. Vanzolini. MZUSP 64241, 1, 161,8 mm CP, Tacurú, rio 

Iguatemi, 23°49’47’’S 55°4’52’’W, 18 de novembro de 199, Y. R. Súarez. Paraná: FMNH 

95579, 1, 153,3 mm CP, rio Paraná, abaixo de Sete Quedas, 1977, CETESB. FMNH 95580, 

2, 121,2-145,8 mm CP, rio Paraná, abaixo de Sete Quedas, 1977, CETESB. MZUSP 21114, 

20, 149,8-199,2 mm CP, rio Paraná, abaixo de sete quedas, 24°04'00"S 054°16'00"W, 1977-

1980, Cetesb. MZUSP 21634, 38, 115,2-228,2 mm CP (1 c&c 104,5 mm CP), Guairá, rio 

Paraná, acima de Sete Quedas, 24°04'00"S 054°16'00"W, 1977 a 1980, CETESB. MZUSP 

63589, 2, 193,0-203,0 mm CP, Guairá, rio Paraná, 24°04'00"S 054°16'00"W, agosto de 1977, 

Cetesb. Rio Grande do Sul: MCP 10334, 1, 128,6 mm CP, Uruguaiana, rio Uruguai, 

próximo à foz do arroio Cacaréu, 29°46’S 57°7’W, 17 de fevereiro de 1985, L. R. Peña. MCP 

12427, 1, 295,0 mm CP, São Nicolau, rio Uruguai, rio Piratinin, próximo à balsa de São 

Nicolau (afluente do rio Uruguai), 28°12’S 55°19’W, 10 de abril de 1988, E. Lerner, P. 

Azevedo, L. Bergmann e E. Pereira. MCP 26681, 1, 315,8 mm CP, Uruguaiana, rio Uruguai. 

MCP 28423, 1, 253,5 mm CP, Itaqui, rio Uruguai, rio Ibicuí e lagoa marginal, próximo à 

ponte da estrada Uruguaiana/Itaqui (BR 472), 29°24’S 56°42’W, 16 de novembro de 2001, E. 

R. Behr, A. Senra, A. Martins, P. Dorneles. MCP 28991, 1, 285,0 mm CP, Itaqui, rio Uruguai, 

rio Ibicuí, próximo à ponte da estrada Uruguaiana/Itaqui (BR 472), 29°24’S 56°42’W, 26 de 

agosto de 2001, E. R. Behr, A. Martins, A. Schmab e D. Gressler. MCP 29199, 1, 301,3 mm 

CP, Itaqui, rio Uruguai, rio Ibicuí, próximo à ponte da estrada Uruguaiana/Itaqui (BR 472), 

29°24’S 56°42’W, 16 de novembro de 2001, E. R. Behr, D. Gressler, D. Hoffmann e A. 

Martins. MCP 31825, 1, 290,0 mm CP, Uruguaiana, rio Uruguai. MCP 34453, 2, 253,0-262,5 
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mm CP (1 esq. 253,0 mm CP), Itaqui, rio Uruguai, rio Ibicuí, próximo à ponte da estrada 

Uruguaiana/Itaqui (BR 472), 29°24’S 56°42’W, 16 de novembro de 2001, E. R. Behr, D. 

Gressler, D. Hoffmann e A. Martins. MCP 34454, 1, 288,00 mm CP, São Vicente do Sul, rio 

Uruguai, rio Ibicuí-Mirim, a montante da foz do rio Santa Maria, 29°46’S 54°55’W, 9 de 

dezembro de 2001, E. R. Behr, D. Hoffmann, D. Gressler, A. Martins, I. Dalmas. MZUSP 

1987, 3, 168,0-206,1 mm CP, Itaqui, rio Uruguai, 29°08'00"S 056°36'00"W, 1914, E. Garbe. 

MZUSP 63628, 2, 219,4-260,2 mm CP, Itaqui, rio Uruguai, 29°08'00"S 056°36'00"W, 1911, 

E. Garbe. São Paulo: MZUSP 63590, 1, 114,8 mm CP, rio Paraná, Ilha Solteira, setembro de 

1967. MZUSP 63616, 2, 204,5-237,9 mm CP, São Paulo, Salto Grande, Paranapanema, 

22°54'00"S 049°59'00"W, C. M. Machado, agosto de 1963. Uruguai: MHNM CI 317, 

holótipo de Ageneiosus uruguayensis, F, rio Uruguai, em frente a Paysandu, junho de 1933. 

MHNM CI 316, parátipo de Ageneiosus uruguayensis, F, coletado com o holótipo. 
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Ageneiosus pardalis Lütken, 1874 

Figs. 21-24, Tabela 9 

Ageneiosus pardalis Lütken, 1874: 190. Localidade tipo: Caracas, Venezuela. Holótipo: 

ZMUC P 29664. 

Ageneiosus caucanus Steindachner, 1880: 61. Localidade tipo: rio Cauca, Colômbia. 

Lectótipo: NMW 47811:1, 395,0 mm CP, por presente designação. Paralectótipo: NMW 

47811: 2, 335,0 mm CP, por presente designação. 

?Ageneiosus virgo Posada, 1909: 295. Localidade tipo: rio Magdalena, Colômbia. Tipo (s): 

desconhecido. 

Ageneiosus freiei Schultz, 1944: 240. Localidade tipo: rio Agua Caliente, 2 a 3 km acima do 

lago Maracaíbo, Venezuela. Holótipo: USNM 121260. 

 

Diagnose. Ageneiosus pardalis difere de seus congêneres, exceto A. magoi, A. vittatus e 

Ageneiosus sp. n. "Walsh", pela presença de faixas longitudinais escuras nos lados do corpo 

(vs. colorido dos lados do corpo uniforme ou com pintas escuras aleatoriamente distribuídas). 

Difere de A. magoi, A. vittatus e Ageneiosus sp. n. "Walsh" e, ainda, de A. dentatus, A. 

inermis, A. militaris, A. polystictus, A. ucayalensis, A. uranophthalmus, Ageneiosus sp. n. 

“projetada”, Ageneiosus sp. n. “anal curta” e Ageneiosus sp. n. “Teles Pires” pela bexiga 

natatória grande (vs. bexiga natatória com algum grau de redução) e pela região timpânica 

translúcida, não encoberta por musculatura epaxial (vs. músculo epaxial cobrindo completa ou 

parcialmente a região timpânica). Difere ainda de A. atronasus, A. brevis, A. piperatus, A. 

rondoni, Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus", Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" pelo maior número 

de vértebras (47-48 vs. 40-44) e costelas (9-10 vs. 4-8). 

 

Descrição. Dados morfométricos são apresentados na Tabela 9. Espécie de grande porte; 

maior exemplar examinado 430,0 mm CP. Altura do corpo na origem da nadadeira dorsal 

maior que sua largura. Perfil dorsal do corpo côncavo da extremidade do focinho até a origem 

da nadadeira dorsal; reto a suavemente convexo da inserção da dorsal até a origem da 

nadadeira adiposa, declinando levemente até o início do pedúnculo caudal. Perfil dorsal e 

ventral do pedúnculo caudal côncavo. Perfil ventral da cabeça reto da extremidade do dentário 

até a região anterior do istmo; perfil ventral do corpo convexo ou reto da região posterior do 

istmo até a origem da nadadeira anal; inclinando em uma reta ao longo da base da nadadeira 
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anal. Cabeça mais larga do que alta, deprimida na região anterior, tornando-se 

progressivamente mais elevada posteriormente; coberta por pele fina. Corpo e pedúnculo 

caudal progressivamente mais comprimidos em direção à nadadeira caudal. Linha lateral 

completa e médio-lateral; seu canal formando um padrão irregular de zig-zag, com 

ramificações, oblíquas, curtas, posteriormente ramificadas em toda sua extensão. Total de 

vértebras 47-50, 17-19 pré-caudais (9-10 com costelas) e 28-33 caudais. 

Focinho longo, representando mais que metade do comprimento da cabeça; sua 

extremidade anterior arrendada a levemente pontuda em vistas dorsal e lateral. Olho grande 

(8,3-14,2% do CC), lateralmente colocados e dirigidos, igualmente visíveis em vista ventral e 

dorsal. Um único par de barbilhões maxilares, pequenos e filamentosos (exceto machos 

nupciais, veja Dimorfismo Sexual). Boca ampla (46,6-57,6% do CC), subterminal; pré-maxila 

estendendo-se além do dentário por uma distância menor do que o diâmetro horizontal do 

olho. Cantos posteriores da boca estendendo-se além de uma transversal vertical através das 

narinas posteriores por uma distância aproximadamente igual ao diâmetro do horizontal do 

olho. Lábio superior e inferior finos, não desenvolvidos. Um sulco profundo acima do lábio 

superior em cada canto da boca, no qual estão inseridos os barbilhões maxilares. 

Dentes mandibulares pequenos, finos e cônicos; distribuídos em fileiras irregulares. 

Placa de dentes pré-maxilar mais ampla anteriormente, estreitando posteriormente. Placa de 

dentes do dentário mais ampla na região da síntese, de mesma largura deste ponto até a 

extremidade posterior, onde estreita abruptamente; 13-26 (moda = 16; n = 33) fileiras de 

dentes pré-maxilares.  

Fontanela cranial alongada, aberta do mesetmóide à além da metade da extensão dos 

frontais, terminando atrás de uma vertical através da margem posterior do olho. Membranas 

branquiostégias amplamente associadas ao istmo, suportada por nove raios branquiostégios. 

Abertura opercular relativamente ampla, sua margem posterior na vertical através da base do 

acúleo peitoral. Rastros branquiais dispostos em duas fileiras, bem ossificados, pequenos, fino 

e pontiagudo; 13-17 (moda = 14) sobre o primeiro arco branquial, 3-4 (moda = 4) no 

epibranquial e 9-13 (moda = 10) no ceratobranquial (n = 33). Espaço entre as narinas 

anteriores maior do que o espaço entre as narinas posteriores; distância entre a narina anterior 

e posterior maior do que a distância entre a narina posterior e a margem anterior da órbita. 

Cada narina cercada por uma borda carnosa muito baixa, mais visível nos maiores espécimes. 

Nadadeira dorsal I,6 raios (n = 34); primeiro raio maior, os demais decrescendo 

gradativamente em tamanho; nadadeira originada posterior à vertical através da origem da 
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nadadeira peitoral. Acúleo dorsal reto, rígido e pungente (veja Dimorfismo Sexual para 

variação na forma e comprimento do acúleo). Margem medial anterior com pequenas e 

numerosas granulações ósseas ao longo de toda sua extensão, mais abundantes na região 

proximal; margem posterior sem espinhos. Nadadeira adiposa relativamente pequena; base 

curta, formando um lobo posterior com formato variando entre triangular a quadrangular; sua 

origem pouco anterior ao fim da base da nadadeira anal. 

Nadadeira caudal profundamente furcada, com lobos não muito longos. Raios 

ramificados mais externos cerca do dobro do comprimento dos raios médios. Lobo dorsal de 

igual tamanho ou pouco mais longo que o lobo ventral, seus raios mais externos não 

filamentosos. Nadadeira caudal com nove raios ramificados dorsais e oito ventrais (n = 34); 

20-23 raios procorrentes caudais no ramo dorsal e 16 no ventral. 

Nadadeira anal longa, o comprimento de sua base aproximadamente igual ao 

comprimento pré-dorsal. Origem da nadadeira anal na ou suavemente posterior à vertical 

através da extremidade dos raios mais médios da nadadeira pélvica. Raios anais não muito 

desiguais em tamanho; os três primeiros raios ramificados geralmente maiores. Margem da 

nadadeira reta a suavemente convexa. Nadadeira anal com 35-43 raios (moda = 38, n=31), 4-6 

não ramificados e 31-38 ramificados. 

Nadadeira pélvica i,6; margem posterior reta. Origem da nadadeira pouco anterior à 

vertical através da extremidade dos raios da nadadeira dorsal quando a mesma está deprimida. 

Nadadeira peitoral I,11-14 (moda = 12, n = 33); primeiro e segundo raio ramificado 

maiores, remanescentes raios decrescendo gradativamente em tamanho. Acúleo peitoral 

rígido e pungente; superfície dorsal e ventral lisas; margem anterior com pequenas 

granulações ósseas ao longo de quase toda sua extensão; margem posterior com espinhos 

retrorsos ao longo de toda sua extensão. 

 

Colorido em álcool. Corpo claro. Faixa escura, iniciando na região anterior da base da 

nadadeira dorsal, percorrendo a região dorsolateral do corpo, estendendo-se até 

aproximadamente a porção mediana do lobo dorsal da nadadeira caudal, algumas vezes sobre 

a porção mediana do lobo ventral; faixa dorsolateral interrompida por uma faixa clara 

percorrendo a porção medial do dorso, desde a região imediatamente posterior à base da 

nadadeira dorsal até a região anterior da base da nadadeira adiposa. Uma ou duas faixas 

escuras sobre os lados do corpo; primeira, sempre presente, percorrendo longitudinalmente a 

lateral do corpo desde a região posterior da cabeça até a base da nadadeira caudal; muitas 
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vezes interrompida em manchas ou pintas aleatoriamente conectadas, configurando um 

padrão reticulado; segunda, quando presente, iniciando acima da base da nadadeira peitoral e 

estendendo-se até aproximadamente uma vertical através da base da nadadeira peitoral; 

muitas vezes as duas faixas conectadas por estreitas faixas escuras transversais. Várias 

manchas ou pintas escuras sobre a porção dorsal da cabeça, interrompidas por áreas claras, 

geralmente configurando padrão reticulado. Nadadeiras peitoral, pélvica, dorsal e adiposa 

hialinas a levemente escurecidas. Nadadeira caudal geralmente com pequenas manchas 

escuras longitudinalmente alongadas. 

 

Dimorfismo sexual. Manifestado em machos sexualmente maduros. Perfil pré-dorsal muito 

côncavo. Acúleo da nadadeira dorsal desenvolvido, mais rígido, levemente arqueado; 

espinhos na margem anterior desenvolvidos ao longo de toda a extensão do acúleo; dispostos 

em uma fileira, alternadamente dirigidos látero-posteriormente; espinhos menos 

desenvolvidos, anteriormente dirigidos, densamente espaçados, na base do acúleo. Abertura 

urogenital de machos nupciais desenvolvida em gonopódio em forma de tubo longo, unido à 

margem anterior da nadadeira anal, terminando em poro simples. Últimos raios não 

ramificados e primeiros raios ramificados da nadadeira anal mais desenvolvidos, participando 

da composição do gonopódio. Osso maxilar desenvolvido ao longo de todo o barbilhão 

maxilar distintamente mais longo; duas fileiras de espinhos espaçados na margem dorsal dos 

barbilhões; maior superfície de contato articular entre o autopalatino e o maxilar. 

 

Nota ecológica. Atencio-García et al. (2005) registraram peixes e macrocrustáceos na dieta 

de A. pardalis. Tobías-Arias et al. (2006) observaram que A. pardalis alimenta-se 

principalmente de peixes, crustáceos e insetos, além de outros itens, identificados pelos 

autores como restos vegetais e de natureza não identificada. Representantes de A. pardalis 

atingem grande tamanho corpóreo, chegando a medir 70 cm de CP (Dahl, 1971). 

 

Distribuição: Bacia do lago Maracaibo e dos rios Magdalena, Cauca, San Juan e Tuira (Fig. 

24). 

 

Comentários. Eigenmann & Eigenmann (1890) colocaram A. pardalis na sinonímia de A. 

dentatus, no entanto, não justificaram sua decisão. Ageneiosus pardalis é aqui reconhecida 



 

94 
 

como uma espécie válida (veja item Diagnose, acima). A localidade tipo de Ageneiosus 

pardalis é questionável (Walsh, 1990). Como escrito por Lütken (1874), “Det foreliggende 

exemplar, skænket af Dr. Caron de Villars i Caracas .....”, o holótipo foi enviado de Caracas, 

Venezuela, mas não necessariamente coletado naquela cidade. Até o momento não há 

evidência de que Ageneiosus pardalis ocorra nas proximidades de Caracas. 

Steindachner (1880) descreveu Ageneiosus caucanus com base em dois exemplares 

provenientes do rio Cauca, na Colômbia. Steindachner (1880) observou a similaridade da 

forma do corpo de sua proposta nova espécie com Ageneiosus militaris e Ageneiosus pardalis, 

mas as diferenciou com base nos barbilhões maxilares, acúleo da nadadeira dorsal e colorido. 

Os síntipos de Ageneiosus caucanus são machos em processo de maturação sexual e os 

caracteres tocantes ao barbilhão maxilar e acúleo da nadadeira dorsal são atribuídos ao 

dimorfismo sexual. Embora Steindachner (1880) tenha utilizado algumas sutis diferenças de 

colorido para diferenciar sua nova espécie, o autor afirma que a epiderme de ambos os 

exemplares examinados estão severamente danificadas. Os exemplares tipos não exibem o 

colorido descrito por Steindachner (1880) (Fig. 22). A sutil diferença de colorido descrita 

pode ser interpretada como resultante de variação intra-específica quando observada uma 

ampla amostra de exemplares das espécies. Walsh (1990) informalmente designou os 

exemplares NMW 47811:1, 395,0 mm CP, e NMW 47811:1, 335,0 mm CP, lectótipo e 

paralectótipo, respectivamente, de Ageneiosus caucanus. 

Os tipos de Ageneiosus vigor não são conhecidos. No entanto, os caracteres fornecidos 

por Posada (1909), nos permitem inferir que a espécie seja um sinônimo de A. pardalis. 

Ageneiosus freiei Schultz, foi diferenciada de Ageneiosus caucanus com base nos 

seguintes caracteres principais: presença de faixas escuras sobre os lados do corpo, colorido 

da nadadeira anal e número de raios na nadadeira peitoral. Tais caracteres estão dentro da 

variação observada para a espécie Ageneiosus pardalis. 
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Figura 21. Ageneiosus pardalis, ZMUC P 29664, holótipo, 41,7 mm CP, ?Caracas, 
Venezuela, em vistas lateral, dorsal e ventral. Foto: T. Menne. 
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Figura 22. Ageneiosus caucanus, (a) paralectótipo, NMW 47811:1, 335,0 mm CP, (b) 
lectótipo, NMW 47811:2, 395,0 mm CP, rio Cauca, Colômbia. Foto: K. Luckenbill & M. 
Sabaj Pérez. 
 

 

 

 

 

 

Figura 23. USNM 121260, Ageneiosus freiei, holótipo, 202,9 mm CP, lago Maracaibo, 
Venezuela. Foto: S. Raredon. 
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Figura 24. Mapa do extremo norte da América do Sul e sul da América Central, ilustrando os 
locais de coleta de exemplares de Ageneiosus pardalis examinados. Símbolos podem 
representar mais do que um lote de exemplares ou local de coleta; quadrado e triângulo 
amarelos representam as localidades-tipo de Ageneiosus freiei e Ageneiosus caucanus, 
respectivamente. 
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Tabela 9. Dados morfométricos de Ageneiosus pardalis. Variação inclui o síntipo de 
Ageneiosus caucanus (ST) e holótipo (HT) e parátipo de Ageneiosus freiei. 

  ST HT Menor Maior Média N 
Comprimento padrão 395,0 202,9 128,3 429,8  35 
 % do comprimento padrão 
Comprimento pré-dorsal 28,4 33,5 28,2 33,7 30,4 32 
Comprimento pré-anal 61,0 63,2 56,5 63,2 60,1 32 
Comprimento pré-pélvico 47,1 52,7 45,7 52,7 48,1 32 
Comprimento da cabeça 26,3 31,3 26,3 31,3 28,3 32 
Comprimento do pedúnculo caudal 10,9 9,8 9,8 14,2 12,5 32 
Altura do pedúnculo caudal 7,6 7,5 5,3 7,6 6,7 32 
Espaço entre as nadadeiras dorsal e 
adiposa 48,4 43,1 41,5 49,8 45,0 32 
Comprimento da base da nadadeira anal 32,2 30,1 25,6 32,3 29,3 32 
Comprimento da nadadeira pélvica 9,4 13,6 9,4 14,2 12,4 32 
Comprimento da nadadeira dorsal  18,1 15,1 19,5 16,7 29 
Comprimento do acúleo dorsal  15,6 13,4 18,1 15,5 18 
Comprimento do acúleo peitoral 10,4 13,7 10,4 14,4 13,0 28 
Altura do corpo 16,7 16,6 13,6 17,6 15,7 32 
Largura do corpo 13,2 13,8 11,5 14,8 13,2 32 
 % do comprimento da cabeça 
Altura da cabeça 48,4 43,0 40,4 49,2 44,9 32 
Largura da cabeça 55,3 55,6 50,2 64,5 56,9 32 
Largura interorbital 51,8 43,7 39,8 53,0 45,5 31 
Comprimento do focinho 53,2 52,0 50,7 58,4 53,6 32 
Projeção da pré-maxila 7,1 8,6 5,4 10,3 8,0 32 
Distância internasal 11,4 12,9 11,2 14,6 12,9 32 
Distância entre as narinas anteriores 37,1 36,2 32,4 38,2 36,0 32 
Distância entre as narinas posteriores 27,5 25,7 24,4 28,8 26,5 32 
Diâmetro horizontal do olho 10,1 11,1 8,3 14,2 11,3 32 
Largura da boca 52,4 50,9 46,6 57,6 51,1 32 
Largura da placa nucal 16,3 11,9 11,7 16,7 14,6 32 

Comprimento das placas nucais 18,0 15,1 15,1 20,4 17,5 32 
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Material examinado. Colômbia: FMNH 59351, 1, 429,8 mm CP, Calamar, C. H. 

Eigenmann. FMNH 59352, 1, 272,2 mm CP, Soplaviento, C. H. Eigenmann. FMNH 59353, 

1, 328,9 mm CP, Quibdo, C. H. Eigenmann. FMNH 59354, 1, 360,3 mm CP, Quibdo, C. H. 

Eigenmann. FMNH 59355, 1, 331,4 mm CP, Puerto Berrio, C. H. Eigenmann. NMW 

47811:1, lectótipo de Ageneiosus caucanus, 395,0 mm CP, RX, rio Cauca. NMW 47811:1, 

paralectótipo de Ageneiosus caucanus, 335,0 mm CP, RX, rio Cauca. USNM 270813, 1, 

201,3 mm CP, Choco, rio Atrato na comunidade de Rio Sucio, 9 de fevereiro de 1968, H. 

Loftin. Panamá. FMNH 26346, 1, 208,1 mm CP, rio Tuira, Marrigante, 8 a 9 de março de 

1912, Meek & Hildebrand. FMNH 26347, 1, 274,6 mm CP, rio Tuira, Marrigante, 8 a 9 de 

março de 1912, Meek & Hildebrand. FMNH 26348, 1, 294,0 mm CP, rio Tuira, Marrigante, 8 

a 9 de março de 1912, Meek & Hildebrand. FMNH 26349, 1, 224,3 mm CP, rio Tuira, 

Marrigante, 8 a 9 de março de 1912, Meek & Hildebrand. FMNH 26350, 1, 210,4 mm CP, rio 

Tuira, Marrigante, 8 a 9 de março de 1912, Meek & Hildebrand. FMNH 26351, 1, 241,7 mm 

CP, rio Tuira, Marrigante, 8 a 9 de março de 1912, Meek & Hildebrand. FMNH 26352, 1, 

236,1 mm CP, rio Tuira, Marrigante, 8 a 9 de março de 1912, Meek & Hildebrand. FMNH 

26353, 1, 252,0 mm CP, rio Tuira, Marrigante, 8 a 9 de março de 1912, Meek & Hildebrand. 

FMNH 26354, 1, 269,8 mm CP, rio Tuira, Marrigante, 8 a 9 de março de 1912, Meek & 

Hildebrand. FMNH 26355, 1, 225,7 mm CP, rio Tuira, Marrigante, 8 a 9 de março de 1912, 

Meek & Hildebrand. FMNH 26356, 1, 230,5 mm CP, rio Tuira, Marrigante, 8 a 9 de março de 

1912, Meek & Hildebrand. FMNH 26357, 1, 198,3 mm CP, rio Tuira, Marrigante, 8 a 9 de 

março de 1912, Meek & Hildebrand. FMNH 26359, 1, 161,8 mm CP, rio Tuira, Marrigante, 8 

a 9 de março de 1912, Meek & Hildebrand. FMNH 26360, 1, 199,6 mm CP, rio Tuira, 

Marrigante, 8 a 9 de março de 1912, Meek & Hildebrand. FMNH 26361, 1, 207,0 mm CP, rio 

Tuira, Marrigante, 8 a 9 de março de 1912, Meek & Hildebrand. FMNH 26362, 1, 196,9 mm 

CP, rio Tuira, Marrigante, 8 a 9 de março de 1912, Meek & Hildebrand. FMNH 26363, 1, 

158,6 mm CP, rio Tuira, 8 a 9 de março de 1912, Meek & Hildebrand. FMNH 26364, 1, 

194,7 mm CP, rio Tuira, Marrigante, 8 a 9 de março de 1912, Meek & Hildebrand. FMNH 

26365, 1, 198,5 mm CP, rio Tuira, Marrigante, 8 a 9 de março de 1912, Meek & Hildebrand. 

FMNH 26366, 1, 144,2 mm CP, rio Tuira, Marrigante, 8 a 9 de março de 1912, Meek & 

Hildebrand. FMNH 26379, 1, 166,5 mm CP, rio Tuira, Marrigante, 8 a 9 de março de 1912, 

Meek & Hildebrand. FMNH 26380, 1, 145,7 mm CP, rio Tuira, Marrigante, 8 a 9 de março de 

1912, Meek & Hildebrand. FMNH 55223, 1, 245,6 mm CP, Darién, rio Tuira, Marriganti, 

Meek & Hildebrand. USNM 270815, 2, 150,4-160,9 mm CP, Província de Darién, rio 
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Chucunaque logo acima da confluência com o rio Tuira, 16-19 de fevereiro de 1985, J. 

Lundberg & B. Chernoff. Venezuela. ANSP 187279, 1, esq. ca. 320,0 mm CP, Zulia, 

Encontrados, rio Catatumbo, lago Maracaíbo, 11 de Novembro de 2001, J. G. Lundberg et al.  

FMNH 41991, 1, 214,2 mm CP, Venezuela, Lago Maracaibo, 1911, W. H. Osgood. USNM 

121260, Ageneiosus freiei, holótipo, 202,9 mm CP, RX, rio Água Caliente, 2-3 km acima do 

lago Maracaibo, 1 de maio de 1942, L. Schultz. USNM 121261, Ageneiosus freiei, 1, 

parátipo, 212,0-224,6 mm CP, coletado com o holótipo. ZMUC P 29664 (antigamente ZMUC 

207), holótipo de Ageneiosus pardalis, 41,7 mm CP, RX, F, ?Caracas, Venezuela, Século 19, 

C. de Villars. 
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Ageneiosus piperatus (Eigenmann, 1912) 

Figs. 25-27, Tabela 10 

Tympanopleura piperata Eigenmann, 1912: 203. Localidade tipo: rio Essequibo, Guiana. 

Holótipo: FMNH 53243. 

 

Diagnose. Ageneiosus piperatus difere de todos os seus congêneres pela presença de uma 

faixa transversal escura na base da nadadeira caudal. Difere ainda de seus congêneres, exceto 

Ageneiosus sp. n. "gr. brevis", por possuir um processo posterior do cleitro rudimentar (vs. 

processo posterior do cleitro ausente ou curto). Difere de Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus" e 

ainda de A. atronasus e A. rondoni pelo maior número de raios na nadadeira anal (34-40 vs. 

25-33). Difere ainda de Ageneiosus dentatus, A. inermis, A. magoi, A. militaris, A. polystictus, 

A. ucayalensis, A. uranophthalmus, A. vittatus, Ageneiosus sp. n. “projetada”, Ageneiosus sp. 

n. “anal curta”, Ageneiosus sp. n. “Teles Pires” e Ageneiosus sp. n. “Walsh” pela bexiga 

natatória grande (vs. bexiga natatória com algum grau de redução) e pela região timpânica 

translúcida, não encoberta por musculatura epaxial (vs. músculo epaxial cobrindo completa ou 

parcialmente a região timpânica). Difere ainda de A. magoi, A. polystictus, Ageneiosus 

rondoni, A. pardalis, A. vittatus e Ageneiosus sp. n. “Walsh” pelo colorido uniforme nos lados 

do corpo (vs. presença de pintas ou listras nos lados do corpo). Difere ainda de A. atronasus e 

A. rondoni pelo menor número de costelas (4 vs. 6-8). Difere ainda de A. brevis pelo menor 

comprimento pré-dorsal (28,5-32,7 vs. 37,6-42,7% do CP), comprimento da cabeça (22,3-26,2 

vs. 29,1-35,4% do CP) e comprimento pré-anal (50,4-58,3 vs. 58,6-67,5% do CP). Difere 

ainda de Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" pelo menor número relativo de raios na nadadeira 

peitoral (8-11, moda = 10 vs. 11-12, moda = 11), menor espaço interorbital (31,3-44,0 vs. 

47,4-65,3% do CC) e maior diâmetro horizontal do olho (25,5-33,7 vs. 13,1-17,1% do CC). 

 

Descrição. Dados morfométricos são apresentados na Tabela 10. Espécie de pequeno porte, 

maior exemplar examinado 56,3 mm CP. Corpo longo e baixo; sua altura na origem da 

nadadeira dorsal 17,2-22,0% do CP. Perfil dorsal do corpo côncavo da extremidade do 

focinho até o início da nadadeira dorsal, algumas vezes convexo sobre o osso occipital; reto a 

ligeiramente convexo da inserção da dorsal até a origem da nadadeira adiposa, de onde 

declina até a porção mediana do pedúnculo caudal. Perfil dorsal e ventral do pedúnculo 

caudal côncavos. Perfil ventral da cabeça reto a suavemente convexo da extremidade anterior 

do dentário até a região anterior do istmo; perfil ventral do corpo reto a suavemente convexo 
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da região posterior do istmo até a origem da nadadeira anal; inclinado em uma reta ao longo 

da base da nadadeira anal. Cabeça deprimida na região anterior, tornando-se 

progressivamente mais elevada posteriormente; corpo e pedúnculo caudal progressivamente 

mais comprimidos em direção à nadadeira caudal. Linha lateral completa e médio-lateral; seu 

canal formando um padrão irregular de zig-zag, com ramificações oblíquas, curtas e 

posteriormente dirigidas ao longo de toda sua extensão. Total de vértebras 40, 14 ou 15 pré-

caudais e 25ou 26 caudais. Quatro pares de costelas. 

Cabeça curta, 22,4-26,2% do CP; coberta por pele muito fina. Margem anterior do 

focinho arredondada em vistas dorsal e ventral. Olhos coberto por uma membrana delgada, 

translúcida; lateralmente colocados e dirigidos, igualmente visíveis em vista dorsal e ventral. 

Um único par de barbilhões maxilares, curtos e filamentosos (exceto machos nupciais, veja 

Dimorfismo Sexual). Boca não muito ampla, subterminal; pré-maxila estendendo-se além do 

dentário por uma distância aproximadamente igual à largura do acúleo da nadadeira peitoral. 

Cantos posteriores da boca em uma transversal a aproximadamente meio caminho entre as 

narinas anteriores e posteriores. Lábio superior e inferior finos, pouco desenvolvidos. Um 

sulco profundo acima do lábio superior em cada canto da boca, no qual está inserido o 

barbilhão maxilar. 

Dentes mandibulares pequenos, finos e cônicos; distribuídos em fileiras irregulares. 

Placas de dentes mais amplas anteriormente, estreitando posteriormente. Placa de dentes da 

pré-maxila expondo quase totalmente as fileiras de dentes, em vista ventral, quando a boca 

está fechada; completamente exposta nos cantos posteriores; 2-5 (moda = 4; n = 28) fileiras 

de dentes na região anterior da pré-maxila. 

Fontanela cranial elipticamente alongada em vista dorsal, aberta do mesetmóide e 

percorrendo ao longo de mais da metade das margens mediais dos frontais, terminando pouco 

a frente da vertical através das margens posteriores dos olhos. Membranas branquiostégias 

amplamente associadas ao istmo, suportada por sete raios branquiostégios. Abertura opercular 

relativamente ampla, sua margem posterior à vertical através da base do acúleo peitoral. 

Rastros branquiais dispostos em duas fileiras, bem ossificados, curtos, finos e pontiagudos; 

21-28 (moda = 23; n = 28) sobre o primeiro arco branquial, 6-9 no epibranquial (moda = 8) e 

13-19 no ceratobranquial (moda = 17). Espaço entre as narinas anteriores maior do que o 

espaço entre as narinas posteriores; narina posterior pouco mais próximo da margem anterior 

da órbita do que da narina anterior. Cada narina cercada por uma borda carnosa muito baixa, 

mais visível nos maiores espécimes. 
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Nadadeira dorsal I,6 (n = 28); primeiro raio ramificado maior, demais raios 

decrescendo gradativamente em tamanho; nadadeira originada na vertical através do fim da 

base das nadadeiras peitorais. Acúleo dorsal reto a levemente curvado, forte e pungente. 

Margem medial anterior com pequenas e numerosas granulações ósseas, mais abundantes na 

região proximal (com exceção de machos nupciais, veja Dimorfismo Sexual); margem 

posterior com uma fileira medial de numerosos e pequenos espinhos uniformemente 

espaçadas. Nadadeira adiposa relativamente pequena, arredondada acima e formando um lobo 

livre posteriormente; sua origem anterior ao fim da base da nadadeira anal. 

Nadadeira caudal profundamente furcada; lobos não muito longos; raios ramificados 

mais externos aproximadamente duas vezes mais longos do que os raios internos. Lobo dorsal 

de mesmo tamanho ou pouco mais longo que o lobo ventral, seus raios mais externos não 

filamentosos. Nadadeira caudal com oito raios ramificados no lobo dorsal e nove no lobo 

ventral (n = 28); 18-20 raios procorrentes no ramo dorsal e 15 no ventral. 

Nadadeira anal longa, o comprimento de sua base maior que o comprimento pré-

dorsal, 34,8-42,4% do CP. Origem da nadadeira anal na ou suavemente posterior à vertical 

através da extremidade dos raios mais internos da nadadeira pélvica. Últimos raios simples e 

primeiros raios ramificados maiores; demais raios decrescendo gradativamente em tamanho 

posteriormente. Margem da nadadeira reta a convexa em vista lateral. Nadadeira anal com 34-

40 raios (moda = 36; n = 28). 

Nadadeira pélvica i,6; margem distal reta a levemente arredondada; primeiro raio 

ramificado maior, demais raios decrescendo em tamanho. Origem da nadadeira anterior à 

vertical através do acúleo da nadadeira dorsal quando o mesmo está comprimido. 

Nadadeira peitoral I,8-11 (moda = 10; n = 28); primeiro raio ramificado maior, 

estendendo-se pouco além do acúleo peitoral; demais raios decrescendo em tamanho. Acúleo 

peitoral forte e pungente; superfície dorsal e ventral lisas; margem posterior com espinhos 

uniformemente espaçados, retrorsos, unicuspidados; margem anterior com pequenas 

granulações ósseas.  

 

Colorido em Álcool. Corpo claro. Alguns cromatóforos aleatoriamente distribuídos sobre a 

região lateral do corpo, mais concentrados na região dorsolateral; exemplares do madeira 

(UFRO-I 1589; Fig. 24) com pequenas manchas escuras sobre a região dorsolateral. Mancha 

escura sobre o focinho, supraoccipital e placas nucais. Opérculo pigmentado, cromatóforos 

geralmente concentrados, formando uma mancha em sua porção lateral. Mancha escura sobre 
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a região umeral, geralmente se estendendo sobre a porção dorsal da região timpânica. 

Nadadeira peitoral geralmente com alguns melanóforos sobre os primeiros raios. Nadadeiras 

pélvica e anal hialinas. Base da nadadeira dorsal geralmente escura, demais porções da 

nadadeira hialinas. Barra transversal escura na base da nadadeira caudal. Porção mediana e 

distal dos raios das nadadeiras dorsal e caudal hialina. 

 

Dimorfismo sexual. Em machos sexualmente maduros. Perfil pré-dorsal distintamente mais 

côncavo. Acúleo da nadadeira dorsal alongado, rígido, arqueado; espinhos na margem 

anterior muito desenvolvidos ao longo de toda a extensão do acúleo; dispostos em uma fileira, 

alternadamente dirigidos látero-posteriormente; espinhos da base do acúleo menos 

desenvolvidos, anteriormente dirigidos, densamente espaçados. Abertura urogenital de 

machos nupciais desenvolvida em gonopódio em forma de tubo longo, unido à margem 

anterior da nadadeira anal, terminando em poro na margem anterior da extremidade distal do 

gonopódio. Últimos raios não ramificados e primeiros raios ramificados da nadadeira anal 

desenvolvidos, participando da composição do gonopódio. Osso maxilar desenvolvido ao 

longo de todo o barbilhão maxilar distintamente mais longo; duas fileiras de espinhos na 

margem dorsal dos barbilhões; maior superfície de contato articular entre o autopalatino e o 

maxilar. 

 

Nota ecológica. Exemplares de A. piperatus são, em grande parte, provenientes de áreas 

próximas à desembocaduras de rios de águas preta ou branca. 

 

Distribuição. Alto e médio rio Amazonas, no Brasil e Peru, e rio Essequibo, na Guiana (Fig. 

27). 

 

Comentários. O holótipo de Ageneiosus piperatus está muito desidratado (Fig. 25). De 

qualquer forma, a breve descrição e ilustração fornecidas por Eigenmann (1912) permitem 

reconhecer os representantes da espécie, sobretudo com base em dois caracteres principais: 

(1) presença de uma barra transversal escura na base da nadadeira caudal e (2) olhos 

aproximadamente tão grandes quanto o focinho. Walsh (1990) argumentou que o holótipo 

dessa espécie pode ter sido erroneamente identificado como macho por Eigenmann (1912), no 

entanto, Walsh (1990) baseou a sexagem em exames de exemplares não dissecados e raio-X 

do barbilhão maxilar e nadadeira anal, o que, não permite reconhecer o sexo de machos não 
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sexualmente maduros. O holótipo está dissecado, mas seu estado de preservação não permite 

a análise de gônadas, no entanto, nos remete à hipótese de que Eigenmann observou sua 

anatomia interna.  

O espécime ilustrado por Walsh (1990), embora indicado como baseado na ilustração 

de Eigenmann (1912), é muito mais pigmentado do que originalmente ilustrado. 

Como observado por Walsh (1990), os machos dessa espécie tornam-se sexualmente 

maduros ainda muito pequenos. O menor exemplar sexualmente maduro por nós examinado 

possui 41,0 mm de CP. Walsh (1990) relata ter examinado um macho maduro ainda menor, 

39,7 mm de CP. O tamanho de macho maduros, aliado ao tamanho máximo de exemplares da 

espécie, nos permite concluir que trata-se de um caso de miniaturização dentro de 

Auchenipteridae. 
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Figura 25. Tympanopleura piperata, FMNH 53243, holótipo, 46,5 mm CP, rio Essequibo 
[Crab Falls], Guiana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26. Ageneiosus piperatus, UFRO-I 1589, 41,1 mm CP, rio Madeira, Jaci Paraná, 
Rondônia, Brasil. 
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Figura 27. Mapa do norte da América do Sul ilustrando os locais de coleta de exemplares de 
Ageneiosus piperatus examinados. Símbolos podem representar mais do que um lote de 
exemplares ou local de coleta; quadrado amarelo representa a localidade-tipo. 
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Tabela 10. Dados morfométricos de Ageneiosus piperatus. Variação inclui o holótipo (HT). 

  HT Menor Maior Média N 
Comprimento padrão 46,5 26,8 56,3  29 
 % do comprimento padrão 
Comprimento pré-dorsal 30,7 28,5 32,1 30,6 21 
Comprimento pré-anal 51,5 50,4 58,3 54,5 21 
Comprimento pré-pélvico 44,8 42,5 48,6 45,4 21 
Comprimento da cabeça 24,3 22,4 26,2 24,7 21 
Comprimento do pedúnculo caudal 11,4 7,3 12,7 9,9 21 
Altura do pedúnculo caudal 7,5 7,5 10,8 9,8 21 
Espaço entre as nadadeiras dorsal e adiposa 44,2 38,2 45,3 42,6 21 
Comprimento da base da nadadeira anal 37,8 34,8 42,4 39,1 21 
Comprimento da nadadeira pélvica 14,4 11,4 14,4 12,6 21 
Comprimento da nadadeira dorsal 18,7 12,3 19,9 16,1 21 
Comprimento do acúleo dorsal  2,5 19,7 13,9 20 
Comprimento do acúleo peitoral  12,8 17,0 14,9 20 
Altura do corpo 17,0 17,0 22,0 19,5 21 
Largura do corpo 11,7 11,7 14,6 13,6 21 
 % do comprimento da cabeça 
Altura da cabeça 61,9 51,5 68,2 60,9 21 
Largura da cabeça 55,7 55,7 77,7 69,2 21 
Largura interorbital 32,1 31,3 44,0 36,3 21 
Comprimento do focinho 40,3 38,2 46,1 42,0 21 
Projeção da pré-maxila 5,0 3,0 8,1 5,6 21 
Distância internasal 19,0 18,0 23,9 20,4 21 
Distância entre as narinas anteriores 33,5 28,8 37,7 32,5 21 
Distância entre as narinas posteriores 25,8 21,7 27,6 24,6 21 
Diâmetro horizontal do olho 24,8 24,8 33,7 29,7 21 
Largura da boca 38,5 38,5 54,4 48,0 21 
Largura da placa nucal 22,6 18,7 29,5 24,2 21 

Comprimento das placas nucais 42,5 28,4 42,5 33,7 21 
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Material examinado. Brasil. Amazonas: INPA 10263, 1, 41,4 mm CP, Novo Airão, rio 

Negro, lago do Prato, coletado com arrasto de fundo, aproximadamente 2°36'S 60°56'W, 17 

de março de 1991, M. Garcia. INPA 12562, 4, 30,7-37,2 mm CP, rio Negro, rio Jaú, poço 

Copaíba, aproximadamente 2°39'S 60°59'W, 15 de outubro de 1995, M. Garcia. INPA 12564, 

13, 33,9-41,7 mm CP, rio Negro, rio Jaú, poço Copaíba, 15 de outubro de 1995, M. Garcia. 

INPA 12584, 5, 26,8-30,3 mm CP, rio Negro, rio Jaú, lago na boca do rio Paunini, 17 de 

junho de 1995, M. Garcia. INPA 12603, 11, 24,4-31,6 mm CP, rio Negro, rio Jaú, lago na 

boca do rio Paunini, 19 de junho de 1995, M. Garcia. INPA 12608, 8, 25,2-30,7 mm CP, rio 

Negro, rio Jaú, lago acima do rio Paunini, 18 de junho de 1995, M. Garcia. INPA 12613, 4, 

27,5-50,7 mm CP, rio Negro, rio Jaú, lago acima do rio Paunini, 18 de junho de 1995, M. 

Garcia. INPA 12636, 158, 31,2-56,3 mm CP, 1 c&c 43,2 mm CP, rio Negro, rio Jaú, lago 

Tambor Velho, 15 de outubro de 1995, M. Garcia. INPA 12682, 39, 40,8-50 mm CP, 1 c&c 

42,5 mm CP, rio Negro, rio Jaú, canal Miratuca, 28 de outubro de 1994, M. Garcia. MZUSP 

56199, 1, não medido, Amazonas, rio Negro, 1.3 km abaixo do Jufarí, aproximadamente 

01°15'S 68°58'W, 9 de dezembro de 1993, J. Lundberg et al. MZUSP 56200, 3, não medido, 

Amazonas, rio Jutaí, entre os rios Solimões e Zinho, aproximadamente 03°05'S 67°14'W, 16 

de novembro de 1993, J. Lundberg et al. MZUSP 56724, 1, não medido, Amazonas, rio Jutaí, 

entre os rios Solimões e Zinho, 16 de novembro de 1993, O. Oyakawa et al. Rondônia: 

UNIR 1589, 20, 41,1-54,0 mm CP, Jaci Paraná, rio Madeira, rio Jaci Paraná, Praia em frente 

ao Lago Madalena, 9°17'12''S 64°24'00''W, 10 de dezembro de 2008, C. P. Röpke. Guiana: 

FMNH 53243, holótipo, 46,5 mm CP, RX, rio Essequibo [Crab Falls], Guiana, 1908, C. H. 

Eigenmann. FMNH 53244, parátipo, 1, 41,2 mm CP, coletado com o holótipo. ANSP 175838, 

1, 46,4 mm CP, Guiana, rio Essequibo, 26 de janeiro de 1997, D. Torres, E. McBirney, W. G. 

Saul & G. G. Watkins. ANSP 179676, 2, 33,7-38,4 mm CP, Guiana, rio Rupununi, rio 

Essequibo, praia de areia na entrada da fazenda Karanambo, 29 de outubro de 2002, M. H. 

Sabaj, J. W. Armbruster, M. Thomas et al. Peru: Loreto: ANSP 191444, 4, 42,5-37,4 mm 

CP, rio Nanay, acima de Santa Clara, 3°46’45”S 73°22’06”W, 14 de agosto de 2003, M. 

Sabaj et al. ANSP 191445, 5, 32,5-35,0 mm CP, rio Nanay, Vila de Pampa Chica, 4,5 km de 

Iquitos, 3°45’09”S 73°17’00”W, 18 de agosto de 2003, M. Sabaj et al.  
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Ageneiosus polystictus Steindachner, 1915 

Figs. 28-29, Tabela 11 

Ageneiosus polystictus Steindachner, 1915: 217. Localidade tipo: boca do rio Negro. 

Holótipo: NMW 47839. 

 

Diagnose. Ageneiosus polystictus difere de seus congêneres, exceto A. inermis e A. magoi, 

pela nadadeira caudal truncada a levemente emarginada em indivíduos adultos (vs. nadadeira 

caudal fortemente emarginada a profundamente furcada em indivíduos adultos) e, exceto de 

A. rondoni, pela presença de pequenas pintas escuras aleatoriamente distribuídas sobre os 

lados do corpo (vs. colorido dos lados do corpo uniforme ou com faixas longitudinais 

escuras). Difere ainda de A. atronasus, A. brevis, A. pardalis, A. piperatus, A. rondoni, 

Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus", Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" pela bexiga natatória reduzida 

e ossificada (vs. bexiga natatória grande e não ossificada) e pela musculatura epaxial cobrindo 

a região timpânica (vs. região timpânica completamente translúcida, não encoberta por 

musculatura epaxial). Difere ainda de Ageneiosus dentatus, A. ucayalensis, A. 

uranophthalmus e Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" pelo menor número de raios na nadadeira 

anal (31-39 vs. 39-49). 

 

Descrição. Dados morfométricos são apresentados na Tabela 11. Espécie de médio a grande 

porte; maior exemplar examinado 430,0 mm CP. Altura do corpo na origem da nadadeira 

dorsal igual ou pouco maior que sua largura. Perfil dorsal do corpo reto a suavemente 

côncavo da extremidade do focinho até a origem da nadadeira dorsal; reto a suavemente 

convexo da inserção da dorsal até a origem da nadadeira adiposa, declinando levemente até o 

início do pedúnculo caudal. Perfil dorsal e ventral do pedúnculo caudal côncavo. Perfil 

ventral da cabeça reto da extremidade do dentário até a região anterior do istmo; perfil ventral 

do corpo convexo ou reto da região posterior do istmo até a origem da nadadeira anal; 

inclinando em uma reta ao longo da base da nadadeira anal. Cabeça mais larga do que alta, 

deprimida na região anterior, tornando-se progressivamente mais elevada posteriormente; 

coberta por pele fina. Corpo e pedúnculo caudal progressivamente mais comprimidos em 

direção à nadadeira caudal. Linha lateral completa e médio-lateral; seu canal formando um 

padrão irregular de zig-zag, com ramificações, oblíquas, longas, em toda sua extensão. Total 

de vértebras 51-52, 18-19 pré-caudais (9 ou 10 com costelas) e 33 caudais. 
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Focinho longo, 56,5-63,6 % do CC; sua extremidade anterior arrendada a levemente 

pontuda. Olhos de tamanho variável, (6,4-17,3% do CC), lateralmente colocados e dirigidos, 

igualmente visíveis em vista ventral e dorsal. Um único par de barbilhões maxilares, 

pequenos e filamentosos (exceto machos nupciais, veja Dimorfismo Sexual). Boca ampla 

(57,4-68,7% do CC), subterminal; pré-maxila estendendo-se além do dentário por uma 

distância menor do que o diâmetro horizontal do olho. Cantos posteriores da boca estendendo-

se além da vertical através das narinas posteriores por uma distancia aproximadamente igual 

ao diâmetro do horizontal do olho. Lábio superior e inferior finos, não desenvolvidos. Um 

sulco profundo acima do lábio superior em cada canto da boca, no qual estão inseridos os 

barbilhões maxilares. 

Dentes mandibulares pequenos, finos e cônicos; distribuídos em fileiras irregulares; 

geralmente quase totalmente expostos quando a boca está fechada. Placa de dentes mais 

ampla anteriormente, estreitando posteriormente. Placa de dentes da pré-maxila 

aproximadamente da mesma largura até os cantos posteriores, onde torna-se mais estreitas. 

Duas a quatro fileiras de destes da maxila inferir expostos lateralmente em vista ventral. Placa 

de dentes do dentário mais ampla na região da síntese, de mesma largura deste ponto até a 

extremidade posterior, onde estreita abruptamente; 9-18 (moda = 9; n = 22) fileiras de dentes 

pré-maxilares.  

Fontanela cranial alongada, aberta do mesetmóide até além da metade das margens 

internas dos frontais, terminando antes de um vertical através das margens posteriores dos 

olhos. Membranas branquiostégias amplamente associadas ao istmo, suportada por 8-10 raios 

branquiostégios. Abertura opercular relativamente ampla, sua margem posterior na vertical 

através da base do acúleo peitoral. Rastros branquiais dispostos em duas fileiras, bem 

ossificados, pequenos, largos na base, fino e pontiagudo distalmente; 16-26 (moda = 21) 

sobre o primeiro arco branquial, 3-5 (moda = 4) no epibranquial e 13-22 (moda = 17) no 

ceratobranquial (n = 22). Espaço entre as narinas anteriores maior do que o espaço entre as 

narinas posteriores; distância entre as narinas anterior e posterior igual ou pouco maior do que 

a distância entre a narina posterior e a órbita. Cada narina cercada por uma borda carnosa 

muito baixa, mais visível nos maiores espécimes. 

Nadadeira dorsal I,6 (n = 22); primeiro raio ramificado maior, os demais decrescendo 

gradativamente em tamanho; nadadeira originada posterior à vertical através da origem da 

nadadeira peitoral. Acúleo dorsal fino, reto e rígido até além da metade de seu comprimento, 

tornando-se progressivamente segmentado distalmente (exceto em machos nupciais, veja 
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Dimorfismo Sexual). Margem medial anterior com pequenas e numerosas granulações ósseas 

ao longo de sua extensão, mais desenvolvidas na região proximal e distal; margem posterior 

sem espinhos. Nadadeira adiposa com lobo posteriormente desenvolvido; sua forma variando 

entre triangular a quadrangular; sua origem anterior ao fim da base da nadadeira anal. 

Nadadeira caudal levemente furcada, com lobos não muito longos, em indivíduos 

menores (geralmente menores que 30 mm CP); obliquamente truncada em indivíduos 

maiores; seus raios mais externos não filamentosos. Nadadeira caudal com nove raios 

ramificados dorsais e oito ventrais (n = 22); 23 raios procorrentes caudais no ramo dorsal e 

19-20 no ventral. 

Nadadeira anal longa, o comprimento de sua base geralmente maior do que o 

comprimento pré-dorsal. Origem da nadadeira anal na ou suavemente posterior à vertical 

através da extremidade dos raios mediais da nadadeira pélvica. Raios anais não muito 

desiguais em tamanho; geralmente o último raio não ramificado e os três primeiros raios 

ramificados maiores. Margem da nadadeira reta a suavemente convexa. Nadadeira anal com 

31-39 raios (moda = 36, n=13), 4-6 não ramificados e 26-33 ramificados. 

Nadadeira pélvica i,6; margem posterior reta. Origem da nadadeira pouco anterior à 

vertical através da extremidade dos raios da nadadeira peitoral quando a mesma está 

comprimida. 

Nadadeira peitoral I,13-15 (moda = 14, n = 22); primeiro e segundo raio ramificado 

maiores, remanescentes raios decrescendo gradativamente em tamanho. Acúleo peitoral 

rígido na base e tornando-se progressivamente segmentado distalmente; superfície dorsal e 

ventral lisas; margem anterior sem espinhos; margem posterior com espinhos muito delgados 

e espaçados. 

 

Colorido em Álcool. Corpo claro na região ventral da cabeça e abdômen. Colorido da lateral 

do corpo variando ontogeneticamente – claro, com pequenas manchas de forma irregulares, 

até pouco acima da linha lateral em indivíduos menores (geralmente menores que 12 mm CP) 

e claro na região entre a linha lateral e as nadadeiras peitoral e anal em indivíduos maiores, 

geralmente com muitas pintas pequenas sobre os lados do corpo. Superfície dorsal da cabeça 

e região dorsolateral do tronco escuras, geralmente com pintas ainda mais escuras. Nadadeiras 

peitoral e pélvica com algumas manchas longitudinais escuras irregularmente distribuídas 

(geralmente em indivíduos menores) ou completamente escuras (geralmente em indivíduos 

acima de 20 mm CP). Nadadeira anal com manchas alongadas escuras, geralmente 
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concentradas ao longo de sua base. Nadadeira caudal de jovens escura na base e região 

mediana dos raios; quase completamente escuras em indivíduos maiores; extremidade distal 

hialina. Nadadeira adiposa escura em quase toda sua extensão, porção distal hialina. 

Extremidade dos primeiro raios da nadadeira dorsal escuros; nadadeira completamente escura 

em alguns exemplares. 

 

Dimorfismo sexual. Manifestado em machos sexualmente maduros. Perfil pré-dorsal 

distintamente mais côncavo. Acúleo da nadadeira dorsal alongado, mais rígido, arqueado; 

espinhos na margem anterior do acúleo muito desenvolvidos, ausentes na porção entre o 

primeiro e o segundo terço proximal; dispostos em uma fileira, alternadamente dirigidos 

látero-posteriormente; espinhos muito desenvolvidos, densamente espaçados, alternadamente 

dirigidos posteriormente, na base do acúleo. Abertura urogenital de machos nupciais 

desenvolvida em gonopódio em forma de tubo longo, unido à margem anterior da nadadeira 

anal, terminando em poro margeado dorsalmente por uma pequena papila. Últimos raios não 

ramificados e primeiros raios ramificados da nadadeira anal mais desenvolvidos, participando 

da composição do gonopódio. Osso maxilar desenvolvido ao longo de todo o barbilhão 

maxilar distintamente mais longo; duas fileiras de espinhos na margem dorsal dos barbilhões; 

maior superfície de contato articular entre o autopalatino e o maxilar. 

 

Nota ecológica. Aparentemente Ageneiosus polystictus tem preferência por rios de água 

preta. Nenhum estudo sobre a ecologia da espécie está disponível na literatura. Dois dos 

exemplares examinados haviam se alimentado de peixes. 

 

Distribuição: Médio rio Amazonas, Brasil (Fig. 29). 

 

Comentários. Esta é uma das poucas espécies de Ageneiosus formalmente descritas que não 

possuem nomes em sua sinonímia. Embora tenha sido formalmente descrita apenas em 1915, 

por Steindachner, foi primeiramente reconhecida e ilustrada por Wallace, em 1850 (Toledo-

Piza, 2002: 289, fig. 113). A espécie é muito similar a Ageneiosus inermis, da qual difere 

externamente principalmente pelo padrão de colorido. Sua distribuição foi por muito tempo 

restrita ao rio Negro, no entanto, é aqui registrada para o rio Uatumã e, mais a leste, para os 

rios Nhamundá e Juruti Grande, localizados nas margens esquerda e direita do rio Amazonas, 
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respectivamente, na região da fronteira entre os estados do Amazonas e Pará. De acordo com 

Royero (1999), a espécie também ocorre na bacia do rio Orinoco. 

 

 
Figura 28. Ageneiosus polystictus, NMW 47839, holótipo, 197,0 mm CP, boca do rio Negro, 
Manaus, Amazonas, Brasil. Foto: K. Luckenbill & M. Sabaj Pérez. 
  

 

 

 
Figura 29. Mapa do norte da América do Sul ilustrando os locais de coleta de exemplares de 
Ageneiosus polystictus examinados. Alguns símbolos representam mais do que um lote de 
exemplares ou local de coleta; quadrado representa a localidade-tipo. 
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Tabela 11. Dados morfométricos de Ageneiosus polystictus. 

  Menor Maior Média N 
Comprimento padrão 82,4 335,4  22 
 % do comprimento padrão 
Comprimento pré-dorsal 22,8 33,9 28,4 20 
Comprimento pré-anal 48,9 63,9 59,5 20 
Comprimento pré-pélvico 39,4 52,8 48,1 20 
Comprimento da cabeça 23,6 35,0 29,5 20 
Comprimento do pedúnculo caudal 9,4 15,0 12,1 20 
Altura do pedúnculo caudal 6,6 9,0 8,3 20 
Espaço entre as nadadeiras dorsal e adiposa 32,6 42,2 38,3 20 
Comprimento da base da nadadeira anal 24,4 32,5 29,9 20 
Comprimento da nadadeira pélvica 11,4 17,1 14,4 20 
Comprimento da nadadeira dorsal 13,1 21,1 17,4 20 
Comprimento do acúleo dorsal 11,4 29,7 18,9 16 
Comprimento do acúleo peitoral 12,0 21,7 16,7 19 
Altura do corpo 14,4 20,4 17,4 20 
Largura do corpo 12,2 19,0 15,6 20 
 % do comprimento da cabeça 
Altura da cabeça 42,8 56,5 48,4 20 
Largura da cabeça 63,1 77,3 70,9 20 
Largura interorbital 52,9 66,2 58,3 20 
Comprimento do focinho 56,5 63,6 59,5 20 
Projeção da pré-maxila 4,3 7,3 5,7 20 
Distância internasal 11,9 16,8 15,1 20 
Distância entre as narinas anteriores 36,7 41,6 38,9 20 
Distância entre as narinas posteriores 28,8 34,0 30,8 20 
Diâmetro horizontal do olho 6,4 17,3 11,7 20 
Largura da boca 57,4 68,7 62,6 20 
Largura da placa nucal 9,9 13,4 11,5 20 

Comprimento das placas nucais 13,5 22,5 17,9 20 
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Material examinado: Brasil: Amazonas: INPA 11357, 1, 82,4 mm CP, boca do rio Jaú, 

aproximadamente 2°36'S 60°56'W, 3 de novembro de 1994, M. Garcia. INPA 22809, 1, 219,4 

mm CP, Presidente Figueiredo, baixo rio Uatumã, aproximadamente 2°28'S 58°15'W, 1 de 

abril de 1985, Equipe de Ictiologia INPA. INPA 12629, 1, 184,5 mm CP, rio Jaú, boca do rio 

Paunini, 17 de junho de 1995, M. Garcia. INPA 12640, 7, 86,9-139,7 mm CP, 2 c&c 129,5-

130,1 mm CP, rio Jaú, 3 de novembro de 1994, M. Garcia. INPA 17996, 1, 126,5 mm CP, rio 

Negro, boca do rio Cueiras,17 de outubro de 1992, L. Chão. INPA 28897, 1, 224,3 mm CP, 

Barcelos, rio Negro, 0°34'25.32"S 63°27'25.20"W, V. L. Massom, 7 de janeiro de 2006. 

INPA 34089, 1, 335,4 mm CP, Novo Airão, Parque Estadual do Rio Negro, rio Puduari, 

2°13’51’’S 61°18’17’’W, 14 de abril de 2006, F. Mendonça, A. Aires & M. Picanso. INPA 

34090, 1, 201,7 mm CP, Novo Airão, Parque Estadual do Rio Negro, rio Puduari, 2°10’21’’S 

61°18’05’’W, 10 de abril de 2005, F. Mendonça, A. Aires & M. Picanso. INPA 34091, 1, 

Novo Airão, Parque Estadual do Rio Negro, rio Puduari, 2°09’48’’S 61°17’40’’W, 17 de abril 

de 2005, F. Mendonça, A. Aires & M. Picanso. INPA 34092, 2, 218,5-255,7 mm CP, Novo 

Airão, rio Jaú, lago Uruazinho, 9 de outubro de 1993, M. Garcia. INPA 34094, 430 mm CP, 

Novo Airão, rio Negro, arquipélago das Anavilhanas, 5 de março de 1976, Equipe de 

Ictiologia INPA. MZUSP 34387, 4, rio Negro, rio Marié, lago de Curuá-Murú, 

aproximadamente 0°25'S 65°3'W, 17 de outubro de 1979, M. Goulding. MZUSP 34390, 5, rio 

Negro, rio Arirará, perto da desembocadura, 0°30'60.00"S 63°32'60.00"W, 6 de outubro de 

1979, M. Goulding. MZUSP 34393, 5, rio Negro, igapó de água preta na confluência dos rios 

Cuiuni e Negro, 0°45'60.00"S 63° 6'59.99"W, 3 de junho de 1979, M. Goulding. MZUSP 

56079, 1, rio Juapiris, 1°34’46’’S 61°28’38’’W, 6.1-20.7 m de profundidade, 7 de dezembro 

de 1993, J. P. Friel et al. MZUSP 56091, 1, rio Negro, 3 km abaixo do Paraná das Onças, 

1°50’58’’S 61°24’4’’W, 4.6-7.6 m de profundidade, 6 de dezembro de 1993, J. G. Lundberg 

et al. MZUSP 59063, 1, rio Negro, Anavilhanas, beira das ilhas, 2°42'0.00"S 60°45'0.00"W, 

setembro de 1980, M. Goulding. MZUSP 59064, 1, rio Negro, encontro com Arirará, beira da 

restinga, 0°30'60.00"S 63°33'0.00"W, 6 de outubro de 1979, M. Goulding. MZUSP 59065, 1, 

igapó de água preta na confluência dos rios Cuiuni e Negro, 0°45'60.00"S 63° 6'59.99"W, 3 

de junho de 1979, M. Goulding. MZUSP 59066, 1, rio Negro, Anavilhanas, 2°42'0.00"S 

60°45'0.00"W, janeiro de 1980, M. Goulding. MZUSP 59067, 3, rio Negro, encontro com 

Arirará, beira da restinga, 0°30'60.00"S 63°33'0.00"W, 8 de outubro de 1979, M. Goulding. 

MZUSP 59068, 3, rio Daraá, cachoeira do Aracú, 0°28'0.00"S 64°46'0.01"W, 10 de fevereiro 

de 1980, M. Goulding. MZUSP 73478, 1, rio Negro, Anavilhanas, Igapó, 2°42’S 60°45’W, 
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julho de 1980, M. Goulding. MZUSP 82334, 7, rio Negro, Anavilhanas, 3 de abril de 1980, 

M. Goulding. MZUSP 91495, 1, rio Negro, rio Tiquié, comunidade de Caruru, poço abaixo da 

cachoeira, 00°10’S 69°07’W, 21-22 de outubro de 2002. MZUSP 93434, 2, rio Negro, rio 

Tiquié, arredores da comunidade de Serra da Mucura, 00°10’S 69°07’W, novembro de 2006, 

F. C. T. Lima et al. NMW 47839, 1, holótipo, 197,0 mm CP, boca do rio Negro, 1913, J. D. 

Haseman. Pará: MPEG 14008, 1, 215,0 mm CP, Juruti, rio Juruti Grande, 2°28’01’’S 

56°14’12’’W, 27 de novembro de 2007, L. Montag. MPEG 14016, 1, 220,0 mm CP, Juruti, 

rio Juruti Grande, 2°28’01’’S 56°14’12’’W, 28 de novembro de 2007, L. Montag. MPEG 

14030, 3, 180,4-235,0 mm CP, Juruti, rio Juruti Grande, 2°28’01’’S 56°14’12’’W, 28 de 

novembro de 2007, L. Montag. MPEG 14819, 1, 240,0 mm CP, Faro, rio Nhamundá, lago 

Rosário, 1°50’’S 57°02’W, 17 de janeiro de 2008, L. Montag. MPEG 14840, 2, 227,2-251,3 

mm CP, Faro,rio Nhamundá, igarapé Paraqua, 1°50’43’’S 57°02’53’’W, 23 de janeiro de 

2008, L. Montag, T. Freitas & M. Mendonça. 
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Ageneiosus rondoni Miranda Ribeiro, 1914 

Figs. 30-32, Tabela 12 

Ageneiosus rondoni Miranda Ribeiro, 1914: 12. Localidade tipo: rio Negro, Manaus, Brasil. 

Lectótipo: MNRJ 962A, designado por Miranda Ribeiro (1953: 394). 

Ageneiosus madeirensis Fisher, 1917: 426. Localidade tipo: São Joaquin, Bolívia. Holótipo: 

FMNH 58143. 

 

Diagnose. Ageneiosus rondoni difere de todos os seus congêneres por possuir um processo 

posterior do cleitro curto e delgado (vs. processo ausente, rudimentar ou curto e triangular) e, 

exceto de A. polystictus, por possuir pequenas pintas aleatoriamente distribuídas sobre os 

lados do corpo (vs. colorido uniforme ou presença de faixas longitudinais escuras) e, exceto 

de A. brevis, A. inermis e A. polystictus, pelo maior número de rastros branquiais no primeiro 

arco branquial (26-30 vs. 11-25). Difere ainda de Ageneiosus dentatus, A. inermis, A. magoi, 

A. militaris, A. polystictus, A. ucayalensis, A. uranophthalmus, A. vittatus, Ageneiosus sp. n. 

“projetada”, Ageneiosus sp. n. “anal curta”, Ageneiosus sp. n. “Teles Pires” e Ageneiosus sp. 

n. “Walsh” pela bexiga natatória grande (vs. bexiga natatória com algum grau de redução) e 

pela região timpânica translúcida, não encoberta por musculatura epaxial (vs. músculo epaxial 

cobrindo completa ou parcialmente a região timpânica). Difere ainda de Ageneiosus dentatus, 

A. piperatus, A. ucayalensis, A. uranophthalmus, A. vittatus, Ageneiosus sp. n. "gr. brevis", 

Ageneiosus sp. n "projetada", Ageneiosus sp. n "Teles Pires" pelo número de raios na 

nadadeira anal (28-33 vs. 34-49). Difere ainda de Ageneiosus brevis pela maior distância 

interorbital (53,9-70,4 vs. 37,5-46,2 % do CC). 

 

Descrição. Dados morfométricos são apresentados na Tabela 12. Espécie de pequeno a médio 

porte, maior exemplar examinado 165 mm CP. Corpo comparativamente curto e alto na 

origem da nadadeira dorsal; sua altura 21,6-30,0 % do CP. Perfil dorsal do corpo reto a 

levemente convexo da extremidade do focinho até a vertical através dos olhos, então côncavo 

até o início da nadadeira dorsal; reto a convexo da inserção da dorsal até a origem da 

nadadeira adiposa, de onde declina até a porção mediana do pedúnculo caudal. Perfil dorsal e 

ventral do pedúnculo caudal côncavos. Perfil ventral da cabeça reto a suavemente convexo da 

extremidade anterior da maxila até a região anterior do istmo; perfil ventral do corpo reto a 

muito convexo até a origem da nadadeira anal; inclinando em uma reta ao longo da base da 

nadadeira anal. Cabeça fortemente deprimida na região anterior aos olhos, tornando-se 
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progressivamente mais elevada posteriormente; corpo e pedúnculo caudal progressivamente 

mais comprimidos em direção à nadadeira caudal. Linha lateral completa e médio-lateral; seu 

canal formando um padrão irregular de zig-zag, com ramificações oblíquas, curtas e 

posteriormente dirigidas ao longo de toda sua extensão. Total de vértebras 40, 15 ou 16 pré-

caudais e 24 ou 25 caudais. Sei pares de costelas. 

Cabeça larga, 68,1-87,5 % de seu comprimento; coberta por pele muito fina. Margem 

anterior do focinho arredondada em vistas dorsal e ventral. Olhos coberto por uma espessa 

membrana, lateralmente colocados e dirigidos, igualmente visíveis em vista ventral e dorsal. 

Um único par de barbilhões maxilares, pequenos e filamentosos (exceto machos nupciais, 

veja Dimorfismo Sexual). Boca ampla e subterminal; pré-maxila estendendo-se além do 

dentário por uma distância menor que o diâmetro horizontal do olho. Cantos posteriores da 

boca estendendo-se até ou suavemente além da vertical através das narinas posteriores. Lábio 

superior e inferior finos, pouco desenvolvidos. Um sulco profundo acima do lábio superior 

em cada canto da boca, no qual está inserido o barbilhão maxilar, iniciando aproximadamente 

em uma vertical através do primeiro terço da distância entre as narinas anterior e posterior e 

estendendo-se suavemente além da extremidade da pré-maxila. 

Dentes mandibulares pequenos, finos e cônicos; distribuídos em fileiras irregulares e 

lateralmente expostos em ambas as maxilas em vista ventral. Placa de dentes mais ampla 

anteriormente, estreitando posteriormente. Placa de dentes da pré-maxila expondo quase 

totalmente as fileiras de dentes quando a boca está fechada; completamente exposta nos 

cantos posteriores; 8-12 fileiras de dentes na região anterior da pré-maxila. 

Fontanela cranial alongada, aberta do mesetmóide à base do occipital, terminando na 

ou pouco atrás da vertical através das margens posteriores dos olhos. Membranas 

branquiostégias amplamente associadas ao istmo, suportada por 9 ou 10 raios 

branquiostégios. Abertura opercular relativamente ampla, sua margem posterior à vertical 

através da base do acúleo peitoral. Rastros branquiais dispostos em duas fileiras, bem 

ossificados, curtos, finos e pontiagudos; 26-30 (moda = 30) sobre o primeiro arco branquial, 

7-9 no epibranquial (moda = 8) e 18-23 no ceratobranquial (moda = 21) (n = 19). Espaço 

entre as narinas anteriores maior que entre as posteriores; narina posterior mais próxima da 

anterior do que à margem anterior da órbita. Cada narina cercada por uma borda carnosa 

muito baixa, mais visível nos maiores espécimes. 

Nadadeira dorsal I,6 (n = 19); primeiro raio ramificado maior, último raio menor; 

nadadeira originada pouco posterior a uma vertical através da origem dos acúleos peitorais. 
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Acúleo dorsal fino, reto a levemente curvado, forte e pungente, continuando em um filamento 

não ramificado. Margem medial anterior com pequenas e numerosas granulações ósseas ao 

longo de toda sua extensão (com exceção de machos nupciais, veja Dimorfismo Sexual); 

margem posterior com uma fileira medial de espinhos reduzidos e uniformemente espaçados. 

Nadadeira adiposa relativamente pequena, arredondada acima e formando um lobo livre 

posteriormente; sua origem anterior ao fim da base da nadadeira anal. 

Nadadeira caudal profundamente furcada, com lobos não muito longos. Raios 

ramificados mais externos cerca de duas vezes e meio vezes mais longos que os raios médios. 

Lobo dorsal de mesmo tamanho ou pouco mais longo que o lobo ventral, seus raios mais 

externos não filamentosos. Nadadeira caudal com sete raios ramificados no lobo dorsal e oito 

no lobo ventral (n = 19); 16 ou 17 raios procorrentes caudais no ramo dorsal e 24-27 no 

ventral. 

Nadadeira anal comparativamente curta, o comprimento de sua base menor que o 

comprimento pré-dorsal, 3,3-4,1 vezes CP. Origem da nadadeira anal suavemente posterior à 

vertical através da extremidade dos raios mais internos da nadadeira pélvica. Os três primeiros 

raios ramificados maiores; demais raios decrescendo suavemente em tamanho posteriormente. 

Margem da nadadeira convexa em vista lateral. Nadadeira anal com 28-33 raios (moda = 30), 

5-8 não ramificados (moda = 5) e 23-28 ramificados (moda = 25). 

Nadadeira pélvica i,6; margem distal reta a levemente convexa; primeiro raio 

ramificado pouco maior que o segundo, demais raios decrescendo em tamanho. Origem da 

nadadeira anterior à vertical através do primeiro raio da nadadeira dorsal quando a mesma 

está comprimida. 

Nadadeira peitoral I,10-11 (moda = 11; n = 19); primeiro raio ramificado maior, 

demais raios decrescendo em tamanho. Acúleo peitoral forte e pungente; superfície dorsal e 

ventral lisas; margem posterior com acúleos uniformemente retrorsos, unicuspidados; margem 

anterior com pequenas granulações ósseas ao, mais desenvolvidas na região proximal.  

 

Colorido em Álcool. Corpo claro. Faixa escura percorrendo a região dorsolateral desde a 

região anterior da base da nadadeira dorsal até a base da nadadeira caudal. Pintas escuras, 

menores que o diâmetro do olhos, aleatoriamente distribuídas sobre a lateral do corpo (exceto 

pedúnculo caudal e região acima da nadadeira adiposa) superfície da cabeça e região dorsal 

do corpo. Pintas na lateral do corpo geralmente restritas à região acima da linha lateral, exceto 

na região anterior do tronco, onde estão presentes até próximo à base da nadadeira peitoral. 
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Pintas algumas vezes sobre as nadadeiras peitoral, anal, dorsal e adiposa. Nadadeiras pélvica 

hialina a escurecida. Nadadeira caudal geralmente escurecidas na base, demais porções da 

nadadeira hialina. 

 

Dimorfismo sexual. Em machos sexualmente maduros. Perfil pré-dorsal distintamente mais 

côncavo. Acúleo da nadadeira dorsal alongado, rígido, arqueado; espinhos na margem 

anterior muito desenvolvidos ao longo de toda a extensão do acúleo; dispostos em uma fileira, 

alternadamente dirigidos látero-posteriormente; espinhos da base do acúleo menos 

desenvolvidos, anteriormente dirigidos, densamente espaçados. Abertura urogenital de 

machos nupciais desenvolvida em gonopódio em forma de tubo longo, unido à margem 

anterior da nadadeira anal, terminando em poro na margem anterior da extremidade distal do 

gonopódio. Últimos raios não ramificados e primeiros raios ramificados da nadadeira anal 

desenvolvidos, participando da composição do gonopódio. Osso maxilar desenvolvido ao 

longo de todo o barbilhão maxilar distintamente mais longo; duas fileiras de espinhos na 

margem dorsal dos barbilhões; maior superfície de contato articular entre o autopalatino e o 

maxilar. 

 

Nota ecológica. O conhecimento sobre a biologia de A. rondoni é duvidoso devido à confusão 

taxonômica envolvendo o nome A. brevis. 

 

Distribuição. Alto e médio rio Amazonas (Fig. 32). 

 

Comentário. Walsh (1990) considerou essa espécie na sinonímia de Ageneiosus brevis. A 

comparação entre os exemplares tipos de ambas as espécies, assim como daquelas que 

compõem sua lista sinonímica, permitiu concluir que Ageneiosus rondoni é uma espécie 

válida e que A. madeirensis é seu sinônimo júnior. Provavelmente Fisher (1917), quando 

descreveu A. madeirensis, não tenha tomado conhecimento da espécie descrita por Miranda 

Ribeiro (1914), dada a proximidade das datas e o trabalho deste último autor ter sido 

publicado em Português. Além do processo posterior do cleitro (veja Comentário de 

Ageneiosus brevis), Ageneiosus rondoni é facilmente reconhecida e diferenciada de 

Ageneiosus brevis pelo padrão de colorido, com pintas sobre os lados do corpo. 

Walsh (1990) notou que o único lote de parátipos de Ageneiosus madeirensis 

(FNMH 58144) é composto por 14 exemplares e não 13, como originalmente indicado por 
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Fisher (1917). O exame dos parátipos de A. madeirensis permitiu reconhecer que ao menos 

quatro dos nove maiores exemplares no lote não são representantes de A. madeirensis, espécie 

aqui alocada na sinonímia de A. rondoni. Esses quatro indivíduos exibem forma, proporções 

corporais e contagens semelhantes àquelas de Ageneiosus sp. n. "gr. brevis". Análises 

adicionais, incluindo os exemplares que não foram medidos e submetidos a contagens, ainda 

necessitam ser realizadas. 
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Figura 30. Vista lateral de (a) paralectótipo de Ageneiosus rondoni, 136,2 mm CP, MNRJ 
962, rio Negro, Manaus, Amazonas, Brasil e (b) holótipo de Ageneiosus madeirensis, 102,7 
mm CP, FMNH 58143, São Joaquin, Bolívia. 
 

 

 

 

 

 
Figura 31. Ageneiosus rondoni, INPA 34087, 129,0 mm CP, lago Catalão, rio Negro, 
Amazonas, Brasil. Foto: Willian Ohara. 
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Figura 32. Mapa do norte da América do Sul ilustrando os locais de coleta de exemplares de 
Ageneiosus rondoni examinados. Alguns símbolos representam mais do que um lote de 
exemplares ou local de coleta; triângulo e quadrado amarelos representam as localidades-tipo 
de Ageneiosus rondoni e Ageneiosus madeirensis, respectivamente. 
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Tabela 12. Dados morfométricos de Ageneiosus rondoni e parte da série tipo de A. madeirensis. Variação inclui o lectótipo de A. rondoni (LTP) 
e o holótipo de A. madeirensis (HT), em suas respectivas colunas. 
  Ageneiosus rondoni Ageneiosus madeirensis 

  LTP Menor Maior Média N HT Menor Maior Média N 
Comprimento padrão 157,0 106,8 165,4  21 102,7 48,3 108,1  6 
 % do comprimento padrão 

 

Comprimento pré-dorsal 37,7 33,9 40,7 38,0 21 38,1 38,1 40,5 39,6 6 
Comprimento pré-anal 64,8 64,6 71,3 68,0 21 62,5 62,5 67,0 65,6 6 
Comprimento pré-pélvico 53,6 52,0 57,2 54,7 21 53,4 53,4 55,6 54,6 6 
Comprimento da cabeça 32,5 31,0 35,3 32,9 21 31,1 31,1 33,3 32,1 6 
Comprimento do pedúnculo caudal 11,8 8,1 12,1 9,6 21 11,0 10,1 12,2 10,9 6 
Altura do pedúnculo caudal 9,9 8,8 11,6 10,4 21 9,2 7,8 10,3 9,4 6 
Espaço entre as nadadeiras dorsal e adiposa 36,2 33,0 38,6 35,9 21 34,8 32,7 35,4 34,2 6 
Comprimento da base da nadadeira anal 26,1 24,7 30,7 27,9 21 25,8 23,7 29,1 25,5 6 
Comprimento da nadadeira pélvica 14,4 0,0 17,9 15,5 21 15,2 11,0 15,2 12,8 4 
Comprimento da nadadeira dorsal 20,7 20,7 29,1 24,2 21 23,2 18,1 23,3 21,1 6 
Comprimento do acúleo dorsal  15,8 41,1 23,6 20  16,8 18,4 17,6 3 
Comprimento do acúleo peitoral  16,1 20,1 17,0 20 17,7 15,7 18,5 17,0 6 
Altura do corpo 21,6 19,7 30,0 25,0 21 19,9 18,5 22,3 20,9 6 
Largura do corpo 16,4 16,4 21,6 19,9 21 20,5 17,7 20,5 18,7 6 
 % do comprimento da cabeça 
Altura da cabeça 54,0 47,5 63,5 55,9 21 52,1 47,9 56,1 52,5 6 
Largura da cabeça 79,8 68,1 87,5 79,4 21 72,2 66,0 73,7 70,0 6 
Largura interorbital 63,3 53,9 70,4 62,6 21 56,4 46,0 58,2 53,6 6 
Comprimento do focinho 56,8 48,4 57,5 52,7 21 53,9 47,6 53,9 51,7 6 
Projeção da pré-maxila 7,4 6,4 9,5 8,1 21 6,6 5,2 7,8 6,6 6 
Distância internasal 16,9 15,0 20,3 17,5 21 18,5 15,1 18,5 17,0 6 
Distância entre as narinas anteriores 37,6 34,1 40,4 36,9 21 36,9 36,9 38,0 37,3 6 
Distância entre as narinas posteriores 29,7 27,0 32,2 29,9 21 30,1 28,1 30,1 29,2 6 
Diâmetro horizontal do olho 12,8 11,9 17,3 14,1 21 15,6 13,5 15,6 14,1 6 
Largura da boca 69,9 53,3 69,9 61,9 21 57,7 53,6 62,5 57,8 6 
Largura da placa nucal 21,8 19,3 24,9 21,7 21 24,6 20,3 24,6 22,0 6 
Comprimento das placas nucais 26,8 22,4 31,2 26,3 21 28,8 28,8 32,2 30,7 6 
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Material examinado. Brasil: Amazonas: MNRJ 962, 2, 136,2-157,0 mm CP, paralectótipo e 

lectótipo de Ageneiosus rondoni, respectivamente, rio Negro, Manaus, Brasil, 1908, A. 

Miranda Ribeiro. INPA 11758, 1, 160,9 mm CP, Amazonas, rio Solimões, Ilha do Careiro, 

Paraná do Rei, 27 de fevereiro de 1986, B. Merona. INPA 11759, 5, 117,2-165,4 mm CP, 

Amazonas, rio Solimões, Ilha do Caraeiro, julho/outubro de 1986, Equipe de Ictiologia INPA. 

INPA 13393, 1, 111,1 mm CP, Amazonas, rio Solimões, Ilha da Marchantaria, 4 de fevereiro 

de 1993, P. Petry & R. Sotero. INPA 18960, 2, 91,7-92,4 mm CP, Amazonas, rio Solimões, 

Paraná Maiana, reserva Mamirauá, 9 de setembro de 1999, W. Crampton. INPA 18961, 1, 

115,7 mm CP, Amazonas, rio Japurá, margem da reserva Mamirauá, 2 de fevereiro de 2000, 

W. Crampton. INPA 22139, 7, 113,8-156,0 mm CP (1 c&c 113,8 mm CP, 1 esq. 132,3 mm 

CP), Amazonas, rio Solimões, lago do Rei, 31 de janeiro de 2001, L. Rapp Py-Daniel et al. 

INPA 22802, 5, 139,9-158,2 mm CP, Amazonas, rio Solimões, lago do Rei, lago Mingau, 24 

de fevereiro de 1986, B. Merona, M. Jégu, M. Bittencoort. INPA 25757, 1, 156,3 mm CP, 

Amazonas, rio Solimões, lago Muratu, cerca de 60 km da confluência com o rio Negro, 

03°20’51’’S 60°12’34’’W, abril de 2003, M. Vega. INPA 25819, 1, 140,3 mm CP, 

Amazonas, rio Solimões, lago Muratu, cerca de 60 km da confluência com o rio Negro, 

03°20’51’’S 60°12’34’’W, julho de 2003, M. Vega. INPA 26537, 1, 115,6 mm CP, 

Amazonas, Manaus, rio Negro, próximo à confluência com o rio Solimões, 18 de junho de 

2006, J. Zuanon & A. Akama. INPA 34087, 2, 110,9-129,0 mm CP, Manaus, rio Negro, lago 

Catalão, 8 de agosto de 2008, F. Ribeiro. MCP 29875, 2, 89,4 mm CP, Amazonas, Alvarães, 

rio Solimões, Praia Caborini, na confluência dos rios Solimões e Japurá, 03°09’34’’S 

64°46’35’’W, 7 de fevereiro de 2001, W. G. R. Crampton. MCP 29876, 2, 89,4 mm CP, 

Amazonas, Alvarães, rio Solimões, Praia Caborini, na confluência dos rios Solimões e Japurá, 

03°09’34’’S 64°46’35’’W, 12 de fevereiro de 2001, W. G. R. Crampton. MCP 29877, 1, 89,4 

mm CP, Amazonas, Alvarães, rio Solimões, na ilha de Içé, 03°16’36’’S 64°41’01’’W, janeiro 

de 2001, W. G. R. Crampton. MPEG 10048, Manacapuru, Várzea do lago Piranha, 11 de 

março de 2006, L. Montag & A. Hercos. MZUSP 56649, 1, 73,1 mm CP, Amazonas, Berurí, 

rio Purus, 27 de julho de 1996, M. T. Piza et al. MZUSP 56656, 1, 75,6 mm CP, Amazonas, 

rio Amazonas, 3°19’32’’S 58°51’54’’W, 5 de agosto de 1996, M. T. Piza et al. MZUSP 

56660, 1, 94,4 mm CP, Amazonas, rio Purus, 4°03’48’’S 61°33’49’’W, 27 de julho de 1996, 

M. T. Piza et al. MZUSP 57697, 1, 63,7 mm CP, Amazonas, rio Purus, 15 km abaixo do lago 

do Estopa, 27 de julho de 1996, Langeani et al. MZUSP 75400, 1, 116,5 mm CP, rio 

Solimões, igarapé na margem direita do canal do lago Janauacá, 3°22’S 60°11’W, 11 de 
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janeiro de 1977, Alpha Helix Amazon Expedition. Pará: INPA 22722, 2, 115,0-116,0 mm 

CP, Pará, Monte Alegre, rio Amazonas, lago Grande de Monte Alegre, 12 de agosto de 1992, 

G. Santos & J. Zuanon. Rondônia: INPA 21720, 1, 117,7 mm CP, rio Madeira, rio Cautário, 

Vale do Guaporé, 14 de julho de 2003, G. Torrente-Vilara. UFRO-I 682, 2, 53,3-95,6 mm CP, 

rio Madeira. UNIR 669, 8, 68,9-100,1 mm CP, 2 c&c 68,9 e 100,1 mm CP, rio Madeira. 

Bolívia: FMNH 58143, holótipo de Ageneiosus madeirensis, 102,7 mm CP, San Joaquin, 

Bolívia, J. Haseman. FMNH 58144, parátipos de Ageneiosus madeirensis, 14, 32,1-108,1 mm 

CP (1 &c, 49,6 mm CP), San Joaquin, 6 de setembro de 1909, J. Haseman. INPA 652, 2, 

106,8-117,6 mm CP, Bolívia, Loubens & Lauzanne, setembro de 1983. 
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Ageneiosus ucayalensis Castelnau, 1855 

Figs. 33-35, Tabela 13 

Ageneiosus ucayalensis Castelnau, 1855: 49. Localidade tipo: rio Ucayali, Peru. Holótipo: 

MNHN b-0611. 

Ageniosus porphyreus Cope, 1867: 404. Localidade tipo: Suriname. Lectótipo: ANSP 8389, 

designado por Fowler (1915: 224). 

 

Diagnose. Ageneiosus ucayalensis difere de seus congêneres, exceto A. inermis, A. polystictus 

e A. uranophthalmus, pelo espinho peitoral tornando-se progressivamente segmentado 

distalmente em indivíduos maiores que 100 mm de CP (vs. espinho peitoral rígido e 

pontiagudo). Difere de Ageneiosus inermis, A. magoi, A. polystictus e A. vittatus pela 

nadadeira caudal profundamente furcada (vs. nadadeira caudal fortemente emarginada a 

truncada). Difere de A. uranophthalmus pela margem anterior do focinho arredondada (vs. 

focinho em forma de V) e olhos lateralmente colocados e orientados, igualmente visíveis em 

vistas dorsal e ventral ou mais visíveis em vista ventral que em vista dorsal (vs. olhos 

lateralmente colocados e dorsalmente orientados, mais visíveis em vista dorsal que em vista 

ventral). Ageneiosus ucayalensis difere ainda de A. atronasus, A. brevis, A. rondoni, 

Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus", Ageneiosus sp. n. "anal curta", Ageneiosus sp. n. "Walsh" 

pelo maior número de raios na nadadeira anal (39-48 vs. 24-37). Difere ainda de A. atronasus, 

A. brevis, A. pardalis, A. piperatus, A. rondoni, Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus" e Ageneiosus 

sp. n. "gr. brevis" pela bexiga natatória reduzida e ossificada (vs. bexiga natatória grande e 

não ossificada) e pela musculatura epaxial cobrindo a região timpânica (vs. região timpânica 

completamente translúcida, não encoberta por musculatura epaxial). Difere ainda de 

Ageneiosus dentatus, Ageneiosus sp. n. "projetada" e Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" pelo 

maior número de vértebras (54-55 vs. 47-51). 

 

Descrição. Dados morfométricos são apresentados na Tabela 13. Espécie de médio a grande 

porte, maior exemplar examinado 330,0 mm CP. Corpo longo; aproximadamente tão alto 

quanto largo. Perfil dorsal do corpo reto a levemente côncavo da extremidade do focinho até a 

origem da nadadeira dorsal; reto a suavemente convexo da inserção da dorsal até a origem da 

nadadeira adiposa, declinando levemente até o início do pedúnculo caudal. Perfil dorsal e 

ventral do pedúnculo caudal côncavos. Perfil ventral da cabeça reto até o istmo; perfil ventral 

do corpo reto ou convexo da região posterior do istmo até a origem da nadadeira anal; 
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inclinando em uma reta ao longo da base da nadadeira anal. Cabeça deprimida na região 

anterior, tornando-se progressivamente mais elevada posteriormente; corpo e pedúnculo 

caudal progressivamente mais comprimidos em direção à nadadeira caudal. Linha lateral 

completa e médio-lateral; seu canal formando um padrão irregular de zig-zag, com 

ramificações oblíquas, curtas e posteriormente dirigidas ao longo de toda sua extensão. Total 

de vértebras 54-55, 19 pré-caudais (9 com costelas) e 35-36 caudais. 

Cabeça coberta por pele fina. Focinho longo, seu comprimento geralmente maior do 

que metade do comprimento da cabeça; margem anterior arredondada. Olhos de tamanho 

variável (7,3-18,9% do CC), lateralmente colocado e ventralmente dirigidos, mais visíveis em 

vista ventral do que em vista dorsal. Um único par de barbilhões maxilares, pequenos e 

filamentosos (exceto machos nupciais, veja Dimorfismo Sexual). Boca ampla e subterminal; 

pré-maxila estendendo-se além do dentário por uma distância menor ou pouco maior do que o 

diâmetro horizontal do olho. Cantos posteriores da boca estendendo-se pouco além da vertical 

através das narinas posteriores. Lábio superior e inferior finos, pouco desenvolvidos. Um 

sulco profundo acima do lábio superior em cada canto da boca; iniciando suavemente 

posterior a uma transversal através da metade da distância entre as narinas anterior e posterior 

e estendendo-se suavemente além da extremidade da pré-maxila. Barbilhões maxilares 

inseridos neste sulco. 

Dentes mandibulares pequenos, finos e cônicos; distribuídos em fileiras em ambas as 

maxilas. Placa de destes pré-maxilares muito ampla na região anterior, tornando-se 

progressivamente mais estreita posteriormente; mais da metade da placa de dentes exposta 

quando a boca está fechada; completamente exposta nos cantos posteriores. Placa de dentes 

do dentário mais ampla próximo à sínfise, estreitando posteriormente. Nove a vinte fileiras de 

dentes pré-maxilares (moda = 12; n = 24). 

Fontanela cranial alongada em vista dorsal, aberta do mesetmóide até 

aproximadamente metade do comprimento dos frontais, terminando antes de uma vertical 

através das margens posteriores dos olhos. Membranas branquiostégias amplamente 

associadas ao istmo, suportada por 10 raios branquiostégios. Abertura opercular relativamente 

ampla, sua margem posterior na vertical através do terceiro ou quarto raio da nadadeira 

peitoral. Rastros branquiais dispostos em duas fileiras, bem ossificados, finos e pontiagudos; 

18-25 (moda = 22; n 25) sobre o primeiro arco branquial, 4-7 no epibranquial (moda = 6) e 

13-18 no ceratobranquial (moda = 16). Espaço entre as narinas anteriores maior do que o 

espaço entre as narinas posteriores; narina posterior muito mais próximo da narina anterior do 
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que da margem anterior da órbita. Cada narina cercada por uma borda carnosa muito baixa, 

mais visível nos maiores espécimes. 

Nadadeira dorsal I,6 (n = 25); primeiro raio ramificado maior, demais raios 

decrescendo gradativamente em tamanho posteriormente. Nadadeira originada pouco 

posterior a uma vertical através do início da nadadeira peitoral. Acúleo dorsal fino, reto e 

pungente em juvenis (menores que 100 mm de CP) e tornando-se progressivamente flexível 

distalmente em indivíduos maiores que 100 mm de CP). Margem medial anterior com 

pequenas e numerosas granulações ósseas ao longo de quase toda sua extensão, mais 

desenvolvidos e abundantes ao longo da metade proximal (com exceção de machos nupciais, 

veja Dimorfismo Sexual); margem posterior com uma fileira medial de espinhos reduzidos, 

delgados e espaçados, mais desenvolvidos em exemplares menores que 100 mm de CP. 

Nadadeira adiposa relativamente pequena, formando um lobo posterior; formato variando 

entre triangular a oval; sua margem dorsal arredondada; sua origem anterior ao fim da base da 

nadadeira anal. 

Nadadeira caudal profundamente furcada, com lobos longos e pontudos. Raios 

ramificados mais externos cerca de três vezes mais longos que os raios médios. Lobo ventral 

pouco menor do que o dorsal, seus raios mais externos não filamentosos. Nadadeira caudal 

com oito raios ramificados no lobo dorsal e nove no lobo ventral (n = 25); 21 procorrentes 

caudais no ramo dorsal e 20 no ventral. 

Nadadeira anal longa, o comprimento de sua base maior do que o comprimento pré-

dorsal, 33,0-38,6% do CP. Origem da nadadeira anal na ou suavemente anterior à vertical 

através da extremidade dos raios mais externos da nadadeira pélvica. O primeiros raios 

ramificados pouco maiores que os demais; raios decrescendo gradativamente em tamanho 

posteriormente. Margem da nadadeira reta a suavemente côncava. Nadadeira anal com 39-48 

raios (moda = 43; n = 15), 5-6 (moda = 5) não ramificados, 34-42 ramificados (moda = 38). 

Nadadeira pélvica i,6; margem distal reta a levemente convexa; primeiro raio 

ramificado maior, raios remanescentes decrescendo gradativamente em tamanho. Origem da 

nadadeira na ou suavemente posterior à vertical através do primeiro raio da nadadeira dorsal 

quando a mesma está deprimida. 

Nadadeira peitoral I+12-15 (moda = 14; n = 25); primeiro raio ramificado maior, raios 

remanescentes decrescendo gradativamente em tamanho. Acúleo peitoral de jovens (menores 

que 150 mm de CP), rígido, distalmente pungente, muito delgado e continuado em um raio 

filamentoso; superfície dorsal e ventral lisas; margem posterior com acúleos uniformemente 
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retrorsos, unicuspidados, ao longo de toda sua extensão; margem anterior com granulações 

ósseas ao longo de toda sua extensão, mais abundantes na metade proximal. Acúleo de 

adultos (maiores que 150 mm de CP) rígido na região proximal, tornando-se 

progressivamente delgado e flexível distalmente; superfícies dorsal e ventral lisas; margem 

anterior com pequenas granulações ósseas; margens posterior com uma fileira de espinhos 

proporcionalmente menos desenvolvidos do que em jovens. 

 

Colorido em álcool. Corpo claro. Faixa escura percorrendo a região dorsolateral desde a 

região anterior da base da nadadeira dorsal até a base da nadadeira caudal ou, na maioria das 

vezes, até a porção mediana do lobo dorsal da nadadeira caudal. Faixa mais ampla na porção 

anterior do corpo, onde se projeta ventralmente até próximo à base da nadadeira peitoral. 

Região dorsal da cabeça escura, geralmente mais clara sobre a fontanela e mesetmóide, 

regiões circundantes das narinas, dorsal dos olhos e látero-posterior do opérculo. Nadadeira 

peitoral hialina, pigmentada sobre a superfície dos primeiros raios ou completamente escura. 

Nadadeira pélvica hialina ou pouco pigmentada por melanóforos aleatoriamente distribuídos. 

Nadadeira anal hialina, geralmente amarelada na base. Nadadeiras adiposa e dorsal hialinas, 

algumas vezes amareladas ou pouco escurecidas na base. Nadadeira caudal algumas vezes 

escurecida na base; extremidade distal dos raios escura em indivíduos geralmente maiores que 

150 mm de CP, formando uma faixa escura distal, menos evidente em exemplares com muito 

tempo de preservação em álcool; eventualmente faixa presente em apenas um dos lobos da 

nadadeira caudal. 

 

Dimorfismo sexual. Manifestado em machos sexualmente maduros. Perfil pré-dorsal 

distintamente mais côncavo. Acúleo da nadadeira dorsal alongado, rígido, arqueado; espinhos 

na margem anterior do acúleo muito desenvolvidos; dispostos em uma fileira, alternadamente 

dirigidos látero-posteriormente; espinhos na base do acúleo densamente espaçados, muito 

desenvolvidos, alternadamente dirigidos posteriormente. Abertura urogenital de machos 

nupciais desenvolvida em gonopódio em forma de tubo longo, unido à margem anterior da 

nadadeira anal, terminando em poro simples. Últimos raios não ramificados e primeiros raios 

ramificados da nadadeira anal mais desenvolvidos, participando da composição do 

gonopódio. Osso maxilar desenvolvido ao longo de todo o barbilhão maxilar distintamente 

mais longo; duas fileiras de espinhos na margem dorsal dos barbilhões; maior superfície de 

contato articular entre o autopalatino e o maxilar. 
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Nota ecológica. Ageneiosus ucayalensis vive em rios e alimenta-se de microcrustáceos e 

peixes (Hahn et al., 2004). De acordo com Smith (1981) A. ucayalensis realiza migrações 

reprodutivas na bacia Amazônica. Muitos dos jovens da espécie examinados foram coletados 

próximos a Belém, região habitada comumente por indivíduos jovens de grandes bagres 

migradores (Goulding, 1980). 

 

Distribuição. Bacia dos rios Amazonas, Paraná-Paraguai e Suriname (Fig. 35). 

 

Comentários. Ageneiosus ucayalensis Castelnau, 1855 e A. porphyreus Cope, 1867 foram 

descritos dos rios Ucayali, no Peru, e do Suriname, respectivamente. A análise do holótipo de 

A. ucayalensis e lectótipo de A. porphyreus (designado por Fowler (1915) permitiu concluir 

que se tratam de representantes de uma única espécie, prioritariamente nomeada A. 

ucayalensis. Exemplares de A. ucayalensis são muito similares a A. dentatus, da qual diferem 

principalmente pelo espinho muito delgado em indivíduos menores que 100 mm de CP e 

distalmente segmentado em indivíduos maiores. Além disso, A. ucayalensis atinge maior 

tamanho, tendo o maior exemplar examinado 330 mm de CP. 
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Figura 33. Vista lateral de Ageneiosus ucayalensis, INPA 28372, 197,0 mm CP, rio 
Amazonas, Ilha do Careiro, Amazonas, Brasil. Foto: R. de Oliveira. 
 
 

 
 

 
Figura 34. Vista lateral do holótipo de (a) Ageneiosus ucayalensis, MNHN b-0611, 172,0 mm 
CP, rio Ucayali, Peru e (b) lectótipo de Ageneiosus porphyreus, ANSP 8389, 234 mm CP, 
Suriname. Fotos: (a) C. Ferrara e (b) M. Sabaj Pérez. 
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Figura 35. Mapa da América do Sul ilustrando os locais de coleta de exemplares de 
Ageneiosus ucayalensis. Alguns símbolos representam mais do que um lote de exemplares ou 
local de coleta; quadrado e triângulo amarelos representam as localidades-tipo aproximadas 
de Ageneiosus ucayalensis e Ageneiosus porphyreus, respectivamente. 
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Tabela 13. Dados morfométricos de Ageneiosus ucayalensis. Variação inclui o lectótipo 
(LTP) e paralectótipo (PLTP) de A. porphyreus. 

  LTP PLTP Menor Maior Média N 
Comprimento padrão 234,1 156,8 55,7 310,7  56 
 % do comprimento padrão 
Comprimento pré-dorsal 26,3 27,3 25,6 31,0 28,1 51 
Comprimento pré-anal 54,6 54,9 53,5 59,1 56,3 50 
Comprimento pré-pélvico 43,1 42,4 42,4 49,2 45,5 51 
Comprimento da cabeça 25,5 25,9 24,4 28,8 26,5 51 
Comprimento do pedúnculo caudal 10,7 10,5 7,8 12,6 9,9 50 
Altura do pedúnculo caudal 8,2 7,8 6,9 10,3 8,1 50 
Espaço entre as nadadeiras dorsal e adiposa 50,4 51,5 46,2 53,3 49,5 50 
Comprimento da base da nadadeira anal 36,5 35,0 30,3 40,5 35,9 50 
Comprimento da nadadeira pélvica 10,8  10,8 14,5 12,3 50 
Comprimento da nadadeira dorsal   12,7 19,2 15,5 46 
Comprimento do acúleo dorsal   10,1 31,2 15,6 30 
Comprimento do acúleo peitoral  11,8 9,9 14,6 12,5 44 
Altura do corpo 12,9 10,9 10,9 16,5 13,4 51 
Largura do corpo 12,6 11,8 10,9 14,4 12,2 51 
 % do comprimento da cabeça 
Altura da cabeça 40,9 36,2 35,4 49,9 40,4 51 
Largura da cabeça 53,8 54,7 47,5 65,5 56,2 51 
Largura interorbital 43,5 41,5 36,0 53,9 44,1 51 
Comprimento do focinho 50,0 48,6 46,1 56,9 52,8 51 
Projeção da pré-maxila 5,9 7,6 5,9 10,9 8,1 51 
Distância internasal 12,3 15,9 12,3 19,3 14,8 51 
Distância entre as narinas anteriores 32,2 32,9 30,0 35,3 32,5 51 
Distância entre as narinas posteriores 27,2 23,3 21,7 27,2 24,1 51 
Diâmetro horizontal do olho 9,7 15,4 6,1 17,9 9,6 51 
Largura da boca 46,9 46,0 41,1 59,2 47,0 51 
Largura da placa nucal 13,9 14,2 11,1 19,4 13,5 51 

Comprimento das placas nucais 19,2 18,0 12,1 22,1 17,1 51 
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Material examinado: Brasil: Acre: MZUSP 67931, 2, Rio Branco, lago Amapá, margem 

direita do rio Acre, 14 de fevereiro de 2001, W. M. Aiache. Amazonas: INPA 8238, 1, 222,2 

mm CP, rio Purus, boca do lago Berurí, coletado com arrasto de fundo, 20 de outubro de 

1992, C. Cox-Fernandes et al. INPA 8282, 1, 188,8 mm CP, rio Purus, na foz do rio, coletado 

com arrasto de fundo, 19 de outubro de 1992, C. Cox-Fernandes et al. INPA 17096, 1, 314,6 

mm CP, rio Purus, em Itapuru, 4°16’43’’S 61°49’35’’W, 17 de junho de 2001, L. Rapp Py-

Daniel et al. INPA 18919, 1, 280,0 mm CP, Tefé, rio Solimões, ilha Martelo, 5 de março de 

1999, W. Crampton. INPA 25138, 2, 230,0-255,8 mm CP, rio Aripuanã, na boca do igarapé 

das Pombas, 30 de abril de 2005, L. Rapp Py-Daniel et al. INPA 28370, 1, 229,1 mm CP, rio 

Amazonas, Ilha do Careiro, lago do Pedro, 8 de abril de 1986, Equipe de Ictiologia INPA. 

INPA 28372, 4, 197,0-223,3 mm CP, rio Amazonas, Ilha do Careiro, lago do Rei, 27 de 

fevereiro de 1986, B. Merona et al.. INPA 29054, 1, Carauarí, rio Juruá, lago próximo à 

comunidade de Xibauá, 5.9055300°S 67.8664400°W, 23 de novembro de 2007, R. Frederico 

& L. Queiroz. INPA 29709, 1, 279,0 mm CP, Carauarí, comunidade de Manariã, rio Juruá, 

5.5094500°S 67.4661300°W, 28 de novembro de 2007, R. Frederico & L. Queiroz. INPA 

35103, 2, 200,0-330,5 mm CP, Berurí, rio Purus, acima da comunidade de Carapanã, coletado 

com arrasto de fundo, 19 de outubro de 2009, C. Duarte & L. Rapp Py-Daniel. INPA 35111, 

1, 220,0 mm CP, Berurí, rio Purus, em frente ao paraná do Ayapuá, coletado com arrasto de 

fundo, 20 de outubro de 2009, C. Duarte & L. Rapp Py-Daniel. INPA 35933, 5, 198,0-237,0 

mm CP, Careiro Castanho, boca do canal Cambixe, 14 de outubro de 1984, M. Jégu. MZUSP 

5965, 1, não medido, rio Purus, boca do rio Purus, 1-5 de abril de 1967, Expedição 

Permanente a Amazônia. MZUSP 5966, 2, não medidos, rio Purus, boca do rio Purus, 1-5 de 

abril de 1967, Expedição Permanente a Amazônia. Pará: ANSP 124167, 1, 166,2 mm CP, 

mercado de peixes de Belém. FMNH115991, 2, 134,0-134,4 mm CP, rio Amazonas, entre os 

rios Xingu e Mojuí, coletado com arrasto de fundo a 3 m de profundidade, 01°28' 23''S 

051°50'22''W, 14 Nov 1994, A. Zanata, et al. MPEG 4440, 1, não medido, baia de Marajó, 

1994, Rubens & Moises. MPEG 8520, 2, não medidos,Tomé-Açú, rio Acará-Mirim, 

02°22'41''S 48°09'17''W, , 5 de maio de 2005, V. Oliveira. MPEG 7569, 1, 163,8 mm CP, rio 

Quiã-paranã, localidade igarapé Baiano, 21°12'04''S 48°57'04''W, 20 de dezembro de 2003, A. 

Bezerra & V. Sena. MPEG 8534, 1, não medido, Paragominas, rio Capim, 16 de março de 

2005, L. Montag. MZUSP 75217, 16, Pará, Curralinho, rio Pará, Ilhas das Araras, 

profundidade 3-4 m, 25 de julho de 1984, R. B. Barthem. MZUSP 75203, 3, Baía de Marajó, 

Ponta do Carmo, 8-11 m de profundidade, 25 de abril de 1984, R. B. Barthem. MZUSP 
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75205, 6, Baía de Marajó, Colares, 25 m de profundidade, 21 de abril de 1984, R. B. Barthem. 

MZUSP 74693, 1, Abaetetuba, porto, 26 de fevereiro de 1984, R. B. Barthem. MZUSP 

74683, 1, Baía de Marajó, 10 de fevereiro de 1985, R. B. Barthem. MZUSP 77661, 2, Vigia, 

Igarapé Barreto, Baía de Marajó, 10 m de profundidade, 2 de abril de 1985, R. B. Barthem. 

MZUSP 57186, 5, rio Amazonas, 24 km abaixo do furo de Urucuricaia, 1°27’52’’S 

52°3’13’’W, 2.4-5.5 profundidade, 11 de novembro de 1994, Zanata et al. MZUSP 77670, 3, 

Curralinho, rio Pará, Ilha das Araras, 25 de julho de 1984, R. B. Barthem. MZUSP 77678, 1, 

Curralinho, rio Pará, ilha das Araras, 2-10 m de profundidade, 25 de julho de 1984, R. B. 

Barthem. MZUSP 77649, 1, Ilha Arapiranga, rio Pará, 18 m de profundidade, 22 de julho de 

1984, R. B. Barthem. MZUSP 77662, Baía de Marajó, fevereiro de 1985, R. B. Barthem. 

Paraná: MZUSP 21113, 221,1-292,0 mm CP, rio Paraná, abaixo de Sete Quedas, 1977-1980, 

SETESB. Tocantins: INPA 22641, 6 119,3-310,1 mm CP, (1 esp. 320,0 mm CP), rio 

Tocantins, Icangui, 2 de fevereiro de 1985, Merona. INPA 22798, 1, 239,0 mm CP, rio 

Tocantins, mercado de Tucuruí, 1 de outubro de 1980, Equipe de Ictiologia INPA. Peru: 

MNHN b-0611, holótipo de Ageneiosus ucayalensis, 172,0 mm CP, rio Ucayali, F. Castelnau. 

Suriname: ANSP 8389, lectótipo de Ageneiosus porphyreus, 234,1 mm CP, Suriname, 1830, 

Dr. Constantine J. Hering. ANSP 8388, paralectótipo de Ageneiosus porphyreus, 156,8 mm 

CP, Suriname, 1830, Dr. Constantine J. Hering. 
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Ageneiosus uranophthalmus Ribeiro & Rapp Py-Daniel, 2010 

Figs. 36-39, Tabela 14 

Ageneiosus uranophthalmus Ribeiro & Rapp Py-Daniel, 2010: 98. Localidade tipo: Brasil, 

Estado do Amazonas, Itacoatiara, rio Amazonas, abaixo do Paraná da Eva. Holótipo: 

INPA 8945. 

 

Diagnose. Ageneiosus uranophthalmus difere de todos seus congêneres pelo focinho em 

forma de V (vs. focinho arredondado a suavemente pontudo) e olhos lateralmente colocados e 

dorsalmente orientados, mais visíveis em vista dorsal que em vista ventral (vs. igualmente 

visíveis em vistas dorsal e ventral ou mais visíveis em vista ventral que em vista dorsal). 

Difere ainda de A. atronasus, A. brevis, A. magoi, A. militaris, A. piperatus, A. polystictus, A. 

rondoni, A. vittatus, Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus", Ageneiosus sp. n. "anal curta", 

Ageneiosus sp. n. "Walsh" pelo maior número de raios na nadadeira anal (41-49 vs. 23-40). 

Difere de Ageneiosus inermis, A. magoi, A. polystictus e A. vittatus pela nadadeira caudal 

profundamente furcada (vs. nadadeira caudal fortemente emarginada a truncada). Difere ainda 

de A. atronasus, A. brevis, A. pardalis, A. piperatus, A. rondoni, Ageneiosus sp. n. "gr. 

atronasus" e Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" pela bexiga natatória reduzida e ossificada (vs. 

bexiga natatória grande e não ossificada) e pela musculatura epaxial cobrindo a região 

timpânica (vs. região timpânica completamente translúcida, não encoberta por musculatura 

epaxial). Difere ainda de A. brevis, A. inermis, A. piperatus, A. rondoni, A. ucayalensis, 

Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus", Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" pelo menor número de rastros 

branquiais no primeiro arco branquial (11-16 vs. 18-30). 

 

Nota ecológica. Um exemplar dissecado (INPA 35529) havia se alimentado de camarão. Seus 

olhos dorsalmente orientados pode ser uma adaptação para explorar ambiente de fundo, onde 

a grande maioria dos exemplares da espécie examinados foram coletados. 

 

Distribuição. Alto e médio rio Amazonas (Fig. 39). 

 

Comentários. Ageneiosus uranophthalmus foi recentemente descrita por Ribeiro & Rapp Py-

Daniel (2010). A espécie é mais amplamente distribuída do que indicado na descrição 

original. 
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Figura 36. Ageneiosus uranophthalmus, holótipo, INPA 8945, 92.1 mm CP, Brasil, Estado 
do Amazonas, Itacoatiara, rio Amazonas, abaixo do Paraná da Eva, em vista lateral (a), dorsal 
(b), e ventral (c). Foto: A. Canto. 
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Fig. 37. Ageneiosus uranophthalmus, parátipo, INPA 22723, 192.5 mm CP. Vista ventral da 
cabeça. Foto: A. Canto. 
 

 

 

 

 

 

Figura 38. Ageneiosus uranophthalmus, INPA 22723, parátipo, 192.5 mm CP, macho nupcial 
em vista lateral. Foto: A. Canto. 
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Figura 39. Mapa do norte da América do Sul ilustrando os locais de coleta de exemplares de 
Ageneiosus uranophthalmus examinados. Alguns símbolos representam mais do que um lote 
de exemplares ou local de coleta; quadrado amarelo representa a localidade-tipo. 
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Tabela 14. Dados morfométricos de Ageneiosus uranophthalmus. Variação inclui o holótipo 
(HT). 

  HT Menor Maior Média N 
Comprimento padrão 92,12 43,7 230,0  15 
 % do comprimento padrão 
Comprimento pré-dorsal 29,31 27,0 33,4 29,7 15 
Comprimento pré-anal 53,60 53,3 58,2 56,2 15 
Comprimento pré-pélvico 44,84 44,0 48,0 46,3 15 
Comprimento da cabeça 28,63 27,2 32,3 29,0 15 
Comprimento do pedúnculo caudal 8,29 8,0 10,3 9,0 15 
Altura do pedúnculo caudal 8,03 7,5 9,0 8,0 15 
Espaço entre as nadadeiras dorsal e adiposa 50,91 44,4 50,9 48,6 15 
Comprimento da base da nadadeira anal 39,45 34,6 39,4 37,4 15 
Comprimento da nadadeira pélvica 11,72 10,8 12,2 11,3 15 
Comprimento da nadadeira dorsal 13,97 13,1 18,3 14,1 14 
Comprimento do acúleo dorsal 12,05 8,4 30,2 13,9 9 
Comprimento do acúleo peitoral 10,31 9,4 11,7 10,5 14 
Altura do corpo 14,54 13,3 17,4 15,1 15 
Largura do corpo 12,27 11,5 14,7 12,9 15 
 % do comprimento da cabeça 
Altura da cabeça 44,86 40,7 47,4 43,6 15 
Largura da cabeça 59,99 53,9 62,2 59,2 15 
Largura interorbital 41,49 38,5 48,0 42,9 15 
Comprimento do focinho 51,84 51,6 56,9 54,1 15 
Projeção da pré-maxila 7,28 6,5 9,8 8,0 15 
Distância internasal 15,55 12,5 17,6 15,2 15 
Distância entre as narinas anteriores 32,35 28,3 35,1 31,5 15 
Distância entre as narinas posteriores 24,57 22,7 27,4 24,6 15 
Diâmetro horizontal do olho 11,22 10,2 17,3 12,2 15 
Largura da boca 51,57 47,2 55,6 50,6 15 
Largura da placa nucal 14,94 13,2 20,1 15,8 15 

Comprimento das placas nucais 14,79 12,1 17,6 15,0 15 
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Material examinado: Brasil, Amazonas: INPA 8945, Holótipo, 92.1 mm CP, Itacoatiara, 

rio Amazonas abaixo do Paraná da Eva, coletado com arrasto de fundo com 3 m de largura a 

20-30 m de profundidade, aproximadamente 03o13’S 59o01’W, 6 de novembro de 1992, C. 

Cox-Fernandes & J. Lundberg. Parátipos: INPA 8257, 1, 150.1 mm CP, Manacapuru, rio 

Solimões, coletado com arrasto de fundo com 3 m de largura a 10 m de profundidade, 

aproximadamente 03o18’S 60o38’W, 18 de outubro de 1992, C. Cox-Fernandes, J. Lundberg 

& L. Rapp Py-Daniel. INPA 8287, 1, 71.3 mm CP, rio Purus, boca do rio Purus, coletado com 

arrasto de fundo com 3 m de largura, aproximadamente 03o45’S 61o26’W, 20 de outubro de 

1992, C. Cox-Fernandes, J. Lundberg & L. Rapp Py-Daniel. INPA 8482, 3, 67.8-94.0 mm CP 

(1 c&c 94.0 mm CP), coletado com o holótipo. INPA 8508, 1, 87.4 mm CP, rio Amazonas, 

próximo ao canal do lago Tapará, acima da boca do rio Madeira, coletado com arrasto de 

fundo com 3 m de largura, aproximadamente 03o19’S 58o55’W, 4 de novembro de 1992, C. 

Cox-Fernandes & J. Lundberg. INPA 17966, 1, 55.6 mm CP, rio Negro, boca do rio Cueiras, 

aproximadamente 02o49’S 60o29’W, 1 de outubro de 1992, L. Chao. INPA 22723, 1, 192.5 

mm CP, rio Uatumã em Poço do Arraia, 29 de janeiro de 1985, Equipe de Ictiologia INPA. 

INPA 22796, 1, 206.8 mm CP, Presidente Figueiredo, rio Uatumã, aproximadamente 1 km 

baixo do reservatório de Balbina, aproximadamente 01o56’S 59o28’W, 1 março de 1983, 

Equipe de Ictiologia INPA. INPA 22805, 2, 213.0-230.0 mm CP, rio Uatumã, igarapé do 

Barreto, 27 de abril de 1983, Equipe de Ictiologia INPA. INPA 31252, 1, 43.6 mm CP, rio 

Negro, praia da Ponta Negra, aproximadamente 03o04’S 60o06’W, 11 de setembro de 1992, 

L. Chao. INPA 31253, 1, 125.5 mm CP, rio Solimões na Costa do Catalão, coletado com 

arrasto de fundo com 3 m de largura a 7-12 m de profundidade, aproximadamente 03o09’43”S 

59o54’39”W, 7 de agosto de 2008, A. Ribeiro. INPA 31254, 1, 54.0 mm CP, rio Solimões na 

Costa do Catalão, coletado com arrasto de fundo com 3 m de largura a 7-9 m de profundidade, 

aproximadamente 03o09’43”S 59o54’39”W, 8 de agosto de 2008, A. Ribeiro. MZUSP 55634, 

1, 131.2 mm CP, rio Negro, 6.5 km abaixo do Jufarí, coletado com arrasto de fundo com 3 m 

de largura, aproximadamente 01o17’37’’S 61o56’57’’W, 9 de dezembro de 1993, J. Friel et al. 

MZUSP 56894, 1, 54.9 mm CP, rio Solimões, próximo ao rio Purus, coletado com arrasto de 

fundo com 3 m de largura, aproximadamente 03°36'17"S 61°16'42"W, 28 de julho de 1996, 

M. Toledo-Piza et al. MZUSP 55504, 1, rio Negro, 11.3 km abaixo de Curidique, 

aproximadamente 01°58'26"S 61°16'12"W, 5 de dezembro de 1993, J. Lundberg et al. 

MZUSP 55511, 1, rio Negro, 18 km abaixo do rio Branco, aproximadamente 01°14’S 

61°59’W, 9 de dezembro de 1993, J. Lundberg et al. MZUSP 55513, 1, rio Negro, 14.8 km 
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abaixo do Jufarí, aproximadamente 1°21’36’’S 61°54’48’’W, 9 de dezembro de 1993, J. 

Lundberg et al. MZUSP 55514, 1, rio Negro, 12 km abaixo do Tarumã-Mirim, 

aproximadamente 03°08'S 60°04'W, 20 outubro de 1993, J. Lundberg et al. MZUSP 55639, 1, 

rio Negro, 27.4 km abaixo de Caures, aproximadamente 1°23’13’’S 61°54’3’’W, 8 dezembro 

de 1993, J. Friel et al. MZUSP 56082, 2, rio Negro, 18.5 km abaixo do Paraná do Cantagalo, 

aproximadamente 01°41'52"S 61°26'49"W, 6 de dezembro de 1993, J. Friel et al. MZUSP 

56083, 1, rio Negro, 7.4 km abaixo do Jufarí, aproximadamente 01°18'12"S 61°57'41"W, 9 de 

dezembro de 1993, J. Friel et al. MZUSP 56237, 1, rio Negro, 11.5 km abaixo de Curidique, 

aproximadamente 1°58’25’’S 61°16’10’’W, 5 de dezembro de 1993, J. Lundberg et al. 

MZUSP 58019, 1, rio Amazonas, 18 km abaixo do rio Madeira, aproximadamente 03°19'19"S 

58°35'08"W, 10 de agosto de 1996, C. Cox-Fernandes et al. MZUSP 58021, 1, rio Amazonas, 

10 milhas abaixo do rio Negro, aproximadamente 03°05'42"S 59°47'48"W, 22 de julho de 

1996, C. Cox-Fernandes et al. MZUSP 58133, 1, rio Negro, 6.1 km abaixo do Tarumã-Mirim, 

aproximadamente 03°04'13"S 60°11'49"W, 9 de outubro de 1994, M. Westneat et al. MZUSP 

63574, 1, Cassiã, rio Purus, 3 de janeiro de 1975, P. Vanzolini. Não tipos: Brasil: Amazonas: 

FMNH 115976, 1, 44,7 mm CP, rio Negro, 01°13’32’’S 062°13’49’’W, coletado com arrasto 

de fundo a 4,9 m de profundidade, 10 de dezembro de 1993, J. Friel et al. FMNH 115988, 3, 

87,4-96,9 mm CP, Brasil, Amazonas, rio Japurá, 03°10’34’’S 064°46’11’’W, coletado com 

arrasto de fundo e 3 m de profundidade, 29 de outubro de 1993, J. Lundberg et al. FMNH 

115990, 1, 88,6 mm CP, Brasil, Amazonas, rio Solimões, 03°18’30’’S 064°35’25’’W, 

coletado com arrasto de fundo a 0,6 m de profundidade, 31 de outubro de 1993, O. Oyakawa 

et al. INPA 35529, 1, esq. 120,0 mm CP, rio Purus, Berurí, aproximadamente 04°28'57"S 

62°03'52"W, C. Duarte & F. Ribeiro. Peru: Loreto: Maynas: ANSP 182311, 5, 83,7-98,6 

mm CP, rio Amazonas, proximidades de Iquitos, coletados por pescadores utilizando redes 

puxadas por duas canoas, 3°43'21"S 73°12'14"W, 13 de agosto de 2005, M. Sabaj, C. Perez, 

M. Arce & A. Bullard. ANSP 182759, 9, 35,1-275,8 mm CP, rio Amazonas, proximidades de 

Iquitos, próximo à foz do rio Itaya, 3°43'14"S 73°12'43"W, 8 de agosto de 2005, M. Sabaj, C. 

DoNascimiento & O. Castillo. Venezuela: Amazonas: ANSP 188784, 1, 206,7 mm CP, rio 

Casiquiare, 74.6 km de San Carlos de Rio Negro, 2°21'46''N 66°33'53''W, 9 de março de 

2005, M. Sabaj et al. 
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Ageneiosus vittatus Steindachner, 1908 

Figs. 40-41, Tabela 15 

Ageneiosus vittatus Steindachner, 1908: 64. (Localidade tipo: rio Purus, Brasil. Holótipo: 

NMW 47853). 

 

Diagnose. Ageneiosus vittatus difere de seus congêneres, exceto A. magoi, A. pardalis e 

Ageneiosus sp. n. "Walsh", pela presença de faixas longitudinais escuras nos lados do corpo 

(vs. colorido dos lados do corpo uniforme ou com pintas escuras aleatoriamente distribuídas), 

pela nadadeira caudal fortemente emarginada a levemente furcada (vs. nadadeira caudal 

truncada ou profundamente furcada) e, exceto de A. militaris, A. magoi e A. pardalis, pela 

presença de uma faixa clara percorrendo longitudinalmente a região dorsal do tronco, desde a 

região imediatamente posterior à base da nadadeira dorsal até a porção anterior da base da 

nadadeira adiposa (vs. ausência de faixa clara). Difere ainda de A. atronasus, A. brevis, A. 

pardalis, A. piperatus, A. rondoni, Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus", Ageneiosus sp. n. "gr. 

brevis" pela bexiga natatória reduzida e ossificada (vs. bexiga natatória grande e não 

ossificada) e pela musculatura epaxial cobrindo a região timpânica (vs. região timpânica 

completamente translúcida, não encoberta por musculatura epaxial). Difere ainda de A. brevis, 

A. inermis, A. piperatus, A. rondoni, A. ucayalensis, Ageneiosus sp. n. gr. "atronasus", 

Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" pelo menor número de rastros branquiais sobre o primeiro arco 

branquial (13-17 vs. 18-30). Difere ainda de Ageneiosus magoi pelo maior comprimento da 

faixa escura percorrendo longitudinalmente a porção mediana da lateral do corpo (alcançando 

a base da nadadeira caudal vs. alcançando pouco além da metade do CP). 

 

Descrição. Dados morfométricos são apresentados na Tabela 15. Espécie de médio porte; 

maior exemplar examinado 213,0 mm CP. Altura do corpo na origem da nadadeira dorsal 

pouco maior que sua largura. Perfil dorsal do corpo reto a suavemente côncavo da 

extremidade do focinho até a origem da nadadeira dorsal; reto a suavemente convexo da 

inserção da dorsal até a origem da nadadeira adiposa, declinando levemente até o início do 

pedúnculo caudal. Perfil dorsal e ventral do pedúnculo caudal côncavo. Perfil ventral da 

cabeça reto da extremidade do dentário até a região anterior do istmo; perfil ventral do corpo 

convexo ou reto da região posterior do istmo até a origem da nadadeira anal; inclinando em 

uma reta ao longo da base da nadadeira anal. Cabeça larga, deprimida na região anterior, 

tornando-se progressivamente mais elevada posteriormente; coberta por pele fina. Corpo e 
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pedúnculo caudal progressivamente mais comprimidos em direção à nadadeira caudal. Linha 

lateral completa e médio-lateral; seu canal formando um padrão irregular de zig-zag, com 

ramificações, oblíquas, curtas, posteriormente ramificadas em toda sua extensão. Total de 

vértebras 48, 18 pré-caudais (nove com costelas) e 30 caudais. 

Focinho longo, representando mais do que metade do comprimento da cabeça; sua 

extremidade anterior arrendada. Olhos pequenos, (6,9-13,3 % do CC), lateralmente colocados 

e dirigidos, igualmente visíveis em vista ventral e dorsal. Um único par de barbilhões 

maxilares, pequenos e filamentosos (exceto machos nupciais, veja Dimorfismo Sexual). Boca 

muito ampla, subterminal; pré-maxila estendendo-se além do dentário por uma distância 

menor que distância entre as narinas anterior e posterior. Cantos posteriores da boca 

estendendo-se pouco além da vertical através das narinas posteriores. Lábio superior e inferior 

finos, não desenvolvidos. Um sulco profundo acima do lábio superior em cada canto da boca, 

no qual estão inseridos os barbilhões maxilares. 

Dentes mandibulares pequenos, finos e cônicos; distribuídos em fileiras irregulares; 

lateral e anteriormente expostos em ambas as maxilas. Placa de dentes mais ampla 

anteriormente, estreitando posteriormente. Placa de dentes da pré-maxila quase 

completamente exposta quando a boca está fechada; completamente exposta nos cantos 

posteriores; 12-19 (moda = 16; n = 20) fileiras de dentes pré-maxilares.  

Fontanela cranial alongada, aberta do mesetmóide até além da metade das margens 

internas dos frontais, terminando aproximadamente em uma transversal através das margens 

posteriores dos olhos. Membranas branquiostégias amplamente associadas ao istmo, 

suportada por 10 raios branquiostégios. Abertura opercular relativamente ampla, sua margem 

posterior na vertical através da base do acúleo peitoral. Rastros branquiais dispostos em duas 

fileiras, bem ossificados, largos na base, fino e pontiagudo distalmente; bifurcados na margem 

medial, próximo à articulação entre o epibranquial e o ceratobranquial; 13-17 (moda = 16) 

sobre o primeiro arco branquial, 2-4 (moda = 3) no epibranquial e 10-14 (moda = 13) no 

ceratobranquial (n = 20). Espaço entre as narinas anteriores maior do que o espaço entre as 

narinas posteriores; distância entre as narinas anterior e posterior aproximadamente metade da 

distância entre a narina posterior e a órbita.. Cada narina cercada por uma borda carnosa 

muito baixa, mais visível nos maiores espécimes. 

Nadadeira dorsal I,6 (n = 20); primeiro raio ramificado maior, demais raios 

decrescendo gradativamente em tamanho; nadadeira originada na vertical através da origem 

da nadadeira peitoral. Acúleo dorsal fino, reto e rígido até além da metade de seu 
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comprimento, tornando-se progressivamente segmentado distalmente (exceto em machos 

nupciais, veja Dimorfismo Sexual). Margem medial anterior com pequenas e numerosas 

granulações ósseas ao longo de quase toda sua extensão, mais desenvolvidas na região 

proximal e distal; margem posterior com uma fileira medial de granulações ósseas, pouco 

mais desenvolvidas distalmente. Nadadeira adiposa pequena, formando um lobo livre 

posteriormente; sua forma variando entre triangular a quadrangular; sua origem anterior ao 

fim da base da nadadeira anal. 

Nadadeira caudal emarginada a levemente furcada, com lobos não muito longos. Raios 

ramificados mais externos pouco mais longos que os raios médios. Lobo dorsal pouco mais 

longo que o lobo ventral, seus raios mais externos não filamentosos. Nadadeira caudal com 

nove raios ramificados dorsais e oito ventrais (n = 20). Vários raios procorrentes caudais no 

ramo dorsal e 15 no ventral. 

Nadadeira anal longa, o comprimento de sua base aproximadamente igual ao 

comprimento pré-dorsal. Origem da nadadeira anal na ou suavemente posterior à vertical 

através da extremidade dos raios mais internos da nadadeira pélvica. Raios anais não muito 

desiguais em tamanho; geralmente o último raio não ramificado e os três primeiros raios 

ramificados maiores. Margem da nadadeira reta a suavemente convexa. Nadadeira anal com 

34-40 raios (moda = 37, n = 20), quatro ou cinco não ramificados e 30-35 ramificados. 

Nadadeira pélvica i,6; margem distal reta ou arredondada; primeiro raio ramificado 

pouco maior que o segundo, demais raios decrescendo gradativamente em tamanho. Origem 

da nadadeira na ou suavemente posterior à vertical através da extremidade dos raios da 

nadadeira dorsal quando a mesma está deprimida. 

Nadadeira peitoral I,12-13 (moda = 12, n = 20); primeiro raio ramificado maior, 

remanescentes raios decrescendo gradativamente em tamanho. Acúleo peitoral rígido, 

distalmente pungente; superfície dorsal e ventral lisas; margem posterior com espaçadas 

espinhos, uniformemente retrorsos e unicuspidados, mais desenvolvidos na metade distal; 

margem anterior com granulações ósseas ao longo da região proximal. 

 

Colorido em Álcool. Corpo claro. Três faixas escuras sobre o tronco. Primeira sobre a região 

dorsolateral, ampla, iniciando pouco antes da base da nadadeira dorsal, ou projetando-se sobre 

o topo da cabeça (Fig. 40c), e estendendo-se até a porção mediana do lobo dorsal da nadadeira 

caudal, onde suas bordas tomam um aspecto circular; faixa interrompida medialmente por 

uma linha clara que percorre o dorso desde região imediatamente posterior à base da 
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nadadeira dorsal até a base da nadadeira caudal. Segunda, de largura variável, iniciando 

aproximadamente em uma vertical através do início da base da nadadeira caudal, ou 

conectada ao colorido escuro do topo da cabeça em alguns exemplares (Fig. 40c), e 

projetando-se posteriormente até a base da nadadeira caudal; faixa pode estar separada da 

faixa dorsolateral por uma linha clara muito estreita. Terceira, também de largura variável, 

inicia na região imediatamente posterior ao opérculo e se estende posteriormente entre uma 

vertical através da base da nadadeira pélvica a base da nadadeira caudal. Topo da cabeça 

completamente escuro em alguns exemplares, em outros com algumas áreas claras sobre o 

mesetmóide, fontanela, região dorsolateral dos olhos e látero-ventral do opérculo (incluindo a 

aba opercular) e extremidade póstero-dorsal da cabeça. Nadadeira peitoral e pélvica com 

alguns melanóforos sobre a região dorsal dos primeiros raios ou completamente escuras. 

Nadadeira anal hialina ou com alguns melanóforos aleatoriamente distribuídos sobre a base e 

extremidade distal dos raios, formando manchas irregulares. Grande mancha escura sobre a 

porção mediana do lobo ventral da nadadeira caudal, geralmente com aspecto circular. 

Nadadeira adiposa hialina ou escura em sua porção basal e ântero-dorsal. Nadadeira dorsal 

pigmentada nos primeiros raios ou quase completamente escura; extremidade dos raios 

hialinas. 

 

Dimorfismo sexual. Manifestado em machos sexualmente maduros. Perfil pré-dorsal 

distintamente mais côncavo. Acúleo da nadadeira dorsal alongado, mais rígido, arqueado; 

espinhos na margem anterior do acúleo muito desenvolvidos; dispostos em uma fileira, 

alternadamente dirigidos látero-posteriormente; espinhos na base do acúleo densamente 

espaçados, muito desenvolvidos, alternadamente dirigidos posteriormente. Abertura 

urogenital de machos nupciais desenvolvida em gonopódio em forma de tubo longo, unido à 

margem anterior da nadadeira anal, terminando em poro simples. Últimos raios não 

ramificados e primeiros raios ramificados da nadadeira anal mais desenvolvidos, participando 

da composição do gonopódio. Osso maxilar desenvolvido ao longo de todo o barbilhão 

maxilar distintamente mais longo; duas fileiras de espinhos na margem dorsal dos barbilhões; 

maior superfície de contato articular entre o autopalatino e o maxilar. 

 

Distribuição. Alto e médio rio Amazonas (Fig. 41). 
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Comentários. Walsh (1990), apesar de ter tomado conhecimento de que a população 

habitando o rio Orinoco, hoje descrita como Ageneiosus magoi, poderia ser distinta da espécie 

Amazônica, tratou ambas como A. vittatus. 

 

 
Figura 40. Vista lateral de Ageneiosus vittatus, (a) holótipo, NMW 47853, 157,0 mm CP, rio 
Purus, Amazonas, Brasil; (b) MZUSP 92185, 160,0 mm CP, rio Negro, Amazonas, Brasil; (c) 
UNIR 3295, 168,5 mm CP, rio Madeira, Rondônia, Brasil. Foto: (a) K. Luckenbill & M. 
Sabaj Pérez e (b e c) W. Ohara. 
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Figura 41. Mapa do norte da América do Sul ilustrando os locais de coleta de exemplares de 
Ageneiosus vittatus examinados. Alguns símbolos representam mais do que um lote de 
exemplares ou local de coleta; quadrado amarelo representa o local aproximado de coleta do 
holótipo. 
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Tabela 15. Dados morfométricos de Ageneiosus vittatus. 

  Menor Maior Média N 
Comprimento padrão 133,2 213,0  20 
 % do comprimento padrão 
Comprimento pré-dorsal 27,4 32,2 29,7 19 
Comprimento pré-anal 61,4 66,7 63,7 19 
Comprimento pré-pélvico 50,0 54,5 51,8 19 
Comprimento da cabeça 26,6 29,8 27,9 19 
Comprimento do pedúnculo caudal 9,2 11,1 10,2 19 
Altura do pedúnculo caudal 8,2 9,7 9,1 19 
Espaço entre as nadadeiras dorsal e adiposa 39,5 45,4 42,7 19 
Comprimento da base da nadadeira anal 25,8 30,8 28,4 19 
Comprimento da nadadeira pélvica 12,8 16,1 14,3 19 
Comprimento da nadadeira dorsal 14,3 18,5 16,9 19 
Comprimento do acúleo dorsal 0,0 16,9 14,1 17 
Comprimento do acúleo peitoral 14,5 18,4 15,7 19 
Altura do corpo 17,0 21,7 18,9 19 
Largura do corpo 14,5 17,9 16,3 19 
 % do comprimento da cabeça 
Altura da cabeça 48,2 67,9 54,8 19 
Largura da cabeça 69,9 78,5 73,4 19 
Largura interorbital 55,7 65,4 59,6 19 
Comprimento do focinho 54,0 60,6 57,5 19 
Projeção da pré-maxila 6,1 9,9 8,3 19 
Distância internasal 12,0 14,8 13,8 19 
Distância entre as narinas anteriores 35,3 39,3 37,7 19 
Distância entre as narinas posteriores 26,7 30,3 28,3 19 
Diâmetro horizontal do olho 6,9 14,3 11,1 19 
Largura da boca 57,0 67,7 63,4 19 
Largura da placa nucal 14,4 20,2 16,5 19 

Comprimento das placas nucais 13,9 21,4 18,2 19 
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Material examinado. Brasil: Acre: MZUSP 53079, 1, 186,0 mm CP, rio Juruá, Reserva 

Extrativista do alto rio Juruá, 1993, Coleção Reserva Extrativista alto Juruá. Amazonas: 

MZUSP 92185, 4, 154,8-184,7 mm CP, rio Negro, Igarapé Castanha, rio Tiquié, praias na 

comunidade de Santa Rosa, 00°04'41"N 069°41'26"W, 3-4 de setembro de 2006, F. Lima. 

MZUSP 93034, 1, 139,2 mm CP, rio Negro, Igarapé Castanha, rio Tiquié, comunidade de 

Santa Rosa, 00°04'00"N 069°41'00"W, 27-30 de novembro de 2006, F. Lima. NMW 47853, 

holótipo, 157,0 mm CP, rio Purus, Góldi. Rondônia: UFRO-I 676, 6, 184,8-213,0 mm CP (1 

esq. 213,0 mm CP), rio Madeira. UNIR 3295, 1, 169,2 mm CP, rio Madeira, rio Guaporé, 

12°12'49'' S 64°34'53'' W, 2 de julho de 2009, A. Cella-Ribeiro. Bolívia: FMNH 106704, 1, 

211,3 mm CP, Bolívia, Pando, rio Nareuda, 11°16’00’’S 069°04’00’’W, 4 de setembro de 

1996, N. Menezes, B. Chernoff, T. Bert, R. Coca. USNM 305831, 2, 145,4-153,2 mm CP, El 

Beni, acampamento trapiche, rio Curiraba, 24 de julho de 1988, H. Ortega. USNM 305795, 2, 

133,2-197,3 mm CP, El Beni, acampamento trapiche, rio Curiraba, 26 de julho de 1988, H. 

Ortega, R. Vasquez & L. Torres. Sem dados de coleta: INPA não tombado, 2, 150,6-173,8 

mm CP.  
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Ageneiosus sp. n. “anal curta” 

Figs. 42-43, Tabela 16 

Holótipo: INPA 35104, 94,9 mm CP, rio Purus, acima da comunidade de Carapanã, Berurí, 

Amazonas, Brasil, coletado com arrasto de fundo, aproximadamente 062°03'50’’W 

04°30'19’’S, 19 de outubro de 2009, C. Duarte & L. Rapp Py-Daniel. 

Parátipos: Brasil: Amazonas: FMNH 115974, 4, 34,5-57,0 mm CP, rio Negro, entre Ponta 

Negra e Manaus, coletado com arrasto de fundo a 5,2 m de profundidade, 03°08’21”S 

060°06’14’’W, 21 de outubro de 1993, J. G. Lundberg et al. FMNH 115993, 1, 103,7 mm CP, 

Brasil, rio Jutaí, entre os rios Zinho e Solimões, coletado com arrasto de fundo a 4,8 m de 

profundidade, 02°52’52’’S 066°58’16’’W, 16 de novembro de 1993, J. G. Lundberg et al. 

INPA 4648, 24, 56,9-130,6 mm CP, 2 c&c 77,4-108,5 mm CP, Manaus, rio Negro, coletado 

com arrasto de fundo, aproximadamente 060°02'W 03°07'S, 28 de novembro de 1990, J. 

Lundberg & L. Chao. INPA 8181, 7, 106,1-147,9 mm CP (1 esq. 125,3 mm CP), rio Purus, 

próximo à desembocadura, coletado com arrasto de fundo, aproximadamente 061°27'W 

03°42'S, 20 de outubro de 1992, C. Cox-Fernandes, L. Rapp Py-Daniel & J. Lundberg. INPA 

8253, 1, 151,6 mm CP, rio Solimões, abaixo de Manacapuru, coletado com arrasto de fundo a 

10 m de profundidade, aproximadamente 060°32'W 03°19'S, 18 de outubro de 1992, C. Cox-

Fernandes, J. Lundberg & L. Rapp Py-Daniel. INPA 8426, 79,0 mm CP, Manaus, rio Negro, 

entre Tarumã e Tarumã-Mirim, coletado com arrasto de fundo com 3 m de largura, 

aproximadamente 060°10'W 03°10'S, 7 de novembro de 1992, C. Cox-Fernandes. INPA 

8964, 1, 140,2 mm CP, rio Solimões, abaixo da boca do rio Coari, coletado com arrasto de 

fundo, aproximadamente 063°06'W 04°05'S, 23 de outubro de 1992, C. Cox-Fernandes & J. 

Lundberg. INPA 35641, 2, 92,6-107,4 mm CP, Anamã, rio Purus, próximo à sua foz, coletado 

com arrasto de fundo, aproximadamente 060°40'W 03°21'S, 20 de outubro de 1992, C. Cox-

Fernandes, J. G. Lundberg & L. Rapp Py-Daniel. INPA 12635, 15, 49,9-127,7 mm CP, rio 

Jaú, em sua desembocadura, aproximadamente 060°58'W 02°37'S, 3 de novembro de 1994, 

M. Garcia. INPA 18068, 3, 26,6-108,9 mm CP, Manaus, rio Negro, Praia de Ponta Negra, 

coletado com arrasto de fundo, 11 de agosto de 1992, L. Chao. INPA 18087, 3, 118,0-125,8 

mm CP, rio Negro, boca do rio Cueiras, 22 de agosto de 1977, L. Chao. INPA 25737, 1, 174,1 

mm CP, Presidente Figueiredo, rio Uatumã, igarapé do Miriti, aproximadamente 059°25'W 

02°02'S, 25 de abril de 1983, Equipe de Ictiologia INPA. MZUSP 56839, 1, 59,5 mm CP, rio 

Purus, 4,5 km abaixo do lago São Tomé, 061°25'39"W 03°46'18"S, 25 de outubro de 1993, S. 

Jewett et al. MZUSP 56969, 1, 49,5 mm CP, rio Negro, 3 milhas abaixo do Tarumã-Mirim, 
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060°09'27"W 03°06'20"S, 19 de julho de 1996, M. Toledo Piza et al. MZUSP 58020, 3, 41,2-

76,0 mm CP, rio Negro, 5 milhas de Tarumã-Mirim, 060°10'37"W 03°07'04"S, 17 de julho de 

1996, C. Cox-Fernandes et al. MZUSP 58109, 2, 52,6-61,3 mm CP, rio Amazonas, 1,8 km 

abaixo da boca do lago Puraquequara, 059°46'05"W 03°02'49"S, 12 de outubro de 1994, M. 

Westneat et al. MZUSP 58135, 2, 51,8-64,9 mm CP, rio Negro, Tarumã-Mirim, 060°12'23"W 

03°05'09"S, 9 de outubro de 1994, M. Westneat et al. USNM 376317, 5, 59,0-80,8 mm CP, 

Amazonas, rio Negro, 9,3 km abaixo de Paricatuba, 14,7 km acima de Manaus, coletado com 

arrasto de fundo a 18,9-21,0 m de profundidade, 03°05’S 60°06’W, 4 de dezembro de 1993, J. 

G. Lundberg et al. Pará: FMNH 115992, 1, 121,0 mm CP, rio Trombetas, entre os lagos 

Bacabal e Samauma, entre Porto Trombetas e Vila Aracua, coletado com arrasto de fundo a 

20,5 m de profundidade, 01°31’03’’S 056°09’57’’W, 25 de outubro de 1994, M. W. Westneat 

et al. 

 

Não tipos. Brasil: Amazonas: MZUSP 55500, 3, rio Negro, 3,7 km abaixo do Tarumã-

Mirim, 3°3’42’’S 60°9’18’’W, coletado com arrasto de fundo a 8,9-21,0 m de profundidade, 4 

de dezembro de 1993, J. Lundberg et al. MZUSP 55502, 1, rio Negro, 12 km abaixo do 

Tucumã-Açú, 20 de outubro de 1993, J. Lundberg et al. MZUSP 55507, 2, rio Solimões, 25 

km abaixo do paraná Amatirá, 3°10’43’’S 67°55’53’’W, coletado com arrasto de fundo a 

14,6-18,1 m de profundidade, 21 de novembro de 1993, J. Lundberg et al. MZUSP 55508, 3, 

rio Negro, 3 km abaixo do Paraná das onças, 1°50’58’’S 61°24’4’’W, coletado com arrasto de 

fundo a 4,6-7,6 m de profundidade, 6 de dezembro de 1993, J. Lundberg et al. MZUSP 

55509, 1, rio Negro, 13 km abaixo do Curidique, 1°58’35’’S 61°16’12’’W, coletado com 

arrasto de fundo a 14,2-20,9 m de profundidade, 5 de dezembro de 1993, J. Lundberg et al. 

MZUSP 55510, 34, rio Negro, 1.3 km abaixo do Jufarí, 1°15’19’’S 61°57’19’’W, coletado 

com arrasto de fundo a 4,0-8,2 m de profundidade, 9 de dezembro de 1993, J. Lundberg et al. 

MZUSP 55568, 7, rio Negro, 9.8 km abaixo do Jufarí, 1°18’51’’S 61°55’21’’W, coletado 

com arrasto de fundo a 4,0-9,8 m de profundidade, 9 de dezembro de 1993, J. Baskin et al. 

MZUSP 55569, 4, rio Negro, 5.4 km abaixo de Unini, 1°41’41’’S 61°29’19’’W, coletado com 

arrasto de fundo a 5,5-14,0 m de profundidade, 11 de dezembro de 1993, J. Baskin et al. 

MZUSP 56316, 1, rio Negro, 22 km abaixo do paraná do Aliaque, 1°12’27’’S 62°15’3’’W, 

coletado com arrasto de fundo a 3,6-5,6 m de profundidade, 10 de dezembro de 1993, M. 

Garcia et al. MZUSP 56837, 4, rio Purus, 19 km abaixo do Paraná do Ananás, 3°51’9’’S 

61°23’5’’W, coletado com arrasto de fundo a 27,5-37,0 m profundidade, 25 de outubro de 
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1993, S. Jewett et al. MZUSP 57217, 1, rio Purus, próximo à foz, 27 de julho de 1996, A. 

Zanata et al. MZUSP 58104, 4, rio Amazonas, 1.85 km abaixo da boca do lago Puraquequara, 

12 de outubro de 1994, M. Westneat et al. MZUSP 58179, 2, rio Negro, 6.1 km abaixo do 

Tarumã-Mirim, 3°5’8’’S 60°11’33’’W, coletado com arrasto de fundo a 24,0-27,0 m de 

profundidade, 9 de outubro 1994, M. Westneat et al. MZUSP 58185, 2, rio Negro, Tarumã-

Mirim, 3°5’9’’S 60°12’23’’W, 9 de outubro de 1994, M. Westneat et al. Pará: MZUSP 

58173, 1, Pará, rio Trombetas, 1.2 km abaixo do lago bacabal, 1°30’48’’S 56°10’19’’W, 

coletado com arrasto de fundo a 15,5-21,5 m de profundidade, 25 de outubro de 1994, M. 

Westneat et al.  

 

Diagnose. Ageneiosus sp. n. "anal curta" difere de seus congêneres, exceto Ageneiosus sp. n. 

"Walsh" pelo acúleo da nadadeira peitoral rígido e delgado (vs. acúleo peitoral robusto ou 

distalmente segmentado). Difere de A. magoi, A. pardalis, A. polystictus, A. rondoni, A. 

vittatus e Ageneiosus sp. n. "Walsh" pelo colorido uniforme dos lados do corpo (vs. presença 

de pintas ou faixas longitudinais escuras nos lados). Ageneiosus sp. n. "anal curta" difere 

ainda de A. atronasus, A. dentatus, A. ucayalensis, A. uranophthalmus, Ageneiosus sp. n. "gr. 

atronasus" e Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" pelo menor número de raios na nadadeira anal 

(31-37 vs. 24-30 em A. atronasus e Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus" e vs. 39-49 em A. 

dentatus, A. ucayalensis, A. uranophthalmus e Ageneiosus sp. n. "Teles Pires"). Difere de A. 

inermis, A. piperatus, A. rondoni, Ageneiosus sp. n. gr. "atronasus" e Ageneiosus sp. n. "gr. 

brevis" pelo menor número de rastros branquiais sobre o primeiro arco branquial (14-18 vs. 

20-30). Difere de A. inermis, A. magoi e A. polystictus pela nadadeira caudal profundamente 

furcada (vs. nadadeira causal truncada). Difere de A. magoi, A. militaris e A. vittatus pelo 

colorido escuro uniforme no dorso (vs. uma faixa clara percorrendo longitudinalmente o 

dorso, desde o fim da base da nadadeira dorsal até a região anterior da base da nadadeira 

adiposa). Difere ainda de A. atronasus, A. brevis, A. pardalis, A. piperatus, A. rondoni, 

Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus", Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" pela bexiga natatória reduzida 

e ossificada (vs. bexiga natatória grande e não ossificada) e pela musculatura epaxial cobrindo 

a região timpânica (vs. região timpânica completamente translúcida, não encoberta por 

musculatura epaxial). 

 

Descrição. Dados morfométricos são apresentados na Tabela 16. Espécie de médio porte, 

maior exemplar examinado 174,1 mm CP. Corpo longo; altura do corpo na origem da 
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nadadeira dorsal aproximadamente tão alto quanto largo. Perfil dorsal do corpo reto a 

levemente côncavo da extremidade do focinho até a origem da nadadeira dorsal; reto a 

suavemente convexo da inserção da dorsal até a origem da nadadeira adiposa, declinando 

levemente até o início do pedúnculo caudal. Perfil dorsal e ventral do pedúnculo caudal 

côncavos. Perfil ventral da cabeça reto até o istmo; perfil ventral do corpo reto ou convexo até 

a origem da nadadeira anal; inclinando em uma reta ao longo da base da nadadeira anal. 

Cabeça deprimida na região anterior, tornando-se progressivamente mais elevada 

posteriormente; corpo e pedúnculo caudal progressivamente mais comprimidos em direção à 

nadadeira caudal. Linha lateral completa e médio-lateral; seu canal formando um padrão 

irregular de zig-zag, com ramificações oblíquas, curtas e posteriormente dirigidas ao longo de 

toda sua extensão. Total de vértebras 46-48; 18 ou 19 pré-caudais (7-8 com costelas) e 28-29 

caudais. 

Cabeça coberta por pele fina. Comprimento do focinho 0,47-0,55% do CC, sua 

margem anterior arredondada em vistas dorsal e ventral. Olhos de tamanho variável (7,4-17,6 

% do CC), lateralmente colocado e dirigidos, mais visíveis em vista ventral do que em vista 

dorsal. Um único par de barbilhões maxilares, pequenos e filamentosos (exceto machos 

nupciais, veja Dimorfismo Sexual). Boca ampla e subterminal; pré-maxila estendendo-se 

além do dentário por uma distância igual ou menor que o diâmetro horizontal do olho. Cantos 

posteriores da boca estendendo-se pouco além da vertical através das narinas posteriores. 

Lábio superior e inferior finos, pouco desenvolvidos. Um sulco profundo acima do lábio 

superior em cada canto da boca; iniciando suavemente anterior a uma transversal através da 

metade da distância entre as narinas anterior e posterior e estendendo-se suavemente além da 

extremidade da pré-maxila. 

Dentes mandibulares pequenos, finos e cônicos; distribuídos em fileiras irregulares e 

lateralmente expostos em ambas as maxilas. Placa de dentes ampla anteriormente e 

estreitando posteriormente. Placa de dentes da pré-maxila quase completamente exposta 

quando a boca está fechada; completamente exposta nos cantos posteriores. Sete a treze 

fileiras de dentes pré-maxilares. 

Fontanela craniana alongada, aberta do mesetmóide até aproximadamente metade dos 

frontais, terminando pouco antes de uma vertical através das margens posteriores dos olhos. 

Membranas branquiostégias amplamente associadas ao istmo, suportada por 10 raios 

branquiostégios. Abertura opercular relativamente ampla, sua margem posterior na vertical 

através do terceiro ou quarto raio da nadadeira peitoral. Rastros branquiais dispostos em duas 
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fileiras, bem ossificados, largos na base, finos e pontiagudos distalmente; 14-18 (moda = 16) 

sobre o primeiro arco branquial, 3-5 no epibranquial (moda = 4) e 10-14 no ceratobranquial 

(moda = 12) (n = 38). Espaço entre as narinas anteriores maior que o espaço entre as narinas 

posteriores; narina posterior mais próxima da anterior do que margem anterior da órbita. Cada 

narina cercada por uma borda carnosa muito baixa, mais visível nos maiores espécimes. 

Nadadeira dorsal I,6 (n = 38); primeiro raio ramificado maior, demais raios 

decrescendo gradativamente em tamanho; nadadeira originada em uma vertical através da 

metade da base da nadadeira peitoral. Acúleo dorsal fino, reto e pungente em juvenis 

(menores que 100 mm de CP) e tornando-se progressivamente flexível distalmente em adultos 

(maiores que 100 mm de CP); margem medial anterior com pequenas e numerosas 

granulações ósseas ao longo da metade proximal; margem posterior com uma fileira medial 

de espinhos reduzidos e espaçados. Nadadeira adiposa relativamente pequena e com formato 

variando entre triangular a oval; sua origem anterior ao fim da base da nadadeira anal. 

Nadadeira caudal profundamente furcada, com lobos longos e pontudos. Raios 

ramificados mais externos cerca de três vezes mais longos que os raios médios. Lobo ventral 

tão longo quanto o dorsal, seus raios mais externos não filamentosos. Nadadeira caudal com 

sete raios ramificados no lobo dorsal e oito no lobo ventral (n = 25); 18-19 raios procorrentes 

no ramo dorsal e 20-22 no ventral. 

Nadadeira anal relativamente longa, o comprimento de sua base aproximadamente 

igual ao comprimento pré-dorsal. Origem da nadadeira anal na ou suavemente posterior à 

vertical através da extremidade dos raios mais internos da nadadeira pélvica. O último raio 

não ramificado e os primeiros raios ramificados maiores; demais raios decrescendo 

suavemente em tamanho posteriormente. Margem da nadadeira reta a suavemente côncava. 

Nadadeira anal com 31-37 raios (moda = 34), 5-6 não ramificados e 26-32 ramificados. 

Nadadeira pélvica i,6; margem distal reta a levemente côncava; primeiro raio 

ramificado maior, raios remanescentes decrescendo gradativamente em tamanho. Origem da 

nadadeira na ou suavemente posterior à vertical através do primeiro raio da nadadeira dorsal 

quando a mesma está comprimida. 

Nadadeira peitoral I,11-13 (moda = 12; n = 38); primeiro raio ramificado maior, raios 

remanescentes decrescendo em tamanho. Acúleo peitoral delgado e pungente; superfície 

dorsal e ventral lisas; margem posterior com espinhos uniformemente retrorsos e espaçados 

dobre a porção mediana e distal do acúleo; margem anterior com pequenas granulações ósseas 

ao longo da metade proximal.  
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Colorido em álcool. Corpo claro a cinza escuro. Faixa dorsolateral escura estendendo-se da 

região posterior da cabeça até a base da nadadeira caudal. Região dorsal do focinho quase 

completamente escura. Mancha escura do focinho expandida posteriormente através dos 

frontais até o topo da cabeça e placas nucais, geralmente entrando em contato com a faixa 

dorsolateral. Nadadeiras peitoral e pélvica hialinas ou com muito melanóforos, escuras. 

Nadadeira anal e caudal hialinas a amareladas. Nadadeira dorsal geralmente com melanóforos 

concentrados na extremidade distal dos primeiros raios ramificados. 

 

Dimorfismo sexual. Manifestado em machos sexualmente maduros. Perfil pré-dorsal 

distintamente mais côncavo. Acúleo da nadadeira dorsal alongado, rígido, arqueado; espinhos 

na margem anterior do acúleo muito desenvolvidos; dispostos em uma fileira, alternadamente 

dirigidos látero-posteriormente; espinhos na base do acúleo densamente espaçados, muito 

desenvolvidos, alternadamente dirigidos posteriormente. Abertura urogenital de machos 

nupciais desenvolvida em gonopódio em forma de tubo longo, unido à margem anterior da 

nadadeira anal, terminando em poro simples. Últimos raios não ramificados e primeiros raios 

ramificados da nadadeira anal mais desenvolvidos, participando da composição do 

gonopódio. Osso maxilar desenvolvido ao longo de todo o barbilhão maxilar distintamente 

mais longo; duas fileiras de espinhos na margem dorsal dos barbilhões; maior superfície de 

contato articular entre o autopalatino e o maxilar. 

 

Distribuição. Alto e médio rio Amazonas (Fig. 43) 

 

Comentários. Exemplares de Ageneiosus sp. n. "anal curta" tem sido comumente nomeados 

como Ageneiosus ucayalensis. Embora sejam espécies simpátricas e algumas vezes coletadas 

em um mesmo evento de coleta, todos os exemplares de Ageneiosus sp. n. “anal curta” 

examinados, e que contavam com a descriminação ou anotação do artefato de coleta, são 

provenientes de coletas com apetrechos de fundo. 
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Figura 42. Ageneiosus sp. n. “anal curta”, holótipo, INPA 35104, 94,9 mm CP, Amazonas, 
Berurí, rio Purus. 

 

 

 
 

 

 
Figura 43. Mapa do norte da América do Sul ilustrando os locais de coleta de exemplares de 
Ageneiosus sp. n. "anal curta" examinados. Símbolos podem representar mais do que um lote 
de exemplares ou local de coleta; quadrado amarelo representa a localidade-tipo. 
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Tabela 16. Dados morfométricos de Ageneiosus sp. n. "anal curta". Variação inclui o holótipo 
(HT). 

  HT Menor Maior Média N 
Comprimento padrão 94,9 26,6 174,1  40 
 % do comprimento padrão 
Comprimento pré-dorsal 32,0 28,9 35,5 31,8 34 
Comprimento pré-anal 61,0 59,0 65,2 61,8 34 
Comprimento pré-pélvico 48,2 47,9 52,5 49,6 34 
Comprimento da cabeça 30,2 27,6 32,8 29,7 34 
Comprimento do pedúnculo caudal 12,5 7,7 12,5 10,5 34 
Altura do pedúnculo caudal 8,5 6,8 10,7 8,6 34 
Espaço entre as nadadeiras dorsal e adiposa 42,2 39,8 47,7 44,3 34 
Comprimento da base da nadadeira anal 28,8 27,6 33,8 30,1 34 
Comprimento da nadadeira pélvica 12,1 11,3 15,3 13,5 34 
Comprimento da nadadeira dorsal 14,4 14,3 19,5 15,7 34 
Comprimento do acúleo dorsal 12,4 10,1 16,0 12,4 27 
Comprimento do acúleo peitoral 12,9 11,0 15,0 12,9 30 
Altura do corpo 13,9 12,5 17,3 14,7 34 
Largura do corpo 13,5 10,5 16,1 13,0 34 
 % do comprimento da cabeça 
Altura da cabeça 39,2 36,7 48,2 41,0 34 
Largura da cabeça 56,1 47,3 63,4 57,3 34 
Largura interorbital 44,9 38,1 53,0 47,7 34 
Comprimento do focinho 51,8 47,7 55,4 52,1 34 
Projeção da pré-maxila 7,4 6,3 9,3 7,5 34 
Distância internasal 13,9 13,9 18,9 16,5 34 
Distância entre as narinas anteriores 32,5 30,8 35,2 33,4 34 
Distância entre as narinas posteriores 24,2 22,4 28,0 26,0 34 
Diâmetro horizontal do olho 10,8 7,4 17,6 10,3 34 
Largura da boca 49,5 45,7 55,7 49,8 34 
Largura da placa nucal 14,3 9,3 18,8 14,0 34 

Comprimento das placas nucais 15,9 14,2 20,6 16,4 34 
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Ageneiosus sp. n. “gr. atronasus” 

Figs. 44-45, Tabela 17 

Holótipo. INPA 35926, 65,3 mm CP, rio Purus, lago Samaúma, afluente do rio Abufari, 

Berurí, Amazonas, Brasil, 8 de dezembro de 2000, Rapp Py-Daniel et al. 

Parátipos. Brasil: Amazonas: INPA 12609, 1, 64,8 mm CP, Ilha da Marchantaria, lago 

Camaleão, 4 de fevereiro de 1981, Equipe de Ictiologia INPA. INPA 18986, 1, 62,2 mm CP, 

Tefé, rio Japurá, na margem da reserva Mamirauá, 19 de janeiro de 1999, W. Crampton. 

INPA 25112, 1, 73,5 mm CP, rio Madeira, comunidade de Cachoeirinha, 19 de setembro de 

2004, D. Pimpão & Carlitos. INPA35927, 3, 54,1-72,0 mm CP, RX, (1 c&c 54,1 mm CP), 

coletado com o holótipo. 

 

Diagnose. Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus" difere de seus congêneres, exceto de A. atronasus 

e A. rondoni, pelo menor número de raios na nadadeira anal (23-28 vs. 30-49). Difere de 

Ageneiosus atronasus, A. magoi, A. militaris, A. pardalis, A. uranophthalmus, A. vittatus, 

Ageneiosus sp. n. "anal curta", Ageneiosus sp. n. "projetada", Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" e 

Ageneiosus sp. n. "Walsh" pelo maior número de rastros branquiais no primeiro arco 

branquial (23-26 vs. 11-22). Difere de A. magoi, A. pardalis, A. polystictus, A. rondoni e 

Ageneiosus sp. n. "Walsh" pelo colorido uniforme nos lados do corpo (vs. presença de pintas 

ou faixas longitudinais escuras nos lados do corpo). Difere ainda de Ageneiosus dentatus, 

Ageneiosus inermis, A. magoi, A. militaris, A. polystictus, A. ucayalensis, A. uranophthalmus, 

A. vittatus, Ageneiosus sp. n. “projetada”, Ageneiosus sp. n. “anal curta”, Ageneiosus sp. n. 

“Teles Pires” e Ageneiosus sp. n. “Walsh” pela bexiga natatória grande (vs. bexiga natatória 

com algum grau de redução) e pela região timpânica translúcida, não encoberta por 

musculatura epaxial (vs. músculo epaxial cobrindo completa ou parcialmente a região 

timpânica). 

 

Descrição. Dados morfométricos são apresentados na Tabela 17. Espécie de pequeno porte, 

maior exemplar examinado 73,5 mm de CP. Corpo relativamente curto; sua altura na base da 

nadadeira dorsal igual ou pouco maior do que sua largura. Perfil dorsal do corpo pouco 

côncavo da extremidade do focinho até o início da nadadeira dorsal; reto a ligeiramente 

convexo da inserção da dorsal até a origem da nadadeira adiposa, de onde declina até a porção 

mediana do pedúnculo caudal. Perfil dorsal e ventral do pedúnculo caudal côncavos. Perfil 

ventral da cabeça reto a convexo da extremidade anterior da maxila até a região anterior do 
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istmo; perfil ventral do corpo reto a convexo até a origem da nadadeira anal; inclinando em 

uma reta ao longo da base da nadadeira anal. Cabeça deprimida anteriormente, tornando-se 

progressivamente mais elevada posteriormente; corpo e pedúnculo caudal progressivamente 

mais comprimidos em direção à nadadeira caudal. Linha lateral completa e médio-lateral; seu 

canal formando um padrão irregular de zig-zag, com ramificações curtas e posteriormente 

dirigidas ao longo de toda sua extensão. Total de vértebras 38-41, 15 pré-caudais (4-5 com 

costelas) e 23-26 caudais. 

Cabeça curta, 26,3-27,1% do CP; coberta por pele muito fina. Margem anterior do 

focinho arredondada em vistas dorsal e ventral. Olho pequeno; cerca de metade do 

comprimento do focinho; coberto por uma membrana delgada, lateralmente colocados e 

dirigidos, igualmente visíveis em vistas dorsal e ventral. Um único par de barbilhões 

maxilares, pequenos e filamentosos (exceto machos nupciais, veja Dimorfismo Sexual). Boca 

ampla e subterminal; pré-maxila estendendo-se além do dentário por uma distância menor que 

o diâmetro horizontal do olho. Cantos posteriores da boca pouca a frente de uma transversal 

através das narinas posteriores. Lábio superior e inferior finos, pouco desenvolvidos. Um 

sulco profundo acima do lábio superior em cada canto da boca, no qual está inserido o 

barbilhão maxilar, iniciando pouco posterior a uma transversal das narinas anteriores, 

estendendo-se pouco além da extremidade da pré-maxila. 

Dentes mandibulares pequenos, finos e cônicos; distribuídos em fileiras irregulares e 

lateralmente expostos no dentário em vista ventral. Placa de dentes mais ampla anteriormente, 

estreitando posteriormente. Placa de dentes da pré-maxila expondo quase ou totalmente as 

fileiras de dentes, em vista ventral, quando a boca está fechada; completamente exposta nos 

cantos posteriores; 4-6 (moda = 5; n = 6) fileiras de dentes na região anterior da pré-maxila. 

Fontanela cranial alongada; aberta do mesetmóide e percorrendo aproximadamente 

metade das margens internas dos frontais, terminando antes de uma vertical através das 

margens posteriores dos olhos. Membranas branquiostégias amplamente associadas ao istmo, 

suportada por sete raios branquiostégios. Abertura opercular relativamente ampla, sua 

margem posterior à vertical através da base do acúleo peitoral. Rastros branquiais dispostos 

em duas fileiras, longos, bem ossificados, finos e pontiagudos; 23-26 (moda = 25; n = 6) 

sobre o primeiro arco branquial, 6-9 no epibranquial (moda = 6) e 16-20 no ceratobranquial 

(moda = 19). Espaço entre as narinas anteriores maior do que o espaço entre as narinas 

posteriores; narina posterior aproximadamente tão distante da narina anterior quanto da 
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margem anterior da órbita. Cada narina cercada por uma borda carnosa muito baixa, mais 

visível nos exemplares maiores. 

Nadadeira dorsal I,6 (n = 6); primeiro raio ramificado maior, demais raios decrescendo 

gradativamente em tamanho posteriormente. Nadadeira dorsal originada pouco anterior a uma 

vertical através da origem da nadadeira peitoral. Acúleo dorsal reto, forte e pungente. Margem 

medial anterior com numerosas e pequenas granulações ósseas, mais abundantes na metade 

proximal (com exceção de machos nupciais, veja Dimorfismo Sexual); margem posterior com 

uma fileira medial de espinhos pequenos e numerosos, uniformemente espaçados. Nadadeira 

adiposa relativamente pequena, arredondada acima e formando um lobo livre posteriormente; 

sua origem anterior ao fim da base da nadadeira anal. 

Nadadeira caudal profundamente furcada, com lobo longos. Raios ramificados mais 

externos cerca de duas vezes mais longos que os raios médios. Lobo dorsal de mesmo 

tamanho ou pouco mais longo que o lobo ventral; seus raios mais externos não filamentosos. 

Nadadeira caudal com sete raios ramificados no lobo dorsal e oito no lobo ventral (n = 6); 18-

19 raios procorrentes caudais no ramo dorsal e 14-15 no ventral. 

Nadadeira anal relativamente curta; sua base menor do que o comprimento pré-dorsal. 

Origem da nadadeira anal na ou suavemente posterior a uma transversal através da 

extremidade dos raios mais internos da nadadeira pélvica. Os primeiros raios ramificados 

pouco maiores; demais raios decrescendo gradativamente em tamanho posteriormente. 

Margem da nadadeira reta ou ligeiramente convexa. Nadadeira anal com 23-28 raios (moda = 

25; n = 6). 

Nadadeira pélvica i,6; margem distal reta a levemente convexa; primeiro raio 

ramificado maior, demais raios decrescendo em tamanho. Origem da nadadeira pouco 

posterior à vertical através da extremidade dos primeiros raios peitorais, quando a mesma está 

comprimida. 

Nadadeira peitoral I,8-10 (moda = 8; n = 6); primeiro raio ramificado maior, demais 

raios decrescendo gradativamente em tamanho. Acúleo peitoral forte e pungente; superfície 

dorsal e ventral lisas; margem posterior com uma fileira de espinhos uniformemente retrorsos, 

unicuspidados; margem anterior com pequenas granulações ósseas ao longo de quase toda sua 

extensão, mais desenvolvidas na metade proximal.  

 

Colorido em álcool. Corpo claro. Faixa dorsolateral escura estendendo-se do início da base 

da nadadeira dorsal até a base da nadadeira caudal. Vários cromatóforos aleatoriamente 
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distribuídos sobre a região dorsal da cabeça, placas nucais e lateral do opérculo. Lábio 

superior de alguns exemplares escuro. Região ventral da cabeça clara ou com ampla área 

escura, semicircular, acompanhando a forma do dentário. Nadadeira peitoral com vários 

melanóforos sobre toda a extensão dos dois primeiros raios ramificados. Nadadeira peitoral, 

anal e adiposa hialinas, amareladas na base. Nadadeira caudal com poucos e espaçados 

melanóforos sobre a porção basal e extremidade dos raios. Extremidade distal dos primeiros 

raios da nadadeira dorsal escuros, demais áreas da nadadeira hialina. 

 
Dimorfismo sexual. Manifestado em machos sexualmente maduros. Perfil pré-dorsal muito 

côncavo. Acúleo da nadadeira dorsal desenvolvido, rígido, levemente arqueado; espinhos na 

margem anterior desenvolvidos ao longo de toda a extensão do acúleo; dispostos em uma 

fileira, alternadamente dirigidos látero-posteriormente; espinhos menos desenvolvidos, 

anteriormente dirigidos, densamente espaçados, na base do acúleo. Abertura urogenital de 

machos nupciais desenvolvida em gonopódio em forma de tubo longo, unido à margem 

anterior da nadadeira anal, terminando em poro simples. Últimos raios não ramificados e 

primeiros raios ramificados da nadadeira anal mais desenvolvidos, participando da 

composição do gonopódio. Osso maxilar desenvolvido ao longo de todo o barbilhão maxilar 

distintamente mais longo; duas fileiras de espinhos espaçados na margem dorsal dos 

barbilhões; maior superfície de contato articular entre o autopalatino e o maxilar. 

 

Distribuição. Médio rio Amazonas (Fig. 45). 
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Figura 44. Vista lateral de Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus", holótipo, INPA 18557, 65,5 mm 
CP, rio Purus, Berurí, Amazonas, Brasil. 
 

 

 

 

 
Figura 45. Mapa do norte da América do Sul ilustrando o local de coleta de exemplares de 
Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus " examinados. Alguns símbolos representam mais do que um 
lote de exemplares; quadrado amarelo representa a localidade-tipo. 
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Tabela 17. Dados morfométricos de Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus". Variação inclui o 
holótipo (HT). 

  HT Menor Maior Média N 
Comprimento padrão 65,3 64,8 73,5  6 
 % do comprimento padrão 
Comprimento pré-dorsal 34,9 31,8 35,0 33,9 5 
Comprimento pré-anal 63,1 59,3 64,8 62,7 5 
Comprimento pré-pélvico 51,4 49,7 52,0 50,8 5 
Comprimento da cabeça 26,9 26,3 27,1 26,8 5 
Comprimento do pedúnculo caudal 10,9 10,4 13,9 11,8 5 
Altura do pedúnculo caudal 10,5 9,7 11,0 10,3 5 
Espaço entre as nadadeiras dorsal e adiposa 34,2 33,8 39,7 36,7 5 
Comprimento da base da nadadeira anal 27,7 24,7 30,1 27,3 5 
Comprimento da nadadeira pélvica 13,9 13,1 14,8 14,0 5 
Comprimento da nadadeira dorsal 24,9 18,8 24,9 22,1 4 
Comprimento do acúleo dorsal 34,9 19,0 34,9 26,1 4 
Comprimento do acúleo peitoral 19,8 14,2 20,1 17,6 5 
Altura do corpo 22,0 17,9 24,0 21,1 5 
Largura do corpo 16,6 16,2 18,4 17,0 5 
 % do comprimento da cabeça 
Altura da cabeça 62,4 54,5 68,6 61,1 5 
Largura da cabeça 84,8 65,7 84,8 76,6 5 
Largura interorbital 53,6 42,2 55,6 48,7 5 
Comprimento do focinho 48,8 42,9 48,8 45,8 5 
Projeção da pré-maxila 6,2 3,8 6,4 5,1 5 
Distância internasal 17,6 14,7 20,8 18,1 5 
Distância entre as narinas anteriores 36,7 30,4 36,7 33,8 5 
Distância entre as narinas posteriores 25,3 18,9 28,6 24,8 5 
Diâmetro horizontal do olho 23,3 21,0 25,6 23,6 5 
Largura da boca 61,0 47,9 61,0 54,7 5 
Largura da placa nucal 25,3 20,9 25,3 23,4 5 

Comprimento das placas nucais 38,0 31,3 38,0 34,2 5 
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Ageneiosus sp. n. “gr. brevis” 

Figs. 46-47, Tabela 18 

Holótipo. INPA 35109, 1, 72,4 mm CP, rio Purus, acima da comunidade de Carapanã, Berurí, 

Amazonas, Brasil, coletado com arrasto de fundo, aproximadamente 062°03'50’’W 

04°30'19’’S, 19 de outubro de 2009, C. Duarte & L. Rapp Py-Daniel. 

 

Parátipos. Brasil: Amazonas: INPA17319, 1, 34,2 mm CP, rio Purus, 04°53’47.1’’S 

62°54’51.3’’W, coletado com arrasto de fundo, 6 de junho de 2001, L. Rapp Py-Daniel & C. 

de Deus. INPA 34077, 6, 50,0-68,6 mm CP (2 c&c, 52,0-60,0 mm CP), rio Solimões, 

próximo ao encontro dos rios Solimões e Negro, 03°09’14”S 059°54’17”W, coletado com 

arrasto de fundo, 17 de agosto de 2007, A. Carvajal et al. INPA 34078, 3, 44,3-55,0 mm CP, 

rio Solimões, costa do Catalão, 03°09’43”S 059°54’39”W, coletado com arrasto de fundo a 7-

12 m de profundidade, 7 de agosto de 2008, A. Ribeiro. INPA 35532, 221, 43,95-79,83 mm 

CP, coletado com o holótipo. MZUSP 56644, 2, 44,9-54,6, mm CP, rio Madeira, 03°38’26”S 

059°02’45”W, coletado com arrasto de fundo, 7 de agosto de 1996, M. T. Piza et al. MCP 

29600, 1, 65,5 mm CP, Amazonas, Tefé, rio Solimões, margem sul da ilha Panamim, 

3°19’19’’S 64°40’25’’W, 19 de janeiro de 2001, W. G. R. Crampton. MCP 29602, 1, 68,0 

mm CP, Amazonas, Alvarães, rio Solimões, praia Caborini, em frente à comunidade Caborini 

(oposto à boca do lago Mamirauá, confluência dos rios Solimões e Japurá, 3°9’34’’S 

64°46’35’’W, 10 de fevereiro de 2001, W. G. R. Crampton. MCP 29605, 1, 81,3 mm CP, 

Amazonas, Tefé, rio Solimões, 3°15’37’’S 64°42’30’’W, 30 de janeiro de 2001, W. G. R. 

Crampton. MZUSP 56646, 2, 35,6-40,6 mm CP, rio Purus, 03°51’09”S 061°23’25”W, 

coletado com arrasto de fundo, 26 de julho de 1996, M. T. Piza et al. MZUSP 56721, 1, 62,0 

mm CP, rio Solimões, 12 km abaixo do Japurá, 03°18’29”S 064°35’24”W, coletado com 

arrasto de fundo, 31 de outubro de 1993, O. Oyakawa et al. MZUSP 56725, 2, 58,0-59,5 mm 

CP, rio Japurá, 11 km abaixo da lago Paupixuna, 02°39’24”S 065°47’40”W, coletado com 

arrasto de fundo, 7 de novembro de 1993, O. Oyakawa et al. MZUSP 56726, 1, 58,8 mm CP, 

rio Juruá, entre os lagos Paupixuna e Meneroa, 02°46’31”S 065°49’59”W, coletado com 

arrasto de fundo, 9 de novembro de 1993, O. Oyakawa et al. MZUSP 57348, 2, 38,5-47,6 mm 

CP, rio Amazonas, próximo à foz do rio Madeira, 03°13’46”S 059°03’59”W, coletado com 

arrasto de fundo, 11 de agosto de 1996, A. Zanata et al. MZUSP 57380, 1, 49,2 mm CP, rio 

Amazonas, abaixo do Negro, 03°10’24”S 059°32’29”W, coletado com arrasto de fundo, 22 de 

julho de 1996, A. Zanata et al. MZUSP 58309, 2, 45,9-46,2 mm CP, rio Solimões, 7 km 



 

168 
 

abaixo do Paraná do Iranduba, 03°13’34”S 059°56’25”W, 24 de outubro de 1993, S. L. Jewett 

et al. Peru: ANSP 178310, 11, 43,1-76,9 mm CP, Loreto, Maynas, Iquitos, rio Amazonas, 

boca do rio Itaya, coletado com arrasto de praia, 13 de agosto de 2001, M. H. Sabaj, M. W. 

Littmann & K. A. Elkin. 

 

Não tipos: Brasil: Amazonas: MCP 29601, 1, 64,1 mm CP, Tefé, rio Solimões, margem 

norte, 1,5 km a oeste da entrada do paraná Coxiu Muni, 3°16’36’’S 64°41’29’’W, 17 de 

janeiro de 2001, W. G. R. Crampton. MCP 29603, 1, 67,8 mm CP, Alvarães, rio Solimões, na 

ilha do Içé, 3°16’36’’S 64°41’1’’W, janeiro de 2001, W. G. R. Crampton. MCP 29604, 1, 

60,7 mm CP, Alvarães, rio Solimões, comunidade de Capivara, 3°14’7’’S 64°41’9’’W, 13 de 

janeiro de 2001, W. G. R. Crampton. MZUSP 56076, 1, rio Juruá, 13.2 km abaixo do lago 

Pauapixuna, coletado com arrasto de fundo, 2°39'50.00"S 65°48'0.01"W, 7 de novembro de 

1993, J. P. Friel et al. MZUSP 56642, 1, rio Solimões, abaixo do Purus, coletado com arrasto 

de fundo, 3°36'25"S 61°19'40"W, 28 de julho de 1996, M. T. Piza et al. MZUSP 56643, 1, rio 

Solimões, próximo ao rio Purus, coletado com arrasto de fundo, 3°36'1.00"S 61°21'21.01"W, 

28 de julho de 1996, M. T. Piza et al. MZUSP 56647, rio Madeira, coletado com arrasto de 

fundo, 3°37'41.00"S 59° 1'27.00"W, 7 de agosto de 1996, M. T. Piza et al. MZUSP 56648, 2, 

rio Solimões, próximo ao rio Purus, coletado com arrasto de fundo, 3°36'8.00"S 

61°17'51.00"W, 28 de julho de 1996, M. T. Piza et al. MZUSP 56650, 1, rio Solimões, 

próximo ao Purus, coletado com arrasto de fundo, 3°39'31.00"S 61°28'37.00"W, 30 de julho 

de 1996, M. T. Piza et al. MZUSP 56651, 1, rio Madeira, coletado com arrasto de fundo, 

3°26'32.00"S 58°47'57.00"W, 10 de agosto de 1996, M. T. Piza et al. MZUSP 57306, 1, rio 

Madeira, perto da foz, coletado com arrasto de fundo, 3°35'30.00"S 58°57'57.00"W, 6 de 

agosto de 1996, Zanata et al. MZUSP 57347, 1, rio Solimões, abaixo do Purus, coletado com 

arrasto de fundo, 3°36'16.00"S 61°21'12.00"W, 28 de julho de 1996, A. M. Zanata et al. 

MZUSP 57970, 1, rio Madeira, 17 km abaixo do Paraná do Canumá, coletado com arrasto de 

fundo, 3°51'11.00"S 59°3'24.00"W, 7 de agosto de 1996, C. Cox-Fernandes et al. MZUSP 

57977, 1, rio Madeira, 51 km abaixo do Paraná do Canumá, coletado com arrasto de fundo, 

3°35'9.00"S 58°57'47.00"W, 6 de agosto de 1996, C. Cox-Fernandes et al. MZUSP 58124, 1, 

rio Amazonas, 21.3 km abaixo do Madeira, coletado com arrasto de fundo, 3°18'14.00"S 

58°36'9.00"W, 20 de outubro de 1994, M. Westneat et al. MZUSP 58245, 1, rio Solimões, 10 

km abaixo do Japurá, coletado com arrasto de fundo, 3°19'10.00"S 64°32'2.99"W, 28 de 

outubro de 1993, S. L. Jewett et al. MZUSP 58238, 1, rio Solimões, 3.9 km abaixo da boca do 
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Japurá, coletado com arrasto de fundo, 3°12'11.00"S 64°48'1.99"W, 30 de outubro de 1993, 

Jewett et al. 

 

Diagnose. Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" difere de seus congêneres, exceto Ageneiosus brevis, 

A. rondoni e A. piperatus, por possuir um processo posterior do cleitro rudimentar (vs. 

processo ausente). Difere de Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus" e, ainda, de A. atronasus e A. 

rondoni pelo maior número de raios na nadadeira anal (35-41 vs. 28-33). Difere ainda de 

Ageneiosus dentatus, A. inermis, A. magoi, A. militaris, A. polystictus, A. ucayalensis, A. 

uranophthalmus, A. vittatus, Ageneiosus sp. n. “projetada”, Ageneiosus sp. n. “anal curta”, 

Ageneiosus sp. n. “Teles Pires” e Ageneiosus sp. n. “Walsh” pela bexiga natatória grande (vs. 

bexiga natatória com algum grau de redução) e pela região timpânica translúcida, não 

encoberta por musculatura epaxial (vs. músculo epaxial cobrindo completa ou parcialmente a 

região timpânica). Difere ainda de A. magoi, A. militaris, A. pardalis, A. uranophthalmus, A. 

vittatus, Ageneiosus sp. n. "anal curta", Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" e Ageneiosus sp. n. 

"Walsh" pelo maior números de rastros branquiais sobre o primeiro arco branquial (11-18 vs. 

20-24). Difere ainda de A. brevis pelo menor comprimento pré-dorsal (30,4-34,4 vs. 37,6-

42,7% do CP), comprimento da cabeça (24,1-29,3 vs. 29,1-35,4% do CP) e comprimento pré-

anal (48,8-56,2 vs. 58,6-67,5% do CP). 

 

Descrição. Dados morfométricos são apresentados na Tabela 18. Espécie de pequeno porte, 

maior exemplar examinado 81,3 mm CP. Corpo curto; sua altura na base da nadadeira dorsal 

maior do que sua largura no mesmo ponto. Perfil dorsal do corpo côncavo da extremidade do 

focinho até o início da nadadeira dorsal; reto a suavemente convexo da inserção da dorsal até 

a origem da nadadeira adiposa, de onde declina até a porção mediana do pedúnculo caudal. 

Perfil dorsal e ventral do pedúnculo caudal côncavos. Perfil ventral da cabeça reto a convexo 

da extremidade anterior da maxila até a região anterior do istmo; perfil ventral do corpo reto a 

convexo até a origem da nadadeira anal; inclinando em uma reta ao longo da base da 

nadadeira anal. Cabeça deprimida anteriormente, tornando-se progressivamente mais elevada 

posteriormente; corpo e pedúnculo caudal progressivamente mais comprimidos em direção à 

nadadeira caudal. Linha lateral completa e médio-lateral; seu canal formando um padrão 

irregular de zig-zag, com ramificações curtas e posteriormente dirigidas ao longo de toda sua 

extensão. Total de vértebras 42-44, 15 pré-caudais (cinco com costelas) e 27-29 caudais. 
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Cabeça curta, 24,1-29,3 % do CP; coberta por pele muito fina. Margem anterior do 

focinho arredondada em vistas dorsal e ventral. Olho pequeno; coberto por uma membrana 

delgada, lateralmente colocados e dirigidos, igualmente visíveis em vistas dorsal e ventral. 

Um único par de barbilhões maxilares, pequenos e filamentosos (exceto machos nupciais, 

veja Dimorfismo Sexual). Boca ampla e subterminal; pré-maxila estendendo-se além do 

dentário por uma distância menor que o diâmetro horizontal do olho. Cantos posteriores da 

boca pouca a frente de uma transversal através das narinas posteriores. Lábio superior e 

inferior finos, pouco desenvolvidos. Um sulco profundo acima do lábio superior em cada 

canto da boca, no qual está inserido o barbilhão maxilar, iniciando aproximadamente em uma 

vertical através do primeiro terço da distância entre as narinas anterior e posterior e 

estendendo-se pouco além da extremidade da pré-maxila. 

Dentes mandibulares pequenos, finos e cônicos; distribuídos em fileiras irregulares e 

lateralmente expostos no dentário em vista ventral. Placa de dentes mais ampla anteriormente, 

estreitando posteriormente. Placa de dentes da pré-maxila expondo quase ou totalmente as 

fileiras de dentes, em vista ventral, quando a boca está fechada; completamente exposta nos 

cantos posteriores; 4-8 (moda = 5; n = 31) fileiras de dentes na região anterior da pré-maxila. 

Fontanela cranial elipticamente alongada em vista dorsal, aberta do mesetmóide e 

percorrendo quase toda a extensão frontais, terminando aproximadamente na vertical através 

das margens posteriores dos olhos. Membranas branquiostégias amplamente associadas ao 

istmo, suportada por 8-10 raios branquiostégios. Abertura opercular relativamente ampla, sua 

margem posterior à vertical através da base do acúleo peitoral. Rastros branquiais dispostos 

em duas fileiras, bem ossificados, curtos, finos e pontiagudos; 20-24 (moda = 22; n = 31) 

sobre o primeiro arco branquial, 6-8 no epibranquial (moda = 7) e 13-16 no ceratobranquial 

(moda = 15). Espaço entre as narinas anteriores maior do que o espaço entre as narinas 

posteriores; narina posterior aproximadamente tão distante da narina anterior quanto da 

margem anterior da órbita. Cada narina cercada por uma borda carnosa muito baixa, mais 

visível nos exemplares maiores. 

Nadadeira dorsal I,6 (n = 31); primeiro raio ramificado maior, alcançando além da 

metade da distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa, demais raios decrescendo 

gradativamente em tamanho posteriormente. Nadadeira dorsal originada pouco anterior ou em 

uma vertical através da origem da nadadeira peitoral. Acúleo dorsal reto, forte e pungente. 

Margem medial anterior com pequenas e numerosas granulações ósseas, mais abundantes na 

metade proximal (com exceção de machos nupciais, veja Dimorfismo Sexual); margem 
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posterior com uma fileira medial de espinhos numerosos e pequenos, uniformemente 

espaçados. Nadadeira adiposa relativamente pequena, arredondada acima e formando um lobo 

livre posteriormente; sua origem anterior ao fim da base da nadadeira anal. 

Nadadeira caudal profundamente furcada, com lobo longos. Raios ramificados mais 

externos duas a três vezes mais longos que os raios médios. Lobo dorsal de mesmo tamanho 

ou pouco mais longo que o lobo ventral, seus raios mais externos não filamentosos. Nadadeira 

caudal com sete raios ramificados no lobo dorsal e oito no lobo ventral (n = 31); 20-22 raios 

procorrentes caudais no ramo dorsal e 17 no ventral. 

Nadadeira anal relativamente longa; sua base maior do que o comprimento pré-dorsal, 

2,3-2,7 vezes no CP. Origem da nadadeira anal na ou suavemente posterior à vertical através 

da extremidade dos raios mais internos da nadadeira pélvica. Os primeiros raios ramificados 

pouco maiores; demais raios decrescendo gradativamente em tamanho posteriormente. 

Margem da nadadeira reta a pouco convexa em vista lateral. Nadadeira anal com 35-41 raios 

(moda = 37; n = 31). 

Nadadeira pélvica i,6; margem distal reta a levemente convexa; primeiro raio 

ramificado maior, demais raios decrescendo em tamanho. Origem da nadadeira pouco 

posterior à vertical através da extremidade dos primeiros raios peitorais, quando a mesma está 

comprimida. 

Nadadeira peitoral I,11-12 (moda = 11; n = 31); primeiro raio ramificado maior, 

demais raios decrescendo gradativamente em tamanho. Acúleo peitoral forte e pungente; 

superfície dorsal e ventral lisas; margem posterior com uma fileira de espinhos 

uniformemente retrorsos, unicuspidados; margem anterior com pequenas granulações ósseas 

ao longo de quase toda sua extensão, mais desenvolvidas na metade proximal.  

 

Colorido em álcool. Corpo claro. Faixa dorsolateral escura estendendo-se do início da base 

da nadadeira dorsal até a base da nadadeira caudal, unida anteriormente a uma faixa escura 

sobre as placas nucais, que se projeta látero-ventralmente sobre a placa nucal mediana e, em 

seguida, divide-se em duas curtas projeções anterior e posteriormente dirigidas. Faixa 

dorsolateral menos evidente em indivíduos jovens, nos quais pode se manifestar através de 

cromatóforos irregularmente espaçados. Vários cromatóforos distribuídos sobre a região 

dorsal da cabeça, geralmente concentrados sobre o focinho, região posterior dos frontais e 

parieto-supraoccipital. Opérculo pigmentado, cromatóforos geralmente concentrados em sua 

porção lateral. Região lateral do tronco com cromatóforos irregularmente distribuídos, mais 
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abundantes e aglomerados em exemplares menores. Primeiros raios ramificados das 

nadadeiras peitoral e pélvica de muitos exemplares com muitos melanóforos, geralmente mais 

concentrados em suas porções proximal e distal. Nadadeira anal hialina ou com alguns 

melanóforos na extremidade distal dos primeiros raios. Nadadeira caudal hialina. Nadadeira 

dorsal escura na base; poucos melanóforos irregularmente distribuídos sobre suas membranas 

interradiais. Região gular de muitos exemplares com cromatóforos. 

 
Dimorfismo sexual. Manifestado em machos sexualmente maduros. Perfil pré-dorsal muito 

côncavo. Acúleo da nadadeira dorsal desenvolvido, rígido, levemente arqueado; espinhos na 

margem anterior desenvolvidos ao longo de toda a extensão do acúleo; dispostos em uma 

fileira, alternadamente dirigidos látero-posteriormente; espinhos menos desenvolvidos, 

anteriormente dirigidos, densamente espaçados, na base do acúleo. Abertura urogenital de 

machos nupciais desenvolvida em gonopódio em forma de tubo longo, unido à margem 

anterior da nadadeira anal, terminando em poro simples. Últimos raios não ramificados e 

primeiros raios ramificados da nadadeira anal mais desenvolvidos, participando da 

composição do gonopódio. Osso maxilar desenvolvido ao longo de todo o barbilhão maxilar 

distintamente mais longo; duas fileiras de espinhos espaçados na margem dorsal dos 

barbilhões; maior superfície de contato articular entre o autopalatino e o maxilar. 

 

Distribuição. Alto e médio rio Amazonas, no Brasil e Peru (Fig. 47). 

 

Comentários. Exemplares de Ageneiosus sp. n. “gr. brevis” são provenientes de ambientes de 

fundo. Grande parte dos exemplares examinados são oriundos de coletas recentes, sobretudo 

do Projeto Calhamazon, que objetivou amostrar espécies de peixes que exploram ambientes 

de fundo do rio Amazonas e alguns de seus afluentes. Exemplares da espécie estão, em grande 

parte, identificados como Ageneiosus brevis em coleções científicas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

173 
 

 

 
Figura 46. Ageneiosus sp. n. “gr. brevis”, holótipo, INPA 35109, 1, 72,4 mm CP, rio Purus, 
Berurí, Amazonas, Brasil. Foto: R. de Oliveira. 
 
 

 

 

 
Figura 47. Mapa do norte da América do Sul ilustrando os locais de coleta de exemplares de 
Ageneiosus sp. n. "gr. brevis " examinados. Alguns símbolos representam mais do que um 
lote de exemplares ou local de coleta; quadrado amarelo representa a localidade-tipo. 
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Tabela 18. Dados morfométricos de Ageneiosus sp. n. "gr. brevis". Variação inclui o holótipo 
(HT). 

  HT Menor Maior Média N 
Comprimento padrão 72,4 34,2 81,3  33 
 % do comprimento padrão 
Comprimento pré-dorsal 31,9 30,4 34,4 32,3 31 
Comprimento pré-anal 53,0 48,8 56,2 52,3 31 
Comprimento pré-pélvico 43,2 41,6 45,3 43,3 31 
Comprimento da cabeça 26,0 24,1 29,3 26,1 31 
Comprimento do pedúnculo caudal 10,1 8,2 11,5 9,4 31 
Altura do pedúnculo caudal 8,3 7,1 9,6 8,8 31 
Espaço entre as nadadeiras dorsal e adiposa 44,6 40,9 46,8 44,1 31 
Comprimento da base da nadadeira anal 39,4 36,9 43,9 39,8 31 
Comprimento da nadadeira pélvica 14,8 11,8 14,8 13,3 31 
Comprimento da nadadeira dorsal 19,3 16,8 20,4 18,4 31 
Comprimento do acúleo dorsal 15,7 13,7 34,3 15,7 22 
Comprimento do acúleo peitoral 15,9 14,2 17,0 15,8 31 
Altura do corpo 20,9 18,7 22,3 20,1 31 
Largura do corpo 14,9 13,2 15,8 14,7 31 
 % do comprimento da cabeça 
Altura da cabeça 57,7 55,5 69,0 60,5 31 
Largura da cabeça 79,3 62,1 90,1 80,1 31 
Largura interorbital 54,3 47,4 65,3 55,5 31 
Comprimento do focinho 48,8 43,8 53,0 47,7 31 
Projeção da pré-maxila 6,0 5,7 8,6 6,8 30 
Distância internasal 20,5 16,6 25,8 21,4 31 
Distância entre as narinas anteriores 35,9 32,5 45,7 37,8 31 
Distância entre as narinas posteriores 27,9 26,4 32,4 29,4 31 
Diâmetro horizontal do olho 17,2 11,0 17,7 15,4 31 
Largura da boca 61,5 44,0 65,0 58,4 31 
Largura da placa nucal 27,3 22,9 31,6 26,7 31 

Comprimento das placas nucais 31,9 31,9 39,5 35,2 31 
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Ageneiosus sp. n. "projetada" 

Figs. 48-49, Tabela 19 

Holótipo. INPA 34084, 124,4 mm CP, rio Solimões, paraná do Rei, Amazonas, Brasil., 25 de 

abril de 2000, L. Rapp Py-Daniel et al.  

 

Parátipos: Brasil: Amazonas: INPA 25095, 1, 107,2 mm CP, rio Madeira, Comunidade de 

Vencedor, 05o22’S 60o45’W, 24 de setembro de 2004, L. Rapp Py-Daniel et al. INPA 22144, 

4, 82,2-106,3 mm CP, rio Solimões, Paraná do Lago dos Reis, 03o11’S 59o50’W, 25 de 

janeiro de 2000, L. Rapp Py-Daniel et al. INPA 8641, 1, 66,4 mm CP, rio Solimões, costa da 

Marchantaria, coletado com arrasto de fundo, 03o18’S 60o03’W, 26 de outubro de 1992, C. 

Cox-Fernandes & J. Lundberg. INPA 22626, 1, 105,0 mm CP, rio Solimões, Paraná do Lago 

dos Reis, 03o11’S 59o50’W, 4 de abril de 1986, Equipe Ictiologia INPA. INPA 17312, 1, 60,0 

mm CP, rio Purus, 4o53'47''S 62o54'51''W, coletado com arrasto de fundo, 6 de junho de 2001, 

L. Rapp Py-Daniel et al. INPA 12581, 1, 82,4 mm CP, rio Negro, foz do rio Jaú, 19 de 

outubro de 1995, M. Garcia. INPA 34081, 1, 72,0 mm CP, rio Solimões, na boca do rio Purus, 

03o45’S 61o26’W, coletado com arrasto de fundo, 19 de outubro de 1992, C. Cox-Fernandes, 

J. Lundberg & L. Rapp Py-Daniel. INPA 34088, 124,4 mm CP, rio Negro, Catalão, em frente 

a Manaus, 03o09’S 59o55’W, 8 de outubro de 2008, F. Ribeiro. INPA 34080, 1, 60,6 mm CP, 

rio Solimões, costa do Catalão, 03°09’43”S 059°54’39”W, coletado com arrasto de fundo a 7-

12 m de profundidade, 7 de agosto de 2008, A. Ribeiro. INPA 34084, 2, 65,4-124,4 mm CP, 

Iranduba, rio Solimões, Paraná do Lago do Rei, 25 de abril de 2000, L. Rapp Py-Daniel & C. 

de Deus. MCP 32962, 5, 108,0-139,4 mm CP, Amazonas, Alvarães, rio Japurá, margem oeste, 

entre a boca do lago Mamirauá e a boca do paraná Jaquiri, 03°07’34’’S 64°47’18’’W, 7 de 

dezembro de 1999, W. G. R. Crampton. MZUSP 57114, 1, 53,1 mm CP, rio Purus, próximo à 

foz, coletado com arrasto de fundo, 30 de julho de 1996, A. M. Zanata et al. MZUSP 56902, 

1, 83,8 mm CP, rio Purus, coletado com arrasto de fundo, 26 de julho de 1996, M. T. Pizza et 

al. Pará: INPA 8368, 7, 63,5-87,5 mm CP (2 c&c 63,5-87,1 mm CP), rio Amazonas, 

Barreiras Vermelhas, coletado com arrasto de fundo, C. Cox-Fernandes 7 J. Lundberg. INPA 

34086, 1, 190,7 mm CP, Oriximiná, rio Trombetas, lago do Salgado, 22 de novembro de 

2009, E. G. Ferreira. MPEG 2983, 1, 144,3 mm CP, rio Madeira?, Calama, praia do Caraparu, 

20 de dezembro de 1980, M. Goulding. Rondônia: INPA 22335, 1, 206,7 mm CP, Porto 

Velho, rio Madeira, Fortaleza do Abunã, à montante da cachoeira do Abunã, 7 de abril de 

2004, equipe de ictiologia INPA. MCP 36336, 3, 99,3-100,0 mm CP, Guajará-Mirim, rio 
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Madeira, rio Mamoré, em frente ao bairro Cristo Rei, 10°47’03’’S 65°20’58’’W, 25 de julho 

de 2004, R. Reis, P. Buckup, F. Langeani, V. Bertaco & P. Lehmann. 

 

Não tipos: Brasil: Amazonas: INPA 34079, 2, Manaus, rio Solimões, próximo à ilha da 

Marchantaria, 03o06’59’’S 59o51’48’’W, coletado com arrasto de fundo, 18 de agosto de 

2007. INPA 34083, 1, Berurí, Praia Grande, rio Purus, 04o30’04”S 62o02’50’’W, 11 de 

outubro de 2007, C. Duarte. MZUSP 5873, 1, rio Solimões, boca do lago Preto, 25 de março 

de 1968, expedição permanente à Amazônia. MZUSP 5767, 2, boca do Paraná do Urukaca, 16 

de março de 1967, expedição permanente à Amazônia. MZUSP 6258, 1, Manacapuru, 12 de 

dezembro de 1967, expedição permanente à Amazônia. MZUSP 27635, 3, Ayrão Velho, rio 

Negro, foz do rio Jaú, 7 de junho de 1982, L. Portugal. MZUSP 55503, 6, rio Purus,, 8.1 km 

abaixo do Paraná do Ananás, 3°54’57’’S 61°24’12’’W, 25 de outubro de 1993, J. G. 

Lundberg et al. MZUSP 55505, 3, rio Negro, 10,6 km abaixo do Tarumã-Açú, 21 de outubro 

de 1993, Lundberg et al. MUSP 55567, 1, Moura, rio Negro, acima da foz do rio Branco 

(Jufarí), 1°19’29’’S 61°55’3’’W, 9 de dezembro de 1993, J. N. Baskin et al. MZUSP 56403, 

5, rio Negro, 50 km abaixo do Cueiras, 3 de dezembro de 1993, Oyakawa et al. MZUSP 

57115, 1, rio Purus, abaixo da Ilha do Tatu, 27 de julho de 1996, A. M. Zanata et al. MZUSP 

57216, 1, rio Solimões, abaixo do Purus, 28 de Julho de 1996, A. M. Zanata et al. MZUSP 

57062, 1, rio Solimões, 16 km abaixo do Paraná do Iranduba, 3°14’7’’S 59°54’3’’W, coletado 

com arrasto de fundo a 1,4-13,4 m de profundidade, 24 de outubro de 1993, S. Jewett et al. 

MZUSP 58126, 1, rio Amazonas, 1,85 km abaixo da boca do lago Puraquequara, 12 de 

outubro de 1994, M. Westneat et al. MZUSP 58148, 3, rio Amazonas, 7,6 km abaixo do rio 

Madeira, 18 de outubro de 1994, M. Westneat et al. MZUSP 58230, 1, rio Solimões, 29 de 

julho de 1996, M. Toledo-Piza et al. MZUSP 63578, 1, rio Negro, boca do Paunini, 14 de 

dezembro de 1974, P. E. Vanzolini. MZUSP 74475, 1, rio Solimões, lagoa junto ao canal do 

lago Janaua, margem direita do Solimões, 10 de janeiro de 1977, Alpha Helix Amazon 

Expedition. MZUSP 74858, 2, Manaus, rio Cueiras, próximo a boca do rio Negro, novembro 

de 1977, Alpha Helix Amazon Expedition. Pará: MZUSP 8198, 1, Pará, Santarém, rio Maicá, 

2°35’S 54°22’W, 27 de outubro de 1971, expedição permanente à Amazônia. Rondônia: 

MZUSP 48968, 1, rio Madeira, Calama, praia do Caraparu, 16 de dezembro de 1980, M. 

Goulding. 
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Diagnose. Ageneiosus sp. n. "projetada" difere de todos os seus congêneres pela pré-maxila 

projetada além do dentário por uma distância maior do que o diâmetro da órbita (vs. pré-

maxila projetada além do dentário por uma distância menor do que o diâmetro da órbita). 

Difere ainda de A. brevis, A. atronasus, A. rondoni, Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus" e 

Ageneiosus sp. n. "Walsh" pelo maior número de raios na nadadeira anal (37-46 vs. 24-36). 

Difere de Ageneiosus inermis, A. magoi, A. polystictus e A. vittatus pela nadadeira caudal 

profundamente furcada (vs. nadadeira caudal fortemente emarginada a truncada). Difere ainda 

de A. atronasus, A. brevis, A. pardalis, A. piperatus, A. rondoni, Ageneiosus sp. n. "gr. 

atronasus" e Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" pela bexiga natatória reduzida e ossificada (vs. 

bexiga natatória grande e não ossificada) e pela musculatura epaxial cobrindo a região 

timpânica (vs. região timpânica completamente translúcida, não encoberta por musculatura 

epaxial). Difere de Ageneiosus ucayalensis pelo espinho peitoral robusto, rígido e pontiagudo 

(vs. espinho peitoral delgado, tornando-se progressivamente segmentado em indivíduos 

maiores que 100 mm de CP) e menor número de vértebras (49 vs. 54-55). Difere de 

Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" pelo menor número de rastros branquiais no primeiro arco 

branquial (13-16, moda = 14 vs. 15-22, moda = 18) e pela presença de uma faixa escura 

percorrendo a extremidade distal dos raios da nadadeira caudal (vs. extremidade distal dos 

raios da nadadeira caudal hialina). 

 

Descrição. Dados morfométricos são apresentados na Tabela 19. Espécie de porte médio, 

maior exemplar examinado 279,0 mm CP. Corpo longo; mais alto do que largo. Perfil dorsal 

do corpo levemente côncavo da extremidade do focinho até o início da nadadeira dorsal; reto 

a convexo da inserção da nadadeira dorsal até a origem da nadadeira adiposa, declinando até a 

porção mediana do pedúnculo caudal. Perfil dorsal e ventral do pedúnculo caudal côncavos. 

Perfil ventral da cabeça reto a suavemente convexo da extremidade anterior da maxila até a 

região anterior do istmo; perfil ventral do corpo reto a convexo da região posterior do istmo 

até a origem da nadadeira anal; inclinado em uma reta ao longo da base da nadadeira anal. 

Cabeça muito deprimida na região anterior, tornando-se progressivamente mais elevada 

posteriormente; corpo progressivamente mais comprimido em direção à nadadeira caudal. 

Linha lateral completa e médio-lateral; seu canal formando um padrão irregular de zig-zag, 

com ramificações oblíquas, curtas e posteriormente dirigidas ao longo de toda sua extensão. 

Total de vértebras 49, 17-18 pré-caudais (8-9 com costelas) e 31-32 caudais. 
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Cabeça coberta por pele muito fina. Focinho longo; seu comprimento geralmente mais 

do que metade do comprimento da cabeça; margem anterior arredondada. Olhos de tamanho 

variável (7,4-18,6% do CC), lateralmente colocados e dirigidos, mais visíveis em vista ventral 

do que dorsal. Um único par de barbilhões maxilares, pequenos e filamentosos (exceto 

machos nupciais, veja Dimorfismo Sexual). Boca ampla e subterminal; pré-maxila 

estendendo-se além do dentário por uma distância aproximadamente igual ao diâmetro 

horizontal do olho. Cantos posteriores da boca estendendo-se além da vertical através das 

narinas posteriores por uma distância menor que diâmetro horizontal do olho. Lábio superior 

e inferior finos, pouco desenvolvidos. Um sulco profundo acima do lábio superior em cada 

canto da boca, onde estão inseridos os barbilhões maxilares. 

Dentes mandibulares pequenos, finos e cônicos; distribuídos em fileiras irregulares e 

lateralmente expostos em ambas as maxilas. Placa de dentes ampla anteriormente e 

estreitando posteriormente. Placa de dentes da pré-maxila expondo quase todas as fileiras de 

dentes quando a boca está fechada; completamente exposta nos cantos posteriores; 9-21 

(moda = 13; n = 40) fileiras de dentes pré-maxilares. 

Fontanela cranial alongada, aberta do mesetmóide até aproximadamente metade do 

comprimento dos frontais, terminando antes de uma vertical através das margens posteriores 

dos olhos. Membranas branquiostégias amplamente associadas ao istmo, suportada por 10 

raios branquiostégios. Abertura opercular relativamente ampla, sua margem posterior na 

vertical através da base do acúleo peitoral. Rastros branquiais dispostos em duas fileiras, 

curtos, bem ossificados, finos e pontiagudos; 15-22 (moda = 18) sobre o primeiro arco 

branquial, 3-7 no epibranquial (moda = 4) e 11-15 no ceratobranquial (moda = 14) (n = 39). 

Espaço entre as narinas anteriores maior do que o espaço entre as narinas posteriores; narina 

posterior mais próximo da narina anterior do que da margem anterior da órbita. Cada narina 

cercada por uma borda carnosa muito baixa, mais visível nos maiores espécimes. 

Nadadeira dorsal I+6 (n = 39); primeiro raio ramificado maior, demais raios 

decrescendo gradativamente em tamanho posteriormente. Nadadeira originada suavemente 

posterior a uma vertical através da origem dos acúleos peitorais. Acúleo dorsal mudando 

ontogeneticamente; fino, reto a levemente curvado, forte e pungente em jovens; 

progressivamente flexível em indivíduos maiores que 150,0 mm CP (com exceção de machos 

nupciais, veja Dimorfismo Sexual). Margem medial anterior do acúleo com pequenas e 

numerosas granulações, contidas principalmente no primeiro terço proximal; margem 

posterior com uma fileira medial de espinhos pequenos, delgados e espaçados. Nadadeira 
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adiposa relativamente pequena, formando um lobo livre posteriormente; forma variável entre 

triangular e quadrangular; sua origem anterior ao fim da base da nadadeira anal. 

Nadadeira caudal profundamente furcada, com lobos pontudos. Raios ramificados 

mais externos cerca de três vezes mais longos que os raios médios. Lobo dorsal tão longo 

quanto o lobo ventral, seus raios mais externos não filamentosos. Nadadeira caudal com sete 

raios ramificados no lobo dorsal e oito no lobo ventral (n = 39); 21-22 raios procorrentes 

caudais no ramo dorsal e 17-20 no ventral. 

Nadadeira anal longa, o comprimento de sua base igual ou maior que o comprimento 

pré-dorsal. Origem da nadadeira anal suavemente anterior à vertical através da extremidade 

dos raios mais internos da nadadeira pélvica. Os três primeiros raios ramificados maiores; 

demais raios decrescendo suavemente em tamanho posteriormente. Margem da nadadeira reta 

a suavemente convexa. Nadadeira anal com 37-46 raios (moda = 42; n = 39), 5 a 7 (moda = 5) 

não ramificados e 31-40 ramificados (moda = 36). 

Nadadeira pélvica i,6; margem distal reta a levemente convexa; primeiro raio 

ramificado pouco maior que o segundo, demais raios decrescendo gradativamente em 

tamanho. Origem da nadadeira na ou suavemente anterior à vertical através do primeiro raio 

da nadadeira dorsal quando a mesma está comprimida. 

Nadadeira peitoral I,12-14 (moda = 13; n = 39); primeiro raio ramificado maior, 

demais raios decrescendo em tamanho. Acúleo peitoral forte e pungente; superfície dorsal e 

ventral lisas; margem anterior com pequenas granulações ósseas; margem posterior com uma 

fileira de espinhos uniformemente retrorsos, unicuspidados.  

 

Colorido em álcool. Corpo claro. Faixa escura percorrendo a região dorsolateral desde a 

região anterior da base da nadadeira dorsal até a base da nadadeira caudal ou, na maioria das 

vezes, até a porção mediana do lobo dorsal da nadadeira caudal. Faixa mais ampla na porção 

anterior do corpo, onde se projeta ventralmente até próximo à base da nadadeira peitoral. 

Geralmente uma mancha escura na região acima da nadadeira anal de indivíduos menores que 

80 mm de CP. Região dorsal da cabeça escura, geralmente mais clara sobre a fontanela e 

mesetmóide, regiões circundantes das narinas, dorsal dos olhos e látero-posterior do opérculo; 

focinho de indivíduos menores que 100 mm de CP geralmente mais escuro. Nadadeira 

peitoral hialina e escurecida. Nadadeira pélvica hialina ou pouco escurecidas nos primeiros 

raios. Nadadeira anal hialina. Nadadeira caudal hialina; extremidade distal dos raios escura 

em indivíduos geralmente maiores que 150 mm de CP, formando uma faixa escura distal, 



 

180 
 

menos evidente em exemplares com muito tempo de preservação em álcool; eventualmente 

faixa presente em apenas um dos lobos da nadadeira caudal. Nadadeiras adiposa e dorsal 

hialinas, algumas vezes amareladas ou pouco escurecidas na base. 

 

Dimorfismo sexual. Manifestado em machos sexualmente maduros. Perfil pré-dorsal 

distintamente mais côncavo. Acúleo da nadadeira dorsal alongado, rígido, arqueado; espinhos 

na margem anterior do acúleo muito desenvolvidos; dispostos em uma fileira, alternadamente 

dirigidos látero-posteriormente; espinhos na base do acúleo densamente espaçados, muito 

desenvolvidos, alternadamente dirigidos posteriormente. Abertura urogenital de machos 

nupciais desenvolvida em gonopódio em forma de tubo longo, unido à margem anterior da 

nadadeira anal, terminando em poro simples. Últimos raios não ramificados e primeiros raios 

ramificados da nadadeira anal mais desenvolvidos, participando da composição do 

gonopódio. Osso maxilar desenvolvido ao longo de todo o barbilhão maxilar distintamente 

mais longo; duas fileiras de espinhos na margem dorsal dos barbilhões; maior superfície de 

contato articular entre o autopalatino e o maxilar. 

 

Distribuição. Médio e baixo rio Amazonas (Fig. 49). 

 

Nota ecológica. A projeção da pré-maxila de Ageneiosus sp. n. "projetada" deve ser uma 

adaptação para a apreensão durante a captura de presas. Dois dos exemplares examinados 

foram dissecados e seus estômagos continham camarão. 

 

Comentário. Royero (1999) citou dois exemplares do rio Ucayali, no Peru, com a pré-maxila 

projetada anteriormente e 12 rastros branquiais sobre o primeiro arco branquial. Os únicos 

exemplares de Ageneiosus examinados que apresentaram 12 rastros branquiais sobre o 

primeiro arco branquial são representantes de A. magoi, A. uranophthalmus e Ageneiosus sp. 

n. Walsh. Dessa forma, provavelmente os exemplares examinados por Royero (1999) não são 

representantes de Ageneiosus sp. n. "projetada". 
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Figura 48. Ageneiosus sp. n. "projetada", holótipo, INPA 34084, 124,4 mm CP, rio Solimões, 
Amazonas, Brasil. Foto: R. de Oliveira. 
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Figura 49. Mapa do norte da América do Sul ilustrando os locais de coleta de exemplares de 
Ageneiosus sp. n. "projetada " examinados. Símbolos podem representar mais do que um lote 
de exemplares ou local de coleta; quadrado amarelo representa a localidade-tipo. 
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Tabela 19. Dados morfométricos de Ageneiosus sp. n. "projetada ". Variação inclui o holótipo 
(HT). 

  HT Menor Maior Média N 
Comprimento padrão 124,4 52,6 279,1  40 
 % do comprimento padrão 
Comprimento pré-dorsal 31,5 27,8 36,0 32,5 33 
Comprimento pré-anal 60,7 55,1 63,6 60,0 33 
Comprimento pré-pélvico 49,4 43,6 52,8 49,3 33 
Comprimento da cabeça 30,2 26,0 33,2 30,0 33 
Comprimento do pedúnculo caudal 8,0 6,7 11,2 8,9 33 
Altura do pedúnculo caudal 8,3 7,7 9,5 8,5 33 
Espaço entre as nadadeiras dorsal e adiposa 46,5 39,5 50,0 45,3 33 
Comprimento da base da nadadeira anal 33,7 30,0 36,5 33,9 33 
Comprimento da nadadeira pélvica 13,9 11,8 15,4 13,8 33 
Comprimento da nadadeira dorsal 16,9 14,1 17,1 15,9 33 
Comprimento do acúleo dorsal 13,6 11,4 14,8 13,1 19 
Comprimento do acúleo peitoral 14,3 10,8 15,2 13,4 30 
Altura do corpo 13,1 11,9 16,6 14,1 33 
Largura do corpo 12,8 11,1 14,6 12,9 33 
 % do comprimento da cabeça 
Altura da cabeça 37,3 34,0 46,5 40,0 33 
Largura da cabeça 58,6 51,8 63,6 59,3 33 
Largura interorbital 42,3 34,7 50,2 41,1 33 
Comprimento do focinho 54,3 49,7 57,1 53,5 33 
Projeção da pré-maxila 10,7 10,3 14,3 11,8 33 
Distância internasal 14,4 13,7 18,7 15,7 33 
Distância entre as narinas anteriores 33,6 30,7 36,9 34,2 33 
Distância entre as narinas posteriores 22,6 21,3 24,7 23,1 33 
Diâmetro horizontal do olho 13,8 7,4 18,6 13,0 33 
Largura da boca 49,1 47,0 54,2 50,3 33 
Largura da placa nucal 10,9 10,9 19,5 15,0 33 

Comprimento das placas nucais 15,3 12,6 19,7 16,0 33 
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Ageneiosus sp. n. “Teles Pires” 

Figs. 50-52, Tabela 20 

Holótipo. MZUSP 99882, 157,0 mm CP, rio Teles Pires, a jusante das Sete Quedas, bacia do 

rio Tapajós, Jacareacanga, Pará, Brasil, 056°46'47"W 09°18'42"S, 9 de junho de 2008, L. 

Sousa & A. Netto-Ferreira 

Parátipos. Brasil: Mato Grosso: INPA 33969, 4 esq., 145,0-228,0 mm CP, Mato Grosso, 

Paranaíta, rio Teles Pires, a jusante de Sete Quedas, 056°46'55"W 09°18'51"S, 31 de janeiro 

de 2010, R. Oliveira & H. Espirito-Santo. INPA 33971, 2, 132,5-160,7 mm CP, Mato Grosso, 

Paranaíta, rio Teles Pires, em Sete Quedas, 056°47'12"W 09°18'57"S, 6 de outubro de 2009, 

R. Oliveira & H. Espirito-Santo. INPA 35642, 1, 134,0 mm CP, Mato Grosso, Paranaíta, rio 

Teles Pires, em Sete Quedas, 056°46'34"W 09°18'50"S, 6 de outubro de 2009, R. Oliveira & 

H. Espirito-Santo. Pará: MZUSP 96007, 1, 192,0 mm CP, Jacareacanga, rio Tapajós, rio 

Teles Pires, a jusante das Sete Quedas, 056°46'47"W 09°19'01"S, 26 de setembro de 2007, L. 

Sousa & A. Netto-Ferreira. MZUSP 98310, 1, 155,0 mm CP, Jacareacanga, rio Tapajós, rio 

Teles Pires, a jusante das Sete Quedas, 056°47'13"W 09°18'39"S, 18 de janeiro de 2008, M. 

Loeb & A. De Castro. MZUSP 98333, 12, 160,0-175,0 mm CP, Jacareacanga, rio Tapajós, rio 

Teles Pires, a jusante das Sete Quedas, 056°46'44"W 09°19'01"S, 18 de janeiro de 2008, M. 

Loeb & A. De Castro. MZUSP 98334, 1, 204,0 mm CP, Jacareacanga, rio Tapajós, rio Teles 

Pires, a jusante das Sete Quedas, 056°47'10"W 09°18'56"S, 18 de janeiro de 2008, M. Loeb & 

A. De Castro. MZUSP 99484, 1, 143,0 mm CP, Jacareacanga, rio Tapajós, rio Teles Pires, a 

jusante das Sete Quedas, 056°47'00"W 09°18'52"S, 21 de março de 2008, H. Rodrigo. 

MZUSP não tombado, 162,0-178,0 mm CP, coletado com o holótipo.  

 

Diagnose. Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" difere de A. brevis, A. inermis, A. piperatus, A. 

rondoni, A. ucayalensis, Ageneiosus sp. n. gr. "atronasus", Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" pelo 

menor número de rastros branquiais sobre o primeiro arco branquial (13-16 vs. 18-30). Difere 

A. atronasus, A. brevis, A. magoi, A. militaris, A. polystictus, A. rondoni, Ageneiosus sp. n. 

"gr. atronasus", Ageneiosus sp. n. "anal curta", Ageneiosus sp. n. "Walsh" pelo maior número 

de raios na nadadeira anal (40-42 vs. 23-39). Difere de Ageneiosus inermis, A. magoi, A. 

polystictus e A. vittatus pela nadadeira caudal profundamente furcada (vs. nadadeira caudal 

fortemente emarginada a truncada). Difere ainda de A. atronasus, A. brevis, A. pardalis, A. 

piperatus, A. rondoni, Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus" e Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" pela 

bexiga natatória reduzida e ossificada (vs. bexiga natatória grande e não ossificada) e pela 
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musculatura epaxial cobrindo a região timpânica (vs. região timpânica completamente 

translúcida, não encoberta por musculatura epaxial). Difere de Ageneiosus ucayalensis pelo 

espinho peitoral robusto, rígido e pontiagudo (vs. espinho peitoral delgado, tornando-se 

progressivamente segmentado em indivíduos maiores que 100 mm de CP) e menor número de 

vértebras (47-48 vs. 54-55). Difere de Ageneiosus sp. n. "projetada" pela menor projeção 

anterior da pré-maxila (pré-maxila projetada além do dentário por uma distância menor do 

que o diâmetro orbital vs. projetada além do dentário por uma distância maior do que o 

diâmetro orbital). Difere de Ageneiosus dentatus pelo menor número de rastros branquiais no 

primeiro arco branquial (13-16, moda = 14 vs. 16-24, moda = 21) e pela extremidade distal 

dos raios da nadadeira caudal hialina (vs. presença de uma faixa escura percorrendo a 

extremidade distal dos raios da nadadeira caudal). 

 

Descrição. Dados morfométricos são apresentados na Tabela 20. Espécie de porte médio, 

maior exemplar examinado 260,1 mm CP. Corpo comparativamente curto. Perfil dorsal do 

corpo reto da extremidade do focinho para a vertical através da margem posterior dos olhos, 

então côncavo para o início da nadadeira dorsal; reto a convexo da inserção da dorsal até a 

origem da nadadeira adiposa, declinando até a porção mediana do pedúnculo caudal. Perfil 

dorsal e ventral do pedúnculo caudal côncavos. Perfil ventral da cabeça reto a suavemente 

convexo da extremidade anterior da maxila até a região anterior do istmo; perfil ventral do 

corpo reto a convexo até a origem da nadadeira anal; inclinando em uma reta ao longo da base 

da nadadeira anal. Cabeça deprimida na região anterior, tornando-se progressivamente mais 

elevada posteriormente; corpo e pedúnculo caudal progressivamente mais comprimidos em 

direção à nadadeira caudal. Linha lateral completa e médio-lateral; seu canal formando um 

padrão irregular de zig-zag, com ramificações oblíquas, curtas e posteriormente dirigidas ao 

longo de toda sua extensão. Total de vértebras 47 ou 48, 16 ou 17 pré-caudais (sete com 

costelas) e 30 ou 31 caudais. 

Cabeça coberta por pele muito fina. Margem do focinho arredondada em vistas dorsal 

e ventral. Olhos grandes, lateralmente colocados e dirigidos, mais visíveis em vista ventral 

que em vista dorsal. Um único par de barbilhões maxilares, pequenos e filamentosos (exceto 

machos nupciais, veja Dimorfismo Sexual). Boca ampla e subterminal; pré-maxila 

estendendo-se além do dentário por uma distância menor que o diâmetro horizontal do olho. 

Cantos posteriores da boca estendendo-se além de uma transversal através das narinas 

posteriores por uma distância menor que diâmetro horizontal do olho. Lábio superior e 
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inferior finos, pouco desenvolvidos. Um sulco profundo acima do lábio superior em cada 

canto da boca; iniciando aproximadamente em uma vertical através do primeiro terço da 

distância entre as narinas anterior e posterior e estendendo-se pouco além da extremidade 

posterior da pré-maxila. 

Dentes mandibulares pequenos, finos e cônicos; distribuídos em fileiras irregulares. 

Placa de dentes ampla anteriormente e estreitando posteriormente. Placa de dentes da pré-

maxila expondo aproximadamente metade das fileiras de dentes quando a boca está fechada; 

completamente exposta nos cantos posteriores; 13-16 (moda = 15) fileiras de dentes na pré-

maxila. 

Fontanela cranial alongada, aberta do mesetmóide à porção mediana dos frontais, 

pouco antes de uma vertical através das margens posteriores dos olhos. Membranas 

branquiostégias amplamente associadas ao istmo, suportada por nove raios branquiostégios. 

Abertura opercular relativamente ampla, sua margem posterior em uma vertical através da 

base do acúleo peitoral. Rastros branquiais dispostos em duas fileiras, bem ossificados, finos e 

pontiagudos; 13-16 (moda = 14) sobre o primeiro arco branquial, 2-4 no epibranquial (moda = 

3) e 10-12 no ceratobranquial (moda = 11) (n = 17). Espaço entre as narinas anteriores maior 

do que o espaço entre as narinas posteriores; narina posterior mais próxima da anterior do que 

da margem anterior da órbita. Cada narina cercada por uma borda carnosa muito baixa, mais 

visível nos maiores espécimes. 

Nadadeira dorsal I,6 (n = 17); primeiro raio ramificado maior, demais raios 

ramificados decrescendo gradativamente em tamanho posteriormente. Nadadeira dorsal 

originada suavemente posterior a uma vertical através da origem dos acúleos peitorais. Acúleo 

dorsal fino, reto a levemente curvado, forte e pungente. Margem medial anterior com 

pequenas e numerosas granulações ósseas ao longo de toda sua extensão (com exceção de 

machos nupciais, veja Dimorfismo Sexual); margem posterior com uma fileira medial de 

espinhos muito delgados. Nadadeira adiposa com o lobo libra posteriormente; base curta; sua 

origem anterior ao fim da base da nadadeira anal. 

Nadadeira caudal profundamente furcada, com lobos pontudos. Raios ramificados 

mais externos cerca de três vezes mais longos que os raios médios. Lobo dorsal suavemente 

mais longo que o lobo ventral, seus raios mais externos não filamentosos. Nadadeira caudal 

com sete raios ramificados no lobo dorsal e oito no lobo ventral (n = 17). Vários raios 

procorrentes caudais no ramo dorsal e ventral. 
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Nadadeira anal longa, o comprimento de sua base maior que o comprimento pré-

dorsal, 0.35-0.39 do CP. Origem da nadadeira anal suavemente posterior à vertical através da 

extremidade dos raios mais internos da nadadeira pélvica. Os três primeiros raios ramificados 

maiores; demais raios decrescendo gradativamente em tamanho posteriormente. Margem da 

nadadeira reta a suavemente convexa. Nadadeira anal com 40-42 raios (moda = 40), 5 ou 6 

não ramificados e 35 ou 36 ramificados. 

Nadadeira pélvica i,6; margem distal reta a levemente convexa; primeiro raio 

ramificado pouco maior que o segundo, demais raios decrescendo gradativamente em 

tamanho. Origem da nadadeira na ou suavemente anterior à vertical através do primeiro raio 

da nadadeira dorsal quando a mesma está comprimida. 

Nadadeira peitoral I,12-14 (moda = 12; n = 17); primeiro raio ramificado maior, 

demais raios decrescendo gradativamente em tamanho. Acúleo peitoral forte e pungente; 

superfície dorsal e ventral lisas; margem posterior com espinhos uniformemente retrorsos e 

espaçados; unicuspidados; margem anterior com pequenas granulações ósseas ao longo da 

metade proximal.  

 

Colorido em álcool. Corpo claro. Faixa escura percorrendo a região dorsolateral desde a 

região anterior da base da nadadeira dorsal até a base da nadadeira caudal ou, na maioria das 

vezes, até a porção mediana do lobo dorsal da nadadeira caudal. Faixa mais ampla na porção 

anterior do corpo, onde se projeta ventralmente até próximo à base da nadadeira peitoral. 

Região dorsal da cabeça escura sobre a região posterior aos olhos, frontais e muito do focinho. 

Nadadeira peitoral hialina, pigmentada sobre a superfície dos primeiro raios ou 

completamente escura. Nadadeira pélvica hialina ou pouco pigmentada por melanóforos 

aleatoriamente distribuídos. Nadadeira anal hialina, geralmente amarelada na base. 

Nadadeiras hialinas, geralmente amareladas na base. 

 

Dimorfismo sexual. Manifestado em machos sexualmente maduros. Perfil pré-dorsal 

distintamente mais côncavo. Acúleo da nadadeira dorsal alongado, rígido, arqueado; espinhos 

na margem anterior do acúleo muito desenvolvidos; dispostos em uma fileira, alternadamente 

dirigidos látero-posteriormente; espinhos na base do acúleo densamente espaçados, muito 

desenvolvidos, alternadamente dirigidos posteriormente. Abertura urogenital de machos 

nupciais desenvolvida em gonopódio em forma de tubo longo, unido à margem anterior da 

nadadeira anal, terminando em poro simples. Últimos raios não ramificados e primeiros raios 



 

188 
 

ramificados da nadadeira anal mais desenvolvidos, participando da composição do 

gonopódio. Osso maxilar desenvolvido ao longo de todo o barbilhão maxilar distintamente 

mais longo; duas fileiras de espinhos na margem dorsal dos barbilhões; maior superfície de 

contato articular entre o autopalatino e o maxilar. 

 

Distribuição. Rio Teles Pires, abaixo de cachoeira de Sete Quedas (Fig. 52). 

 

 

Nota ecológica. Ageneiosus sp. n. "Teles Pires", até o momento, só foi registrada em áreas de 

remansos, próximo às corredeiras da cachoeira de Sete Quedas, no rio Teles Pires. O reduzido 

número de rastros branquiais é, provavelmente, uma adaptação relacionada à alimentação. 

 

Comentários. Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" possui distribuição restrita à jusante da 

cachoeira de Sete Quedas, no rio Teles Pires, afluente do rio Tapajós. A localidade de coleta 

dos exemplares examinados está situada na linha divisória entre os Estados de Mato Grosso e 

Pará, no Brasil, dessa forma, resolvemos manter os dados de registro nas coleções no tocante 

ao Estado de origem dos exemplares. 
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Figura 50. Ageneiosus sp. n. “Teles Pires”, holótipo, MZUSP 99882, 157,0 mm CP, Brasil, 
Estado do Pará, Jacareacanga, rio Teles Pires, em vista lateral (a), dorsal (b), e ventral (c). 
Foto: W. Ohara. 
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Figura 51. Ageneiosus sp. n. “Teles Pires”, parátipo, macho sexualmente maduro, MZUSP 
99484, 143,0 mm CP, Jacareacanga, rio Tapajós, rio Teles Pires. Foto: W. Ohara. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 52. Mapa do norte da América do Sul ilustrando os locais de coleta de exemplares de 
Ageneiosus sp. n. "Teles Pires". Símbolo representa mais do que um lote de exemplares. 
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Tabela 20. Dados morfométricos de Ageneiosus sp. n. "Teles Pires". Variação inclui o 
holótipo (HT). 

  S Menor Maior Média N 
Comprimento padrão 157,0 142,4 260,1 17 

% do cumprimento padrão 
Comprimento pré-dorsal 25,5 25,4 27,7 26,2 11 
Comprimento pré-anal 56,7 53,8 57,3 55,6 11 
Comprimento pré-pélvico 43,4 41,2 44,5 43,2 11 
Comprimento da cabeça 24,8 24,2 25,9 25,1 11 
Comprimento do pedúnculo caudal 11,8 9,5 11,8 10,8 11 
Altura do pedúnculo caudal 10,2 9,0 10,2 9,4 11 
Espaço entre as nadadeiras dorsal e adiposa 52,3 49,8 52,7 50,9 11 
Cumprimento da base da nadadeira anal 37,3 35,1 38,5 37,1 11 
Comprimento da nadadeira pélvica 11,8 11,7 13,6 12,5 11 
Comprimento da nadadeira dorsal 16,4 12,6 19,4 16,3 11 
Comprimento do acúleo dorsal 15,6 11,4 35,1 22,1 10 
Comprimento do acúleo peitoral 13,8 13,3 15,1 14,2 11 
Altura do corpo 20,1 16,5 20,1 17,9 11 
Largura do corpo 15,4 12,0 15,9 13,6 11 

% do cumprimento da cabeça 
Altura da cabeça 62,3 45,8 62,3 55,2 11 
Largura da cabeça 70,8 49,7 72,2 65,4 11 
Largura interorbital 52,2 44,4 54,5 51,0 11 
Comprimento do focinho 52,4 51,1 56,2 53,2 11 
Projeção da pré-maxila 8,1 6,4 8,1 7,1 11 
Distância internasal 16,6 15,4 18,2 16,6 11 
Distância entre as narinas anteriores 31,6 31,4 33,5 32,5 11 
Distância entre as narinas posteriores 25,3 23,8 27,4 25,2 11 
Diâmetro horizontal do olho 12,5 10,0 13,4 11,6 11 
Abertura da boca 58,5 50,8 60,2 55,3 11 
Largura da placa nucal 15,5 12,1 17,0 14,8 11 

Comprimento das placas nucais 16,2 14,2 20,2 17,0 11 
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Ageneiosus sp. n. “Walsh” 

Figs. 53-54, Tabela 21 

 

Brasil: Amazonas: FMNH115977, 1, 89,8 mm CP, rio Negro, entre Tarumã-Açú e 

Solimões-Amazonas, entre Ponta Negra e Manaus, coletado com arrasto de fundo, 

03°08’21’’S 060°06’14’’W, 21 de outubro de 1993, J. G. Lundberg et al. FMNH115978, 4, 

69,9-98,6 mm CP, rio Jutai, entre os rios Zinho e Solimões, coletado com arrasto de fundo a 4 

m de profundidade, 02°52’50’’S 066°59’38’’W, 13 de novembro de 1993, Friel et al. 

FMNH115979, 1, 105,0 mm CP, rio Jutai, entre os rios Zinho e Solimões, coletado com 

arrasto de fundo a 4,3 m de profundidade, 02°58’02’’S 067°00’44’’W, 16 de novembro de 

1993, O. Oyakawa et al. FMNH115980, 1 83,2 mm CP, rio Jutai, entre os rios Zinho e 

Solimões, coletado com arrasto de fundo a 4,9 m de profundidade, 02°52’37’’S 

066°58’26’’W, 16 de novembro de 1993, O. Oyakawa et al. FMNH115981, 1, 87,0 mm CP, 

rio Jutai, entre os rios Zinho e Solimões, coletado com arrasto de fundo a 7,9 m de 

profundidade, 02°51’16’’S 066°57’23’’W, 16 de novembro de 1993, O. Oyakawa et al. 

FMNH115984, 1, 97,7 mm CP, rio Purus, entre o Lago do Estopa e o rio Solimões, coletado 

com arrasto de fundo, 03°55’53’’S 061°26’54’’W, 27 de julho de 1996, F. Langeani et al. 

FMNH115985, 6, 85,8-117,6 mm CP, rio Purus, acima da foz do rio Purus, coletado com 

arrasto de fundo, 04°03’48’’S 061°33’50’’W, 27 de julho de 1996, M. Toledo-Piza et al. 

INPA 12597, 6, 76,9-125,2 mm CP, rio Negro, rio Jaú, canal Miratuca, 28 de outubro de 

1994, M. Garcia. INPA 22244, 1, 128,7 mm CP, rio Solimões, lago Caverna, paraná do 

Anamã, 1 de janeiro de 2003, Ivanildo & Lanize. INPA 25646, 1, 99,9 mm CP, Presidente 

Figueiredo, rio Uatumã, Reserva Biológica do Uatumã, 17 de agosto de 2005, E. Ferreira & S 

Amadio. INPA 26233, 2, 116,7-117,5 mm CP, Novo Airão, rio Negro, rio Paduari, 

02°13’51’’S 061°18’17’’W, 14 de abril de 2006, F. Mendonça et al. INPA 27079, 4, 106,6-

138,9 mm CP, rio Uatumã, próximo à cachoeira Morena, março de 1987, J. Zuanon. INPA 

27434, 2, 99,0-130,5 mm CP, Coari, rio Solimões, lago Ipixuna, 03°51’42’’S 063°52’51’’W, 

13 de setembro de 2006, M. Rocha & R. de Oliveira. INPA 33873, 1, 158,0 mm CP, 

Nhamundá, rio Nhamundá, em frente ao município de Nhamundá, 02°13’46’’S 

056°46’04’’W, 21 de setembro de 2009, R. Leitão & H. Lazzarotto. INPA 34750, 1, 119,3 

mm CP, Maués, rio Parauari, comunidade de Monte Sinai, 04°22’02’’S 057°35’44’’W, R. de 

Oliveira & W. Pedroza. INPA 35548, 2, 110,5-142,1 mm CP, Novo Airão, rio Negro, rio Jaú, 

19 de novembro de 2008, R. Silva et al. INPA 35931, 2, 68,8-75,4 mm CP (1 c&c, 75,4 mm 
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CP), Novo Airão, rio Negro, coletado com arrasto de fundo, 02°38’23’’S 060°53’59’’W, 18 

de fevereiro de 2008, J. Maldonado & U. Jaramillo. USNM 376313, 2, não medido, rio 

Negro, 34,3 km abaixo de Moura, 9,8 km acima de Novo Caioe, 01°42’22’’S 061°29’51’’W, 

11 de dezembro de 1993, J. Lundberg et al. USNM 376312, 1, não medido, rio Meneroa, 18 

km acima de Paupixuna, 02°36’08’’S 065°47’58’’W, 8 de novembro de 1993, J. Lundberg et 

al. USNM 376313, 16, não medido, rio Negro, 13,3 km abaixo do Carvoeiro, 01°18’58’’S 

061°55’12’’W, 9 de dezembro de 1993, J. Baskin et al. Pará: FMNH115982, 1, 102,8 mm 

CP, rio Trombetas, entre o rio Cumina e Lago do Axipica, coletado com arrasto de fundo a 14 

m de profundidade, 01°37’47’’S 055°58’59’’W, 26 de outubro de 1994, F. Langeani et al. 

FMNH115983, 80,5 mm CP, rio Xingu, rio Acarai, acima de Porto de Moz, coletado com 

arrasto de fundo a 1,7 m de profundidade, 02°04’12’’S 052°19’15’’W, 9 de novembro de 

1994, Lundberg et al. INPA 10140, 3, 151,0-160,0 mm CP, Monte Alegre, rio Amazonas, 

lago Grande, 12 de outubro de 1982, G. Santos & J. Zuanon. INPA 12531, 1, 123,6 mm CP, 

rio Trombetas, lago Tapagem, 13 de abril de 1985, E. Ferreira & M. Jegu. INPA 22794, 1, 

143,3 mm CP, rio Tocantins, mercado de Tucuruí, 1 de fevereiro de 1981, Equipe Ictiologia 

INPA. INPA 32324, 2, 82,2-132,7 mm CP, Oriximiná, rio Tombetas, em Porto Trombetas, 

01°25’43’’S 056°39’10’’W, coletado com arrasto de fundo, 26 de julho de 2005, J. Zuanon et 

al. INPA 33975, 1, 113,5-125,0 mm CP, (1 esq. 125,0 mm CP), Santarém, rio Tapajós, praia 

do Maracanã, 30 de junho de 2009, S. Matos. Rondônia: INPA 10950, 1, 128 mm CP, rio 

Jaci-Paraná, cerca de 40 km acima de Jaci Paraná, 30 de novembro de 1993, João Paulo. 

Peru: ANSP 178465, 1, 97,9 mmm CP, Loreto, Maynas, rio Nanay, em Pampa Chica, 

comunidade a 4,54 km a oeste de Iquitos, 03°45’09’’S 073°17’00’’W, 2 de agosto de 2001, 

M. H. Sabaj, M. W. Littmann, N. R. Lovejo. USNM 332503, 1, não medido, Maynas, 

Lagartococha, Aguas Negras, Cocha Zoraida, 14 de Março de 1994, H. Ortega & H. Sanchez. 

Venezuela: Amazonas: ANSP 160655, 2, 85,8-94,1 mm CP, Amazonas, rio Sipapo, coletado 

em parias de areia e rocha a cerca de 1-4 km acima de Pendare, 04°51’N 067°44’W, 12 de 

novembro de 1985, B. Chernoff et al. ANSP 159934, 1, 102,2 mm CP, Amazonas, rio Sipapo, 

cerca de 3 a 4 km rio acima de Pendare, 04°52’N 067°43’W, 12 de novembro de, H. Lopez et 

al. ANSP 189655, 1, 150,1 mm CP, rio Casiquiare, acima da boca do rio Siapa, 2°9'21'' N 

66°27'50''W, 19 de março de 2005, N. K. Lujan et al.  

 

Diagnose. Ageneiosus sp. n. "Walsh " difere de seus congêneres, exceto Ageneiosus sp. n. 

"anal curta" pelo acúleo da nadadeira peitoral rígido e delgado (vs. acúleo peitoral robusto ou 
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distalmente segmentado) e, exceto de A. magoi, A. pardalis e A. vittatus, pela presença faixas 

longitudinais escuras nos lados do corpo (vs. colorido uniforme ou com pintas escuras no 

lados do corpo). Difere ainda de A. brevis, A. inermis, A. piperatus, A. rondoni, A. 

ucayalensis, Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus" e Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" pelo menor 

número de rastros branquiais no primeiro arco branquial (12-16 vs. 18-30). Difere ainda de A. 

atronasus, A. dentatus, A. ucayalensis, A. uranophthalmus, Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus", 

Ageneiosus sp. n. "projetada" e Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" pelo menor número de raios na 

nadadeira anal (32-36 vs. 24-30 em A. atronasus e Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus" e vs. 39-

49 em A. dentatus, A. ucayalensis, A. uranophthalmus, Ageneiosus sp. n. "projetada" e 

Ageneiosus sp. n. "Teles Pires"). Difere ainda de A. atronasus, A. brevis, A. pardalis, A. 

piperatus, A. rondoni, Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus", Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" pela 

bexiga natatória reduzida e ossificada (vs. bexiga natatória grande e não ossificada) e pela 

musculatura epaxial cobrindo a região timpânica (vs. região timpânica completamente 

translúcida, não encoberta por musculatura epaxial). 

 

Descrição. Dados morfométricos são apresentados na Tabela 21. Espécie de médio porte; 

maior exemplar examinado 175,0 mm CP. Altura do corpo na origem da nadadeira dorsal 

maior que sua largura. Perfil dorsal do corpo côncavo da extremidade do focinho até a origem 

da nadadeira dorsal; reto a suavemente convexo da inserção da dorsal até a origem da 

nadadeira adiposa, declinando levemente até o início do pedúnculo caudal. Perfil dorsal e 

ventral do pedúnculo caudal côncavo. Perfil ventral da cabeça reto da extremidade do dentário 

até a região anterior do istmo; perfil ventral do corpo convexo ou reto da região posterior do 

istmo até a origem da nadadeira anal; inclinando em uma reta ao longo da base da nadadeira 

anal. Cabeça pouco mais larga do que alta, muito deprimida na região anterior, tornando-se 

progressivamente mais elevada posteriormente; coberta por pele fina. Corpo e pedúnculo 

caudal progressivamente mais comprimidos em direção à nadadeira caudal. Linha lateral 

completa e médio-lateral; seu canal formando um padrão irregular de zig-zag, com 

ramificações, oblíquas, curtas, dirigiras posteriormente ao longo de toda sua extensão. Total 

de vértebras 46, 18 pré-caudais (sete com costelas) e 28 caudais. 

Focinho longo, aproximadamente metade do comprimento da cabaça; sua extremidade 

anterior arrendada. Olhos grandes (13,4-19,7% do CC), lateralmente colocados e dirigidos, 

igualmente visíveis em vista ventral e dorsal. Um único par de barbilhões maxilares, pequenos 

e filamentosos (exceto machos nupciais, veja Dimorfismo Sexual). Boca ampla, subterminal; 
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pré-maxila estendendo-se além do dentário por uma distância menor que o diâmetro 

horizontal do olho. Cantos posteriores da boca estendendo-se pouco além de uma transversal 

através das narinas posteriores. Lábio superior e inferior finos, não desenvolvidos. Um sulco 

profundo acima do lábio superior em cada canto da boca, no qual estão inseridos os 

barbilhões maxilares. 

Dentes mandibulares pequenos, finos e cônicos; distribuídos em fileiras irregulares; 

placa de dentes da pré-maxila quase totalmente exposta quando a boca está fechada, ampla 

anteriormente e tornado-se mais estreita posteriormente; 9-14 (moda = 12; n = 21) fileiras de 

dentes pré-maxilares. Placa de dentes do dentário ampla na região anterior e anterolateral, 

estreitando abruptamente no canto posterior.  

Fontanela cranial alongada, aberta do mesetmóide até pouco além da metade das 

margens internas dos frontais, terminando antes de uma vertical através das margens 

posteriores dos olhos. Membranas branquiostégias amplamente associadas ao istmo, 

suportada por nove raios branquiostégios. Abertura opercular relativamente ampla, sua 

margem posterior a uma vertical através da base do acúleo peitoral. Rastros branquiais 

dispostos em duas fileiras, bem ossificados, curtos, largos na base, finos e pontiagudos 

distalmente; 12-16 (moda = 14; n = 19) sobre o primeiro arco branquial, 3-4 (moda = 3) no 

epibranquial e 9-12 (moda = 11) no ceratobranquial. Espaço entre as narinas anteriores maior 

do que o espaço entre as narinas posteriores; distância entre as narinas anterior e posterior um 

pouco maior do que a distância entre a narina posterior a margem anterior da órbita. Cada 

narina cercada por uma borda carnosa muito baixa, mais visível nos maiores espécimes. 

Nadadeira dorsal I,6 (n = 21); primeiro raio ramificado maior, demais raios 

decrescendo gradativamente em tamanho posteriormente; nadadeira originada pouco posterior 

a uma vertical através da origem da nadadeira peitoral. Acúleo dorsal fino, rígido, reto a 

ligeiramente curvado (exceto em machos nupciais, veja Dimorfismo Sexual). Margem medial 

anterior com pequenas e numerosas granulações ósseas ao longo de quase toda sua extensão, 

mais desenvolvidas e abundantes na região proximal e distal; margem posterior com uma 

fileira medial de espinhos delgados e reduzidos, mais desenvolvidos distalmente. Nadadeira 

adiposa relativamente pequena e com formato variando entre triangular a quadrangular; 

formando um lobo posterior com margem superior arredondada; sua origem anterior ao fim da 

base da nadadeira anal. 

Nadadeira caudal profundamente furcada, formando lobos longos. Raios ramificados 

mais externos duas a três vezes mais longos do que os raios médios. Lobo dorsal de mesmo 
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tamanho ou pouco mais longo que o lobo ventral, seus raios mais externos não filamentosos. 

Nadadeira caudal com nove raios ramificados dorsais e oito ventrais (n = 21); 23 raios 

procorrentes caudais no ramo dorsal e 18 no ventral. 

Nadadeira anal longa, o comprimento de sua base geralmente maior do que o 

comprimento pré-dorsal. Origem da nadadeira anal na ou suavemente posterior à vertical 

através da extremidade dos raios mais internos da nadadeira pélvica. Primeiros raios 

ramificados aproximadamente duas vazes mais longos que os últimos raios ramificados; 

geralmente o último raio não ramificado e os três primeiros raios ramificados maiores. 

Margem da nadadeira reta a suavemente convexa. Nadadeira anal com 32-36 raios (moda = 

35, n=14), 4-6 raios não ramificados e 28-33 ramificados. 

Nadadeira pélvica i,6; margem distal reta; primeiro raio ramificado maior, demais 

raios ramificados decrescendo gradativamente em tamanho. Origem da nadadeira pouco 

anterior à vertical através da extremidade dos raios externos da nadadeira peitoral quando a 

mesma está comprimida. 

Nadadeira peitoral I,12-15 (moda = 13, n = 21); primeiro raio ramificado maior, 

remanescentes raios decrescendo gradativamente em tamanho. Acúleo peitoral rígido, 

distalmente pungente; superfície dorsal e ventral lisas; margem anterior com pequenas 

granulações ósseas ao longo de quase toda sua extensão; margem posterior com vários 

espinhos delgados e espaçados, uniformemente retrorsos e unicuspidados, ao longo de toda 

extensão do acúleo, mais desenvolvidos distalmente. 

 

Colorido em álcool. Três faixas escuras ao longo dos lados do tronco: (1) dorsolateral, ampla, 

estendendo-se da região anterior da nadadeira dorsal até a base da nadadeira caudal; (2) 

lateral, estreita, sobre a linha lateral em toda sua extensão; (3) ventrolateral, ampla, 

estendendo-se da região posterior do opérculo até entre o início da base da nadadeira anal e a 

base da nadadeira caudal, muitas vezes expandidas sobre a base da nadadeira anal. Superfície 

dorsal da cabeça escura, geralmente mais sobre os frontais e região dorsal dos olhos e lateral 

do opérculo. Região ventral da cabeça e corpo clara. Nadadeiras peitoral e pélvica completa a 

parcialmente escuras, melanóforos geralmente concentrados sobre a superfície dorsal dos 

raios. Nadadeira anal com muitos melanóforos concentrados ao longo de sua base, algumas 

vezes unidos à faixa látero-ventral; extremidade distal dos raios pigmentados, geralmente 

formando uma linha escura percorrendo quase toda a extensão da nadadeira. Porção basal e 

mediana da nadadeira caudal escura; porção distal distintamente hialina. Nadadeira adiposa 
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escura na base, progressivamente hialina dorsalmente. Porção distal dos raios da nadadeira 

dorsal escura, região basal e mediana hialinas a amarelada. 

 

Dimorfismo sexual. Manifestado em machos sexualmente maduros. Perfil pré-dorsal muito 

côncavo. Acúleo da nadadeira dorsal desenvolvido, rígido, levemente arqueado; espinhos na 

margem anterior desenvolvidos ao longo de toda a extensão do acúleo; dispostos em uma 

fileira, alternadamente dirigidos látero-posteriormente; espinhos menos desenvolvidos, 

anteriormente dirigidos, densamente espaçados, na base do acúleo. Abertura urogenital de 

machos nupciais desenvolvida em gonopódio em forma de tubo longo, unido à margem 

anterior da nadadeira anal, terminando em poro simples. Últimos raios não ramificados e 

primeiros raios ramificados da nadadeira anal mais desenvolvidos, participando da 

composição do gonopódio. Osso maxilar desenvolvido ao longo de todo o barbilhão maxilar 

distintamente mais longo; duas fileiras de espinhos espaçados na margem dorsal dos 

barbilhões; maior superfície de contato articular entre o autopalatino e o maxilar. 

 

Distribuição: Bacia dos rios Amazonas e Orinoco (Fig. 54). 

 

Comentários. Esta espécie é reconhecida há muito tempo. Assim como Ageneiosus 

polystictus, embora ainda não formalmente descrita, foi observada e ilustrada no tempo da 

expedição de Wallace ao rio Negro (Toledo-Piza, 2002: 291, fig. 114). Trata-se de uma 

espécies amplamente distribuída na bacia amazônica (Walsh, 1990) e que também ocorre na 

bacia do rio Orinoco (Royero, 1999). Seus representantes são abundantes em coleções 

científicas, onde são comumente nomeados como Ageneiosus vittatus. Walsh (1990) 

reconheceu a espécie como nova, mas até o momento não a descreveu formalmente. 
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Figura 53. Vista lateral de Ageneiosus sp. n. "Walsh", INPA 35548, 142,1 mm CP, rio Negro, 
Novo Airão, Amazonas, Brasil. 
 

 

 
 

 
Figura 54. Mapa do norte da América do Sul ilustrando os locais de coleta de exemplares de 
Ageneiosus sp. n. "Walsh ". Alguns símbolos representas mais do que um lote de exemplares 
ou local de coleta. 
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Tabela 21. Dados morfométricos de Ageneiosus sp. n. "Walsh". 

  Menor Maior Média N 
Comprimento padrão 68,8 160,0  21 
 % do comprimento padrão 
Comprimento pré-dorsal 28,8 35,4 32,3 19 
Comprimento pré-anal 55,7 63,6 60,5 19 
Comprimento pré-pélvico 45,6 51,4 48,9 19 
Comprimento da cabeça 26,4 32,5 30,0 19 
Comprimento do pedúnculo caudal 9,8 13,7 11,2 19 
Altura do pedúnculo caudal 7,7 11,3 9,5 19 
Espaço entre as nadadeiras dorsal e adiposa 37,9 45,5 42,0 19 
Comprimento da base da nadadeira anal 26,9 33,5 31,2 19 
Comprimento da nadadeira pélvica 13,1 17,1 14,9 19 
Comprimento da nadadeira dorsal 16,6 26,1 19,8 19 
Comprimento do acúleo dorsal 12,5 36,9 19,6 13 
Comprimento do acúleo peitoral 15,4 21,8 18,2 19 
Altura do corpo 12,8 19,9 16,4 19 
Largura do corpo 10,4 18,3 13,9 19 
 % do comprimento da cabeça 
Altura da cabeça 36,9 51,4 42,1 19 
Largura da cabeça 59,5 71,2 66,1 19 
Largura interorbital 40,7 57,0 48,7 19 
Comprimento do focinho 12,8 18,5 15,2 19 
Projeção da pré-maxila 5,2 23,9 8,2 19 
Distância internasal 14,6 18,1 16,7 19 
Distância entre as narinas anteriores 27,0 39,5 35,4 19 
Distância entre as narinas posteriores 15,2 29,0 25,0 19 
Diâmetro horizontal do olho 13,4 19,6 16,3 19 
Largura da boca 45,7 58,9 53,4 19 
Largura da placa nucal 12,0 17,0 14,1 19 

Comprimento das placas nucais 14,9 21,2 19,2 19 
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Chave de identificação das espécies de Ageneiosus 

 

1’ – Nadadeira caudal truncada, emarginada ou levemente furcada …...............................….. 2 

1’’ – Nadadeira caudal profundamente furcada ……........................................................…… 5 

2’ – Faixas escuras percorrendo longitudinalmente os lados do corpo; uma mancha escura na 

porção mediana do lobo ventral da nadadeira caudal durante todas as fases de 

desenvolvimento ontogenético; acúleos das nadadeiras dorsal e peitoral ossificados, rígidos e 

pungentes ................................................................................................ 3 

2’’ – Lados do corpo sem faixas escuras; porção mediana do lobo ventral da nadadeira caudal 

de indivíduos maiores que 150 mm de CP escuro ou hialino, sem distinta mancha escura; 

acúleo da nadadeira peitoral distalmente segmentado, flexível ................................................ 4 

3’ – Mancha do lobo inferior da nadadeira caudal arredondada; faixa escura do lado do corpo 

alcançando o pedúnculo caudal .................................................................................. A. vittatus 

3’’ – Mancha do lobo inferior da nadadeira caudal alongada; faixa escura do lado do corpo 

alcançando ou se estendendo até pouco além de uma transversal através so início da base da 

nadadeira anal .................................... A. magoi 

4’ – Colorido dos lados do corpo uniforme ou com uma faixa escura curta abaixo da linha 

lateral, não se estendendo além da metade do tronco, em indivíduos maiores que 170 mm CP, 

e com grandes manchas escuras nos lados de indivíduos geralmente menores que 150 mm de 

CP; geralmente uma faixa escura percorrendo a extremidade dos raios da nadadeira caudal 

.......................................................................................................................... A. inermis 

4’’ – Pequenas pintas escuras aleatoriamente distribuídas sobre todo o lado do corpo; 

extremidade distal dos raios da nadadeira caudal sempre hialinos ....................... A. polystictus 

5’ – Duas ou três faixas escuras ao longo dos lados do tronco: uma dorsolateral, uma sobre a 

linha lateral e outra, quando presente, abaixo da linha lateral ….............................................. 6 

5’’ – Colorido dos lados do corpo uniforme ou com uma faixa na região dorsolateral, a qual 

pode se estender ventralmente até a linha lateral ...................................................................... 7 

6’ – Acúleo da nadadeira peitoral delgado e longo, 15,4-21,8 % do CP; focinho curto, 12,8-

18,5% do comprimento da cabeça; faixas escuras sobre a região lateral do corpo contínuas 

........................................................................................................... Ageneiosus sp. n. "Walsh" 
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6’’ – Acúleo da nadadeira peitoral robusto e curto, 10,4-14,4% do CP; focinho longo, 50,7-

58,4% do comprimento da cabeça; faixas sobre os lados do corpo fragmentadas ........... A. 

pardalis 

7’ – Espinho peitoral tornando-se distalmente segmentado em indivíduos maiores que 150 

mm de CP e muito delgados em indivíduos menores ............................................................... 8 

7’’ – Espinho peitoral distalmente pontiagudo, rígido .............................................................. 9 

8’ – Olho lateralmente colocado e dorsalmente dirigido; boca em forma de V, com margem 

anterior pontuda; 11-16 rastros branquiais sobre o primeiro arco branquial ............................... 

....................................................................................................................... A. uranophthalmus 

8’’ – Olho lateralmente colocado, dirigido lateralmente ou, mais freqüentemente, 

ventralmente dirigido; margem anterior da boca arredondada; 18-25 rastros branquiais sobre o 

primeiro arco branquial ...…….........................................................................… A. ucayalensis 

9’ – Pequenas pintas sobre os lados do corpo, muitas vezes restritas à região acima da linha 

lateral; com 28-33 raios na nadadeira anal.................................................................. A. rondoni 

9’’ – Colorido dos lados do corpo geralmente uniforme, sem pintas, ou, quando com pintas, 

com 35-41 raios na nadadeira anal .......................................................................................... 10 

10’ – Uma distinta barra transversal escura na base da nadadeira caudal; diâmetro horizontal 

da órbita aproximadamente igual ao tamanho do focinho ....................................... A. piperatus 

10’’ – Base da nadadeira caudal com o mesmo colorido da lateral do corpo, sem barra escura; 

diâmetro horizontal da órbita nitidamente menor do que o tamanho do focinho ................... 11 

11’ – Uma linha clara percorrendo longitudinalmente a faixa dorsolateral, entre o fim da base 

da nadadeira dorsal e o início da nadadeira adiposa; linhas claras transversais ao longo de 

quase toda a extensão da faixa dorsolateral, as quais se estendem dorsalmente até a linha clara 

longitudinal e ventralmente até o fim da faixa dorsolateral ...................................... A. militaris 

11’’ – Região dorsal uniformemente escura ................................ 12 

12’ – Pré-maxila projetada anteriormente além do dentário por uma distância maior do que o 

diâmetro horizontal da órbita ....................................................... Ageneiosus sp. n. "projetada" 

12’’ – Pré-maxila projetada anteriormente além do dentário por uma distância menor do que o 

diâmetro horizontal da órbita .................................................................................................. 13 
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13’ – Base da nadadeira anal nitidamente maior do que o comprimento pré-dorsal .............. 14 

13’’ – Base da nadadeira anal menor ou igual ao comprimento pré-dorsal ............................ 16 

14’ – Nadadeira anal com 35-41 raios; distância entre as narinas posteriores 26,4-32,4% do 

CC;  comprimento das placas nucais 31,9-39,5% do CC; pequeno porte, atingindo 81,3 mm 

de CP............................................................................................. Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" 

14’’ – Nadadeira anal com 40-49 raios na nadadeira anal; distância entre as narinas 

posteriores 19,8-27,4% do CC; comprimento das placas nucais 12,6-23,6% de CC; médio 

porte, podendo atingir pouco mais do que 200 mm de CP ..................................................... 15 

15’ – Extremidade distal dos raios da nadadeira caudal geralmente escuras; 16-24 (moda = 

21) rastros branquiais sobre o primeiro arco branquial ............................................. A. dentatus 

15’’ – Extremidade distal dos raios da nadadeira caudal hialina; 13-16 (moda = 14) rastros 

branquiais sobre o primeiro arco branquial ............................... Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" 

16’ – Altura do corpo 12,5-17,3% do CP; acúleo da nadadeira dorsal delgado; acúleo 14,4-

19,5% do CP ................................................................................ Ageneiosus sp. n. "anal curta" 

16’’ – Altura do corpo 17,9-25,5% do CP; acúleo da nadadeira dorsal robusto; acúleo 18,8-

34,7% do CP ........................................................................................................................... 17 

17’ – Nadadeira anal com 30-36 raios; comprimento pré-dorsal 37,7-42,7% do CP; altura do 

pedúnculo caudal 9,1-12,3% do CP ..........................................................................… A. brevis 

17’’ – Nadadeira anal com 23-30 raios; comprimento pré-dorsal 31,8-37,8% do CP; altura do 

pedúnculo caudal 7,0-9,1% do CP .......................................................................................... 18 

18’  – Rastros branquiais sobre o primeiro arco branquial menores do que os filamentos 

branquiais; 15-22 rastros sobre o primeiro arco branquial; comprimento pré-pélvico 51,5-

57,4% do CP ........................... A. atronasus 

18’’ – Rastros branquiais sobre o primeiro arco branquial de tamanho aproximadamente igual 

ao dos filamentos branquiais; 23-25 rastros sobre o primeiro arco branquial; comprimento 

pré-pélvico 49,7-52,0% do CP ............................................... Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus" 
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4 – ANÁLISE FILOGENÉTICA 
 

4.1. CARACTERES 

 

4.1.1. Neurocrânio 

 

1. Estrutura dos ossos do escudo cefálico. 

(Curran, 1989: #21; Royero, 1999: #30; Akama, 2004: #39; Birindelli, 2010: #237). 

0. Compactos (Fig. 55). 

1. Trabeculados (Fig. 56). 

2. Alveolados. 

Ossos do escudo cefálico trabeculados é uma sinapomorfia para o clado composto 

pelas espécies de Ageneiosus e Tetranematichthys. A presença de ossos trabeculados nas 

espécies de Ageneiosus tem sido atribuída à uma adaptação ao hábito pelágico (e.g. Britski, 

1972; Walsh, 1990; Akama, 2004), no entanto, algumas espécies do gênero têm sido 

comumente coletadas com apetrechos de arrasto de fundo (e.g. Ageneiosus brevis, A. 

uranophthalmus, Ageneiosus sp. n. “gr. brevis”, Ageneiosus sp. n. "anal curta"), o que indica 

que estão adaptadas para explorar esse tipo de ambiente. Como observado por Royero (1999), 

os alvéolos nos ossos do crânio de Pseudauchenipterus nodosus não são homólogos às 

trabéculas longitudinais em Ageneiosus e Tetranematichthys. 

 

2. Ossificação dérmica acessória entre os ossos esfenótico, frontal e parieto-

supraoccipital. 

(Ferraris, 1988: #N14, N26; Akama, 2004: #22; Birindelli, 2010: #82). 

0. Ausente. 

1. Presente. 

A presença desta ossificação acessória foi primeiramente observada e descrita por 

Britski (1972). Entre os táxons examinados, apenas Entomocorus benjamini apresenta tal 

ossificação, a qual, de acordo com Reis & Borges (2006), é uma das sinapomorfias que define 

Entomocorus. 
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Figura 55. Crânio de Trachycorystes trachycorystes, MZUSP 91659, 200,0 mm de CP, em 
vista dorsal. EPO, = epoccipital, ESF = esfenótico, FRO = frontal, IO = infra-orbital, EL = 
etmóide lateral, MES = mesetmóide, NAS = nasal, PEPO = processo do epoccipital, PMA = 
pré-maxilar, PNA = placa nucal anterior, PNM = placa nucal mediana, PNP = placa nucal 
posterior, PTE = pterótico, SCL = pós-têmporo-supracleitro, PSO = parieto-supraoccipital. 
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3. Ornamentação do osso parieto-supraoccipital e placas nucais. 

(Ferraris, 1988: #N12, N29; Royero, 1999: #31; Akama, 2004#20). 

0. Parieto-supraoccipital e placas nucais sem sulcos ou canais. 

1. Parieto-supraoccipital e placas nucais com sulcos ou canais transversos. 

Entomocorus benjamini apresenta sulcos e canais sobre o parieto-supraoccipital e 

placas nucais. Assim como o anterior, este caráter é diagnóstico para as espécies de 

Entomocorus (Reis & Borges, 2006) e, como observado por Akama (2004), pode estar 

relacionado com a passagem dos canais sensoriais da linha lateral cefálica. 

 
 

 

Figura 56. Crânio de Ageneiosus militaris, ANSP 182423, 250,0 mm de CP, em vista dorsal. 
ESF = esfenótico, FRO = frontal, HIO = hiomandibular, IO = infra-orbital, EL = etmóide 
lateral, MES = mesetmóide, MET = metapterigóide, NAS = nasal, OPE = opérculo, PAL = 
autopalatino, PEPO = processo do epoccipital, PMA = pré-maxilar, PNM = placa nucal 
mediana, PNP = placa nucal posterior, PTE = pterótico, QUA = quadrado, SCL = pós-
têmporo-supracleitro, PSO = parieto-supraoccipital. 
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4. Forma do mesetmóide (não ordenado). 

(Royero, 1999: #9, #10; Brito, 2002: #1; Akama, 2004: #30; Birindelli, 2010: #60). 

0. Mesetmóide com uma profunda constrição mediana; em forma de “X”. 

1. Mesetmóide longitudinalmente alongado e largo, algo retangular (Fig. 56). 

2. Mesetmóide pontiagudo, com dilatação mediana. 

Nos Siluriformes, geralmente o osso mesetmóide possui uma profunda constrição em 

sua porção mediana (Royero, 1999; Akama, 2004; Birindelli, 2010). Na maioria dos 

auquenipterídeos, exceto Auchenipterus nuchalis, Entomocorus benjamini, Epapterus 

dispilurus e Pseudepapterus hasemani, e em alguns doradídeos, como Pterodoras granulosus 

e Wertheimeria maculata, com mesetmóide em forma de “X”, o osso mesetmóide se 

apresenta de forma longitudinalmente alongado e largo, algo quadrangular ou retangular. Em 

Oxydoras niger o mesetmóide é pontiagudo e possui dilatações em sua porção mediana, 

formando processos laterais, estado que segundo Birindelli (2010) está presente em todos os 

representantes de Doradini. 

 

5. Porção anterior do mesetmóide. 

(Higuchi, 1992: #12; Birindelli, 2006: #36; Birindelli, 2010: #60). 

0. Semelhante à posterior, coberta por pele fina. 

1. Distinta da posterior, coberta por uma camada espessa de pele. 

Em Liosomadoras oncinus, Parauchenipterus galeatus, Trachelyopterus coriaceus e 

Trachycorystes trachycorystes, a porção anterior do mesetmóide é coberta por pele bem mais 

espessa do que o restante do osso. De acordo com Higuchi (1992), Birindelli (2006) e 

Birindelli (2010) este estado surgiu independentemente em Trachydoras steindachneri. 

 

6. Direção dos ramos anteriores do mesetmóide (ordenado). 

(Birindelli, 2010: #63; Sousa, 2010: #9). 

0. Dirigidos lateralmente (Fig. 55). 

1. Dirigidos ântero-lateralmente, em um ângulo de aproximadamente 45° em relação à borda 

anterior do osso (Figs. 56,57,58). 

2. Dirigidos anteriormente. 

Os ramos anteriores do mesetmóide da maioria dos Siluriformes, inclusive 

Doradoidea, são lateralmente dirigidos. Na maioria das espécies de Ageneiosus (A. atronasus, 

A. dentatus, A. brevis, A. magoi, A. militaris, A. pardalis, A. piperatus, A. rondoni, A. 
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ucayalensis, A. vittatus, Ageneiosus sp. n. “projetada”, Ageneiosus sp. n. “gr. atronasus”, 

Ageneiosus sp. n. “gr. brevis”, Ageneiosus sp. n. "anal curta", Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" 

e Ageneiosus sp. n. “Walsh”) e nas espécies de Tetranematichthys, no entanto, os ramos 

anteriores são dirigidos ântero-lateralmente, em um ângulo de aproximadamente 45° em 

relação à borda anterior do osso. Em Oxydoras niger os ramos são dirigidos anteriormente, 

quase paralelos. 

 

7. Alcance dos ramos anteriores do mesetmóide. 

0. Alcançando a margem anterior do pré-maxilar (Fig. 57). 

1. Não alcançando a margem anterior do pré-maxilar (Figs. 56,58). 

Na maioria do Siluriformes, os ramos anteriores do mesetmóide alcançam ou 

estendem-se pouco além da margem ântero-lateral do osso pré-maxilar. Em Ageneiosus 

dentatus, A. inermis, A. magoi, A. militaris, A. pardalis, A. polystictus, A. ucayalensis, A. 

uranophthalmus, A. vittatus, Ageneiosus sp. n. “projetada”, Ageneiosus sp. n. "anal curta", 

Ageneiosus sp. n. "Teles Pires", Ageneiosus sp. n. “Walsh”, Tetranematichthys quadrifilis e T. 

wallacei os ramos anteriores do mesetmóide não alcançam a margem ântero-lateral do osso 

pré-maxilar. Este caráter deve estar relacionado com o desenvolvimento anterior do pré-

maxilar e maior abertura da boca. 

 

8. Forma dos ramos anteriores do mesetmóide (não ordenado). 

0. Expandido ventralmente. 

1. Estreitando gradativamente distalmente (extremidade pontiaguda) (Fig. 57). 

2. Com extremidade irregular a truncada (não pontiaguda) (Fig. 58). 

3. Com extremidade curvada posteriormente. 

A forma dos ramos anteriores do mesetmóide varia bastante entre os táxons de 

Siluriformes, porém, na maioria de seus representantes, os ramos afinam gradativamente em 

direção a uma extremidade pontiaguda. Em Ageneiosus dentatus, A. magoi, A. militaris, A. 

pardalis, A. ucayalensis, A. uranophthalmus, A. vittatus, Ageneiosus sp. n. “projetada”, 

Ageneiosus sp. n. "anal curta", Ageneiosus sp. n. "Teles Pires", Ageneiosus sp. n. “Walsh”, 

Oxydoras niger, Tetranematichthys quadrifilis e T. wallacei a extremidade distal é irregular a 

truncada. Em Ageneiosus inermis e A. polystictus a extremidade dos ramos é levemente 

curvada posteriormente. Em Diplomystes sp. os ramos são ventralmente expandidos.  
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Figura 57. Focinho de Ageneiosus piperatus, INPA 12682, 42,5 mm CP, em vista dorsal. 
EPM = expansão pós-medial da pré-maxila, IO1-2 = infra-orbitais 1 e 2, E< = etmóide lateral, 
MAX = maxilar, MES = mesetmóide, PAL = autopalatino, PMA = pré-maxilar, RMES = 
ramo anterior do mesetmóide. 
 

 

 

9. Largura do frontal. 

0. Largo (Fig. 58). 

1. Estreito. 

Em grande parte dos Siluriformes, os frontais são amplos e suas bordas laterais 

possuem formas variadas. Em Ageneiosus atronasus, A. piperatus e Ageneiosus sp. n. “gr. 

atronasus” os frontais são estreitos, com a porção mediana de cada osso aproximadamente tão 

amplas quanto a estreita fontanela frontal. Nas demais espécies examinadas, a porção anterior 

do frontal é ampla e o osso torna-se gradativamente mais estreito posteriormente. 

 

10. Contato entre o esfenótico e o parieto-supraoccipital. 

(Ferraris, 1988: #N10, #22; Royero, 1999: #2, #18; Akama, 2004: #19, #26; Birindelli, 2010: 

#81). 

0. Presente. 

1. Ausente. 
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Na maioria dos Siluriformes, o esfenótico está em contato com o parieto-

supraoccipital (Lundberg, 1975; Arratia, 2003). Em Auchenipterus nuchalis e Epapterus 

dispilurus, os frontais estendem-se posteriormente até o pterótico, impedindo o contato entre 

o esfenótico e a margem ântero-lateral do parieto-supraoccipital. 

 

 

 

 

Figura 58. Crânio de Ageneiosus dentatus, INPA 22139, 170,0 mm CP, em vista dorsal. ESF 
= esfenótico, FON = fontanela, FRO = frontal, HIO = hiomandibular, IO = infra-orbital, EL = 
etmóide lateral, MES = mesetmóide, MET = metapterigóide, NAS = nasal, OPE = opérculo, 
PAL = autopalatino, PEPO = processo do epoccipital (danificado), PMA = pré-maxilar, PNM 
= placa nucal mediana, PNP = placa nucal posterior, PESF = processo ósseo da borda ântero-
lateral do esfenótico, PTE = pterótico, QUA = quadrado, SCL = pós-têmporo-supracleitro, 
PSO = parieto-supraoccipital. 
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11. Região dorsal do etmóide lateral (ordenado). 

(Royero, 1999: #6; Akama, 2004: #27; Birindelli, 2010: #70). 

0. Pouco desenvolvida, restrita a cápsula nasal (Fig. 57). 

1. Desenvolvida, participando da região dorsal do crânio (Figs. 56,58). 

2. Muito desenvolvida. 

Segundo Alexander (1965) e Arratia (2003) o etmóide lateral é primitivamente um 

osso lateral do crânio, mas faz parte do escudo cefálico em diversos Siluriformes. Entre os 

táxons examinados, Ageneiosus piperatus, Ageneiosus sp. n. “gr. atronasus”, Diplomystes sp. 

e Pseudauchenipterus affinis apresentam a região dorsal do etmóide lateral pouco 

desenvolvida, restrita à cápsula nasal. Nos demais táxons, a região dorsal do etmóide lateral 

participa do escudo cefálico, mas é notavelmente mais desenvolvida em Auchenipterus 

nuchalis, Epapterus dispilurus e Pseudepapterus hasemani, nas quais é aproximadamente tão 

desenvolvida quanto o esfenótico. Royero (1999) argumenta que a grande variação 

morfológica apresentada por esse osso em auquenipterídeos dificulta a determinação de seu 

estado em uma forma ancestral. 

 

12. Participação do frontal na margem da órbita. 

(Ferraris, 1988: #N9, #25; Royero, 1999: #1; Akama, 2004: #17; Birindelli, 2010: #75). 

0. Presente (Figs. 56,58). 

1. Ausente (Fig. 55). 

Na maioria do Siluriformes a margem orbital é formada pelos frontais, esfenótico e 

etmóide lateral, sendo a margem dorsal delimitada pelos frontais. Em "Amplexiglanis" fisheri, 

Auchenipterichthys longimanus, Auchenipterus nuchalis, Epapterus dispilurus, Liosomadoras 

oncinus, Parauchenipterus galeatus, Pseudepapterus hasemani, Trachelyopterichthys 

taeniatus, Trachelyopterus coriaceus e Trachycorystes trachycorystes o esfenótico é 

expandido anteriormente, excluindo o frontal da margem da órbita. A exclusão dos frontais da 

margem dorsal da órbita foi observada por diversos autores (e. g. Starks, 1913; Britski, 1972; 

Ferraris, 1988; Bornbusch, 1991; Royero, 1999; Akama, 2004; Birindelli, 2010) e auxilia na 

definição de alguns gêneros da Auchenipteridae. 

 

13. Processo ósseo longo na borda ântero-lateral do esfenótico. 

(Royero, 1999: #12; Akama, 2004: #31; Birindelli, 2010: #73). 

0. Ausente (Fig. 55). 
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1. Presente (Figs. 56,58). 

Um longo processo na borda ântero-lateral do esfenótico está presente nas espécies de 

Ageneiosus e Tetranematichthys. De acordo com Birindelli (2010), um distinto processo na 

borda ântero-lateral do esfenótico também pode ser observado em representantes dos gêneros 

Malapterurus, Amphilius, Doras, ‘Nemadoras’, Hassar, Anduzedoras e Leptodoras, porém o 

processo é muito menos desenvolvido nos representantes desses gêneros. 

 

14. Forma do processo ósseo da borda ântero-lateral do esfenótico (não ordenado). 

0. Quadrangular a retangular. 

1. Largo na base, estreitando gradativamente (aspecto triangular) (Fig. 59). 

2. Estreitando abruptamente na base e continuado em um tubo delgado (aspecto tubular) (Fig. 

58). 

Nas espécies de Tetranematichthys, a forma do processo ósseo da borda ântero-lateral 

do esfenótico varia entre quadrado e retangular. Em Ageneiosus atronasus, A. brevis, A. 

inermis, A. magoi, A. militaris, A. pardalis, A. piperatus, A. polystictus, A. rondoni, A. 

vittatus, Ageneiosus sp. n. “gr. atronasus” e Ageneiosus sp. n. “gr. brevis”, o processo é amplo 

na base e torna-se gradativamente mais estreito distalmente, apresentando uma forma um 

tanto triangular, embora alguns exemplares apresentem pequenas expansões ósseas nas 

margem laterais do processo. Nas demais espécies de Ageneiosus o processo sofre um abrupto 

estreitamento próximo à sua base, de onde se projeta distalmente na forma de um tubo 

delgado. Este caráter foi considerado inaplicável nas espécies que não possuem o processo na 

margem ântero-lateral do esfenótico. 

 

15. Margem látero-posterior do esfenótico. 

(Royero, 1999: #20; Akama, 2004: #34; Birindelli, 2010: #74). 

0. Reta a ligeiramente côncava, encobrindo a articulação com o hiomandibular (Fig. 55). 

1. Muito côncava, expondo parcialmente a articulação com o hiomandibular (Fig. 59). 

Na maioria das espécies de Siluriformes, a margem látero-posterior do esfenótico é 

reta a ligeiramente côncava. Uma profunda concavidade na margem látero-posterior do 

esfenótico está presente nas espécies de Ageneiosus e Tetranematichthys e em 

"Amplexiglanis" fisheri, Auchenipterus nuchalis, Entomocorus benjamini, Epapterus 

dispilurus, Glanidium melanopterum e Pseudepapterus hasemani. Royero (1999) associou 
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este caráter com a posição de canais sensoriais cefálicos e com a articulação entre o esfenótico 

e o hiomandibular. 

 

16. Fenestra entre parieto-supraoccipital, pterótico e esfenótico. 

(Birindelli, 2010: #79). 

0. Ausente. 

1. Presente. 

Como observado por Birindelli (2010), a presença de uma fenestra entre o parieto-

supraoccipital, pterótico e esfenótico é uma sinapomorfia para Pseudepapterus. 

 

17. Divisão da fontanela anterior (ordenado). 

 (Royero, 1999: #3; Akama, 2004: #12; Birindelli, 2010: #67; Sousa, 2010: #14). 

0. Ausente (Fig. 59). 

1. Presente, dividida por uma estreita ponte óssea entre os frontais. 

2. Presente, dividida por uma extensa ponte óssea entre os frontais. 

Na maioria dos Siluriformes, a fontanela anterior é contínua, sendo delimitada 

anteriormente pelo mesetmóide e lateral e posteriormente pelos frontais. Em Ageneiosus 

inermis, "Amplexiglanis" fisheri, Anadoras grypus, Auchenipterichthys longimanus, 

Epapterus dispilurus, Liosomadoras oncinus, Parauchenipterus galeatus, Pseudepapterus 

hasemani, Tocantinsia piresi, Trachelyopterichthys taeniatus, Trachelyopterus coriaceus e 

Trachycorystes trachycorystes, a fontanela anterior é dividida em duas devido à uma ponte 

óssea entre os frontais. Uma estreita ponte óssea está presente em alguns exemplares de 

Pterodoras granulosus e Wertheimeria maculata (Birindelli, 2010), por esse motivo, estas 

duas espécies foram codificadas como polimórficas (1&2) para este caráter. Em 

Auchenipterus nuchalis a ponde óssea se estende por aproximadamente metade do 

comprimento da fontanela. 

 

18. Tamanho da fontanela anterior (não ordenado). 

(Royero, 1999: #4; Akama, 2004: #14; Birindelli, 2010: #66; Sousa, 2010: #15). 

0. Fontanela restrita à região posterior do mesetmóide e ântero-medial dos frontais (Fig. 59). 

1. Fontanela muito longa. 

2. Fontanela ampla. 
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De acordo com Akama (2004), a maioria dos auquenipterídeos possui uma fontanela 

anterior pouco desenvolvida ou mesmo quase oclusa. Em Pseudepapterus hasemani a 

fontanela é longa, ocupando grande parte da região posterior do mesetmóide e das bordas 

internas dos frontais. Já em Trachelyichthys exilis, a fontanela é muito desenvolvida, 

característica de uma condição pedomórfica.  

 

 

 

 

Figura 59. Crânio de Ageneiosus rondoni, INPA 22138, 132,3 mm de CP, em vista dorsal. 
COST = costela, ESF = esfenótico, FON = fontanela, FRO = frontal, EL = etmóide lateral, 
EPO = epoccipital, MES = mesetmóide, NAS = nasal, PAL = autopalatino, PEPO = processo 
do epoccipital, PMA = pré-maxilar, PNM = placa nucal mediana, PNP = placa nucal 
posterior, PESF = processo ósseo da borda ântero-lateral do esfenótico, PTO = pterótico, SCL 
= pós-têmporo-supracleitro, PSO = parieto-supraoccipital. 
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19. Margem posterior da fontanela anterior. 

(Royero, 1999: #5; Akama, 2004: #15). 

0. Truncada (Fig. 55). 

1. Afilada e margeada por um longo sulco longitudinal na junção dos frontais (Fig. 59). 

Royero (1999) e Akama (2004) observaram a presença de um sulco longitudinal na 

junção entre os ossos frontais, iniciando imediatamente após o término da fontanela anterior e 

algumas vezes estendendo-se até o osso parieto-supraoccipital, o qual está presente nas 

espécies de Ageneiosus e em Pseudepapterus hasemani. Este sulco não está presente em 

Auchenipterus, como proposto por Akama (2004). 

 

20. Fenestra entre o etmóide lateral e o frontal. 

(de Pinna, 1993: #68; Britto, 2002: #6; Birindelli, 2010: #71). 

0. Ausente. 

1. Presente. 

Entre os táxons examinados, uma fenestra entre o etmóide lateral está presente apenas 

em Pseudauchenipterus. Tal fenestra também foi observada em Ariidae por Marceniuk (2003) 

e em menor tamanho em Diplomystidae, Pimelodidae, Heptapteridae, Siluridae, Mochokidae, 

Claroteidae, Pangasiidae, Ictaluridae por de Pinna (1993) Britto (2002) e Birindelli (2010). 

 

21. Porção dorsal do pós-têmporo-supracleitro. 

0. Não dividida em ramos distintos, em contato com o epoccipital e pterótico. 

1. Dividida em dois ramos distintos (Fig. 59). 

Nas espécies do grupo externo o pós-têmporo-supracleitro se apresenta como um osso 

não bifurcado ou com uma pequena projeção anteriormente dirigida. Nas espécies de 

Ageneiosus, a porção dorsal do pós-têmporo-supracleitro é dividida em dois ramos bem 

evidentes, um dirigido para o pterótico e outro para o epoccipital. Este caráter está 

relacionado com a sustentação do escudo cefálico. 

 

22. Contato entre o ramo dorsal do pós-têmporo-supracleitro e a placa nucal mediana. 

0. Ausente (Fig. 59). 

1. Pressente (Fig. 58). 

Em Ageneiosus dentatus, A. magoi, A. militaris, A. ucayalensis, A. uranophthalmus, A. 

vittatus, Ageneiosus sp. n. “projetada”, Ageneiosus sp. n. "anal curta", Ageneiosus sp. n. 
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"Teles Pires" e Ageneiosus sp. n. “Walsh” o ramo dorsal do pós-têmporo-supracleitro é muito 

desenvolvido, alcançando a extremidade ântero-ventral da placa nucal mediana. Assim como 

o anterior, esse caráter está relacionado com a sustentação do escudo cefálico. 

 

23. Orientação do pós-têmporo-supracleitro. 

0. Ântero-dorsalmente dirigido (Figs. 56,59). 

1. Anteriormente dirigido (Fig. 60). 

Enquanto na maioria dos siluriformes o pós-têmporo-supracleitro é ântero-dorsalmente 

dirigido, em Ageneiosus inermis e A. polystictus o pós-têmporo-supracleitro é dirigido em um 

plano mais longitudinal, quase paralelo ao eixo do corpo, articulando com o cleitro em uma 

vertical através da base da nadadeira dorsal. 

 

 

 

 

Figura 60. Vista lateral do crânio de Ageneiosus inermis, MZUSP 96189, não medido. BN = 
bexiga natatória, ESF = esfenótico, FRO = frontal, EL = etmóide lateral, HIO = 
hiomandibular, IO = infra-orbital, MAX = maxilar, MES = mesetmóide, MET = 
metapterigóide, PAL = autopalatino, PEPO = processo do epoccipital, PMA = pré-maxilar, 
PNM = placa nucal mediana, PTE = pterótico, QUA = quadrado, SCL = pós-têmporo-
supracleitro. 
  

 

 



 

216 
 

24. Espaço inter-ósseo da região posterior do crânio. 

(Higuchi, 1992: #28; Royero 1999: #44; Akama, 2004: #43). 

0. Pouco desenvolvido. 

1. Ocluso. 

A redução da abertura inter-óssea na região posterior do crânio surgiu 

independentemente em algumas espécies de Doradinae e Auchenipteridae (Higuchi, 1992; 

Akama, 2004). Entre os táxons examinados o espaço é reduzido a uma pequena abertura 

posterior ao exoccipital em Auchenipterus nuchalis, Pseudauchenipterus affinis, 

Pseudepapterus hasemani e Trachelyopterichthys taeniatus. De acordo com Akama (2004) a 

redução também está presente em Platydoras costatus, Astrodoras asterifrons e Trachydoras 

trachyparia, espécies não incluídas neste estudo. Nos demais táxons examinados o espaço é 

delimitado por uma extensão ossificada do ligamento trans-escapular e pelo exoccipital. 

 

25. Orientação do ligamento trans-escapular (ou de Baudelot) (ordenado). 

(Royero, 1999: #47; Akama, 2004: #44; Birindelli, 2010: #104). 

0. Perpendicular ao eixo do corpo. 

1. Em ângulo pouco menor do que 45° graus em relação ao eixo do corpo (Fig. 61). 

2. Em um ângulo pouco maior do que 45° graus em relação ao eixo do corpo. 

Em Siluriformes, o ligamento trans-escapular é geralmente orientado 

perpendicularmente ao eixo do corpo (Royero, 1999; Akama, 2004; Chardon et al., 2003; 

Birindelli, 2010). Em Ageneiosus inermis e A. polystictus o ligamento trans-escapular é 

orientado muito posteriormente, num ângulo pouco maior do que 45° graus em relação ao 

eixo do corpo. Nas demais espécies de Ageneiosus e Tetranematichthys e em Auchenipterus 

nuchalis, Epapterus dispilurus e Pseudepapterus hasemani o ligamento está orientado num 

ângulo pouco menor do que 45° graus em relação ao eixo do corpo. 

 

26. Forma do ligamento trans-escapular (ou de Baudelot). 

(Higuchi, 1992: #29, #30, #41; Birindelli, 2010: #105). 

0. Ventralmente achatado a arredondado (Fig. 61). 

1. Ventralmente afilado, laminar. 

O ligamento trans-escapular é ventralmente quilhado em Ageneiosus piperatus, 

Ageneiosus sp. n. “gr. atronasus”, Auchenipterus nuchalis, Entomocorus benjamini, Epapterus 

dispilurus, Oxydoras niger e Pseudepapterus hasemani. De acordo com Birindelli (2010) o 
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ligamento também é ventralmente quilhado em todos os membros de Doradini. Nos demais 

táxons examinados o ligamento é ventralmente afilado. 

 

27. Forma do vômer. 

(Ferraris, 1988: #N18; Walsh, 1990: #3; Soares-Porto, 1998: #11; Akama, 2004: #24; 

Birindelli, 2010: #84). 

0. Vômer com projeções laterais anteriores, em forma de “T”. 

1. Vômer sem projeções laterais anteriores (Fig. 61). 

A maioria dos Siluriformes apresenta o vômer com projeções anteriores (em forma de 

“T”) (Arratia, 1987, 2003). Nas espécies de Ageneiosus e Tetranematichthys não há projeções 

na porção anterior do vômer, ou essas são muito curtas, rudimentares. A ausência de 

projeções laterais ocorre independentemente em Trogloglanis, Hypophthalmus (Arratia, 

2003), Nematogenys, Malapterurus e em Doradini (exceto Oxydoras) (Higuchi, 1992 e 

Birindelli, 2010). Em Diplomystes sp., embora não apresente projeções anteriores, o vômer 

assume uma forma romboidal. 

 

28. Expansão látero-ventral do órbito-esfenóide. 

(Royero, 1999: #42; Birindelli, 2010: #87). 

0. Ausente. 

1. Presente. 

Em Auchenipterus nuchalis e Pseudepapterus hasemani o órbito-esfenóide é 

expandido látero-ventralmente. Esta expansão está ausente nos demais táxons examinados. 

 

29. Fenestra entre frontal e órbito-esfenóide. 

(Royero, 1999: #45; Akama, 2004: #25; Birindelli, 2010: #88). 

0. Ausente. 

1. Presente. 

Entre os táxons examinados, uma fenestra entre o frontal e órbito-esfenóide está 

presente em Glanidium melanopterum e Pseudauchenipterus affinis. Tal fenestra também está 

presente em Centromochlus (Akama, 2004) e Centromochlus e Pseudotatia (Birindelli, 2010), 

táxons não incluídos neste estudo. 
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30. Forma do paresfenóide. 

(Ferraris, 1988: #N17; Higuchi, 1992: #40; Akama, 2004: #23; Birindelli, 2010: #89; Sousa, 

2010: #17). (modificado) 

0. Paresfenóide ventralmente chato ou convexo (Fig. 61) 

1. Paresfenóide quilhado ventralmente. 

Em Auchenipterus nuchalis, Entomocorus benjamini, Epapterus dispilurus e 

Pseudepapterus hasemani há uma projeção óssea sobre a região ventral do paresfenóide, a 

qual é um pouco mais desenvolvida em Auchenipterus nuchalis e Entomocorus benjamini. 

Birindelli (2010) e Sousa (2010), diferentemente da interpretação utilizada aqui para este 

caráter, avaliam a participação e a forma de outros ossos na região ventral do neurocrânio. 

 

31. Delimitação do forâmen do nervo óptico (ordenado). 

(Ferraris, 1988: #N1; Walsh, 1990: #17; Royero, 1999: #36; #38; #40; Akama, 2004: #1). 

0. Delimitado pelo paresfenóide, órbito-esfenóide e ptero-esfenóide. 

1. Forâmen delimitado pelo paresfenóide e órbito-esfenóide. 

2. Forâmen delimitado somente pelo paresfenóide (Fig. 61). 

3. Forâmen delimitado pelo paresfenóide e ptero-esfenóide. 

A grande maioria dos táxons do grupo externo analisados possuem o forâmen do 

nervo óptico delimitado pelo paresfenóide, órbito-esfenóide e ptero-esfenóide. Em 

Parauchenipterus galeatus, o forâmen é delimitado pelo paresfenóide e órbito-esfenóide. Nas 

espécies de Ageneiosus e Tetranematichthys e em Entomocorus benjamini e Trachelyopterus 

coriaceus, o forâmen é delimitado somente pelo paresfenóide. Enquanto em "Amplexiglanis" 

fisheri ele é delimitado apenas pelo paresfenóide e ptero-esfenóide. Este caráter tem sido 

utilizado por muitos autores, porém sua interpretação tem gerado discordâncias. Nossas 

observações corroboram aquelas de Akama (2004). Como Diplomystes sp. possui um único 

forâmen para os nervos óptico e trigêmino-facial, nós consideramos esse e os dois caracteres 

subseqüentes inaplicáveis para esta espécie. 
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Figura 61. Crânio de Ageneiosus dentatus, INPA 22139, 170,0 mm CP, em vista ventral. BN 
= bexiga natatória, BOC = basioccipital, ESF = esfenótico, EXO = exoccipital, FRO = frontal, 
HIO = hiomandibular, EL = etmóide lateral, LTE = ligamento trans-escapular, MES = 
mesetmóide, MET = metapterigóide, PAL = autopalatino, PEPO = processo do epoccipital, 
PES = paresfenóide, PMA = pré-maxilar, PRO = proótico, PTO = pterótico, QUA = 
quadrado, RM = ramo de Müller, SCL = pós-têmporo-supracleitro, TRI= tripus, VOM = 
vômer. 
 

 

 



 

220 
 

32. Participação do proótico na delimitação do forâmen do nervo trigêmino-facial. 

(Royero, 1999: #34; Akama, 2004: #2; Sousa, 2010: #18). 

0. Presente. 

1. Ausente. 

O proótico não delimita a margem posterior do forâmen do nervo trigêmino-facial em 

Ageneiosus atronasus, A. brevis, A. dentatus, A. inermis, A. magoi, A. militaris, A. pardalis, 

A. polystictus, A. rondoni, A. ucayalensis, A. uranophthalmus, A. vittatus, Ageneiosus sp. n. 

“projetada”, Ageneiosus sp. n. “gr. brevis”, Ageneiosus sp. n. "anal curta", Ageneiosus sp. n. 

"Teles Pires", Ageneiosus sp. n. “Walsh”, "Amplexiglanis" fisheri, Liosomadoras oncinus, 

Parauchenipterus galeatus, Tetranematichthys quadrifilis, T. wallacei, Trachelyopterichthys 

taeniatus e Trachelyopterus coriaceus. Como observado por Akama (2004), a exclusão do 

proótico da margem do forâmen é devido à união entre o processo ventral do esfenótico e o 

processo dorsal do paresfenóide.  

 

33. Participação do esfenótico na delimitação do forâmen do nervo trigêmino-facial. 

(Royero, 1999: #39; Akama, 2004: #3). 

0. Ausente. 

1. Presente. 

Nas espécies de Ageneiosus e em Auchenipterus nuchalis, Epapterus dispilurus, 

Pseudauchenipterus affinis, Pseudepapterus hasemani, Tetranematichthys quadrifilis, T. 

wallacei, Trachelyichthys exilis, Trachelyopterus coriaceus e Trachycorystes trachycorystes, 

o esfenótico não participa na delimitação do forâmen do nervo trigêmino-facial. Nos demais 

táxons examinados o processo ventral do esfenótico delimita a margem dorsal do forâmen. De 

acordo com Akama (2004) esta condição surgiu independentemente em várias espécies de 

Auchenipteridae, pois de acordo com Alexander (1965) e Arratia (1987), nos Siluriformes 

mais basais a margem do nervo trigêmino-facial não é delimitado pelo esfenótico. 

 

34. Exposição do forâmen do nervo trigêmino-facial. 

(Royero, 1999: #35; Akama, 2004: #4). 

0. Presente. 

1. Ausente. 

Na maioria dos Siluriformes, o forâmen do nervo trigêmino-facial é exposto 

lateralmente (Arratia, 2003), incluindo as formas mais basais (Royero, 1999). Em Ageneiosus 
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dentatus, A. inermis, A. magoi, A. militaris, A. pardalis, A. polystictus, A. ucayalensis, A. 

uranophthalmus, A. vittatus, Ageneiosus sp. n. “projetada”, Ageneiosus sp. n. "anal curta", 

Ageneiosus sp. n. "Teles Pires", Ageneiosus sp. n. “Walsh” e Tetranematichthys quadrifilis, T. 

wallacei, o forâmen está situado numa depressão posterior à cavidade óptica e não visível em 

vista lateral. 

 

35. Participação do epoccipital no escudo cefálico. 

(Royero, 1999: #43; Britto, 2002: #49; Akama, 2004: #6; Birindelli, 2010: #94). 

0. Ausente (Figs. 55,59). 

1. Presente (Figs. 56,58). 

De acordo com Britto (2002), o epoccipital é restrito à região posterior do neurocrânio 

na maioria dos Otophysi. Entre os Siluriformes, o epoccipital é mais desenvolvido nos 

membros de Doradoidea (Akama, 2004) e compõe o escudo cefálico na maioria dos 

Auchenipteridae (Birindelli, 2010). Em nossas análises, o epoccipital mostrou-se ausente do 

escudo cefálico em Ageneiosus dentatus, A. inermis, A. magoi, A. militaris, A. polystictus, A. 

ucayalensis, A. uranophthalmus, A. vittatus, Ageneiosus sp. n. “projetada”, Ageneiosus sp. n. 

"anal curta", Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" e Ageneiosus sp. n. “Walsh”. 

 

36. Processo posterior do epoccipital (ordenado). 

(Ferraris, 1988: #N4; de Pinna, 1993: #85; Royero, 1999: #50; Britto, 2002: #50; Birindelli, 

2010: #96; Sousa, 2010: #19). 

0. Ausente. 

1. Presente, predominantemente ligamentoso. 

2. Presente, predominantemente ossificado (Figs. 56,58). 

O processo posterior do epoccipital está ausente em Diplomystes sp. e possui a maioria 

de sua extensão constituída por ligamento em Glanidium melanopterum, Liosomadoras 

oncinus, Oxydoras niger, Tocantinsia piresi, Trachycorystes trachycorystes e Wertheimeria 

maculata. Esse processo é predominantemente ósseo na maioria dos Auchenipteridae e 

Doradidae (Akama, 2004; Birindelli, 2010). 

 

37. Bifurcação do processo posterior do epoccipital. 

(Ferraris, 1988: #N5; Royero, 1999: #51; Akama, 2004: #8). 

0. Ausente (Fig. 55). 
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1. Presente (Fig. 56). 

O processo posterior do epoccipital é simples, sem bifurcação, em Auchenipterichthys 

longimanus, Entomocorus benjamini, Glanidium melanopterum, Liosomadoras oncinus, 

Oxydoras niger, Tocantinsia piresi, Trachycorystes trachycorystes e Wertheimeria maculata. 

Nos demais táxons examinados o processo possui uma bifurcação em sua porção posterior. 

Este caráter foi considerado inaplicável em Diplomystes sp. por não possuir o processo. 

 

38. Sutura óssea entre o processo posterior do epoccipital e as parapófises das vértebras 

5 e 6 (ordenado). 

(Ferraris, 1988: #V10; Curran, 1989: #3; Walsh, 1990: #19; Royero, 1999: #52, #53; #54; 

Akama, 2004: #9; Birindelli, 2010: #98). 

0. Ausente (Fig. 55). 

1. Presente, processo interno do epoccipital ligado às parapófises da quinta e sexta vértebras. 

2. Presente, processo interno e externo do epoccipital ligado às parapófises da quinta e sexta 

vértebras (Fig. 56). 

O processo interno do epoccipital está ligado as parapófises da quinta e sexta vértebras 

por suturas ósseas em Auchenipterus nuchalis, Epapterus dispilurus, Pseudepapterus 

hasemani, Tetranematichthys quadrifilis, T. wallacei, Trachelyichthys exilis e 

Trachelyopterus coriaceus. Nas espécies de Ageneiosus, tanto o processo interno quanto o 

processo externo do epoccipital estão ligados às parapófises da quinta e sexta vértebras por 

meio de suturas ósseas. De acordo com Britski (1972) o desenvolvimento do processo 

posterior do epoccipital pode estar inversamente relacionado ao desenvolvimento do escudo 

nucal. O escudo nucal das espécies de Ageneiosus não é muito desenvolvido e os processo 

interno e externo do epoccipital são desenvolvidos e ligados às parapófises da quinta e sexta 

vértebras por meio de suturas ósseas. 

 

39. Tamanho do ramo medial do processo posterior do epoccipital. 

(Ferraris, 1988: #N7; Walsh, 1990: #19; Akama, 2004: #11). 

0. Menor ou igual ao ramo lateral. 

1. Expandido, maior do que o ramo lateral (Figs 56,61). 

De acordo com Akama (2004), geralmente em auquenipterídeos que possuem o 

processo posterior do epoccipital bifurcado o ramo medial possui tamanho menor ou igual ao 

ramo lateral. Entre os táxons examinados, as espécies de Ageneiosus e Pseudepapterus 
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hasemani, Tetranematichthys quadrifilis, T. wallacei, Trachelyichthys exilis e 

Trachelyopterus coriaceus possuem o ramo medial do processo posterior do epoccipital maior 

do que o ramo lateral. Este caráter foi considerado inaplicável para as espécies com processo 

posterior do epoccipital em um ramo simples. 

 

40. Perfil do crânio de machos sexualmente maduros. 

(Ferraris, 1988: #N19; Akama, 2004: #173; Birindelli, 2010: #239). 

0. Reto a ligeiramente côncavo. 

1. Muito côncavo (Figs. 38,51). 

Como observado em estudos prévios, a concavidade no escudo cefálico de machos 

maduros é distintamente mais acentuada nas espécies de Ageneiosus, Tetranematichthys e 

"Amplexiglanis". Esta característica deve estar relacionada com ato de cópula. 

 

41. Expansão látero-ventral do órbito-esfenóide em machos sexualmente maduros. 

(Ferraris, 1988: #N16; Royero, 1999: #42; Akama, 2004: #174; Birindelli, 2010: #87). 

0. Ausente. 

1. Presente. 

A expansão látero-ventral do órbito-esfenóide pode ser observada em machos 

sexualmente maduros de Auchenipterus nuchalis e Pseudepapterus hasemani. De acordo com 

Ferraris (1988), Royero (1999) e Akama (2004), este caráter está relacionado com o aumento 

da musculatura que retrai o barbilhão ossificado.  

 

 

 

4.1.2. Sistema látero-sensorial 

 

42. Bifurcação do primeiro infra-orbital. 

(Akama, 2004: #28). 

 

0. Ausente (Fig. 55). 

1. Presente (Fig. 57). 

O primeiro infra-orbital é bifurcado em sua porção anterior nas espécies de Ageneiosus 

e Tetranematichthys. 
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43. Forma do primeiro infra-orbital (não ordenado). 

(Akama, 2004: #28).  

0. Reto e tubular. 

1. Curvado e tubular, com pequenas e delgadas projeções ósseas laminares nas margens 

laterais (Fig. 57). 

2. Curvado, com robustas e compactas projeções ósseas laminares nas margens laterais do 

osso (aspecto tabular) (Fig. 60). 

3. Curvado, muito amplo em sua porção mediana (Fig. 55). 

O primeiro infra-orbital das espécies examinadas, exceto Diplomystes sp., é curvado 

lateralmente em sua porção mediana. A curvatura do osso é mais evidente nos táxons com o 

osso mais alongado (Ageneiosus e Tetranematichthys). Desta forma, o osso parece possuir um 

ramo anterior e outro lateral. Nos Auchenipteridae e Doradidae em geral o primeiro infra-

orbital é amplo, robusto e não bifurcado na porção anterior. Nas espécies de Ageneiosus e 

Tetranematichthys esse osso é mais estreito, com aspecto alongado, além de bifurcado em sua 

porção anterior. Entre as espécies de Ageneiosus a forma do osso varia, sendo um osso 

tabular, com projeções ósseas robustas e bem calcificadas em suas margens laterais em 

Ageneiosus inermis e A. polystictus, assim como nas espécies de Tetranematichthys. Nas 

demais espécies de Ageneiosus o primeiro infra-orbital é tubular, com pequenas e delgadas 

projeções ósseas laminares nas margens laterais. 

 

44. Tamanho do ramo lateralmente dirigido do primeiro infra-orbital. 

(Ferraris, 1988: #I2, Walsh, 1990: #13; Soares-Porto, 1998: #14; Akama, 2004; #29; 

Birindelli, 2010: #110). 

0. Muito maior do que a porção anterior (Fig. 60). 

1. Aproximadamente do mesmo tamanho da porção anterior (Fig. 57). 

Como descrito no caráter anterior, o primeiro infra-orbital das espécies de Ageneiosus 

e Tetranematichthys é alongado e curvado, o que resulta em um ramo anteriormente dirigido e 

outro lateralmente dirigido. Em Ageneiosus inermis, A. pardalis, A. polystictus, A. rondoni, 

Tetranematichthys quadrifilis e T. wallacei, o ramo lateralmente dirigido é muito maior do 

que o ramo anteriormente dirigido. Já em Ageneiosus atronasus, A. brevis, A. dentatus, A. 

magoi, A. militaris, A. piperatus, A. ucayalensis, A. uranophthalmus, A. vittatus, Ageneiosus 

sp. n. “projetada”, Ageneiosus sp. n. “gr. atronasus”, Ageneiosus sp. n. “gr. brevis”, 

Ageneiosus sp. n. "anal curta", Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" e Ageneiosus sp. n. “Walsh”, 
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os ramos possuem tamanho aproximadamente igual. Este caráter foi considerado inaplicável 

em Diplomystes sp. devido a não curvatura do primeiro infra-orbital e nas espécies com 

primeiro infra-orbital amplo, pois nessas espécies a forma do osso é muito variável. 

 

45. Posição do primeiro infra-orbital. 

(Ferraris, 1988: #I9; Mo, 1991: #55; de Pinna, 1993: #113; Royero, 1999: #8, #106; Britto, 

2002: #65; Akama, 2004: #29; Birindelli, 2010: #107). 

0. Separado do neurocrânio (Figs. 57,58). 

1. Expandido dorsalmente e articulando por meio de um amplo contato com o etmóide lateral 

(Fig. 55). 

O primeiro infra-orbital em Siluriformes é geralmente um osso pequeno e separado do 

neurocrânio (Britski, 1972; Mo, 1991, de Pinna, 1993 e Royero, 1999, Akama, 2004). De 

acordo com Arratia (2003), a origem e a associação do lacrimal (aqui interpretado como 

primeiro infra-orbital) e do primeiro elemento da série infra-orbital, os quais estão geralmente 

fundidos em bagres, ainda é incerta. O aumento de tamanho do primeiro infra-orbital e a 

união ao neurocrânio está presente em "Amplexiglanis" fisheri, Anadoras grypus, 

Auchenipterichthys longimanus, Auchenipterus nuchalis, Diplomystes sp., Entomocorus 

benjamini, Epapterus dispilurus, Glanidium melanopterum, Liosomadoras oncinus, Oxydoras 

niger, Parauchenipterus galeatus, Pseudauchenipterus affinis, Pseudepapterus hasemani, 

Pterodoras granulosus, Tocantinsia piresi, Trachelyichthys exilis, Trachelyopterichthys 

taeniatus, Trachelyopterus coriaceus, Trachycorystes trachycorystes e Wertheimeria 

maculata e foi considerado um estado derivado em estudos prévios (e.g. Ferraris, 1988; 

Akama, 2004).  

 

46. Processo na borda póstero-medial do primeiro infra-orbital (não ordenado). 

0. Ausente. 

1. Presente, curto (Fig. 57). 

2. Presente, longo (Figs. 58,60). 

Como descrito anteriormente, o primeiro osso da séria infra-orbital é curvado em 

grande parte das espécies examinadas. Em algumas dessas espécies, na curvatura do osso há 

um processo posteriormente dirigido, o qual pode ter se originado com a fusão entre os ossos 

da séria infra-orbital e seu desenvolvimento pode de alguma forma estar relacionado com a 

articulação com o etmóide lateral. Em Ageneiosus dentatus, A. inermis, A. magoi, A. militaris, 
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A. pardalis, A. polystictus, A. uranophthalmus, A. vittatus, Ageneiosus sp. n. “projetada”, 

Ageneiosus sp. n. "Teles Pires", Tetranematichthys quadrifilis e T. wallacei, o processo é 

desenvolvido e se estende até muito próximo do etmóide lateral. O processo é notavelmente 

mais curto e mais distante do etmóide lateral em Ageneiosus atronasus, A. brevis, A. 

piperatus, A. rondoni, A. ucayalensis, Ageneiosus sp. n. “gr. atronasus”, Ageneiosus sp. n. “gr. 

brevis”, Ageneiosus sp. n. "anal curta", Ageneiosus sp. n. “Walsh”. Nos demais táxons 

examinados o processo está ausente. 

 

47. Número de ossos infra-orbitais (ordenado). 

(Ferraris, 1988: #I3; Akama, 2004: #89; Vigliotta, 2008: #23; Birindelli, 2010: #114; Sousa, 

2010: #21). 

0. Oito. 

1. Seis. 

2. Cinco. 

3. Quatro. 

O número de ossificações infra-orbitais é variável entre táxons de Siluriformes 

(Birindelli, 2010), sendo a presença de sete ou oito infra-orbitais a condição mais basal (Fink 

& Fink, 1981; Grande, 1987; Arratia 2003). De acordo com Akama (2004), o número de seis 

ossos infra-orbitais é o mais comum em Siluriformes e a redução ou aumento numérico deve 

ser considerado uma novidade evolutiva. O número de infra-orbitais é variável entre os 

Auchenipteridae, sendo a presença de quatro ossos infra-orbitais encontrada apenas em 

Ageneiosus, Tetranematichthys e Liosomadoras, além de em Asterophysus (Ferraris, 1988), 

táxon não incluído neste estudo. O número de cinco orbitais é apresentado por 

Auchenipterichthys longimanus e Trachycorystes trachycorystes. Os demais Auchenipteridae 

analisados possuem seis infra-orbitais. Entre os Doradidae, a condição mais comum é a 

presença de quatro infra-orbitais (Birindelli, 2010; Sousa, 2010), número aqui encontrado nas 

espécies examinadas dessa família. 

 

48. Forma do segundo infra-orbital (não ordenado). 

(Ferraris 1988: #I4; Akama, 2004: #90). 

0. Ossificação tubular. 

1. Curvado na porção anterior (com aspecto de “?”) (Fig. 57) 

2. Curvado e lateralmente expandido na porção posterior (forma de "trompete") (Fig. 56). 



 

227 
 

O segundo osso infra-orbital nos auquenipterídeos é geralmente tubular (Ferraris, 

1988; Akama, 2004), condição também presente nas espécies de Doradidae examinadas. No 

entanto, na maioria das espécies de Ageneiosus, esse osso é modificado e apresenta curvaturas 

e alargamentos ósseos. Em Ageneiosus piperatus e Ageneiosus sp. n. “gr. atronasus”, a porção 

anterior do osso é recurvado, em forma de “?”, já em Ageneiosus atronasus, A. brevis, A. 

dentatus, A. inermis, A. militaris, A. polystictus, A. rondoni, A. ucayalensis, A. 

uranophthalmus, A. vittatus, Ageneiosus sp. n. “projetada”, Ageneiosus sp. n. “gr. brevis”, 

Ageneiosus sp. n. "anal curta", Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" e Ageneiosus sp. n. “Walsh”, a 

curvatura está presente na porção posterior do osso, a qual é suavemente mais larga do que a 

porção anterior, em forma de "trompete". 

 

49. Projeções ósseas nos infra-orbitais. 

(Britski, 1972: 13; Royero, 1999: #102; Akama, 2004: #100; Birindelli, 2006: #54; Birindelli, 

2010: #116). 

0. Ausentes (Figs. 55-57). 

1. Presentes. 

Entre os táxons examinados, os infra-orbitais apresentam pequenas projeções ósseas 

em forma de espinho em Liosomadoras oncinus, Trachelyopterichthys taeniatus e 

Trachycorystes trachycorystes. De acordo com Birindelli (2006, 2010), as projeções também 

estão presentes nos doradídeos Platydoras, Agamyxis, Acanthodoras, Scorpiodoras, 

Trachydoras steindachneri, Hemidoras morrisi, H. stenopeltis e H. morei.  

 

50. Forma do osso nasal. 

(Soares-Porto, 1998: #5; Akama, 2004: #91, #93; Birindelli, 2010: #106). 

0. Tubular (Figs. 56-59). 

1. Expandido e exposto dorsalmente (Fig. 55). 

Representantes de Parauchenipterus galeatus, Trachelyopterichthys taeniatus e 

Trachycorystes trachycorystes apresentaram o osso nasal expandido dorsalmente e coberto 

por pele muito fina, completa ou parcialmente visível em vista dorsal. De acordo com 

Birindelli (2010), este estado também está presente nas espécie de Tatia, Kalyptodoras e a na 

maioria das espécies de Platydoras. 
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51. Bifurcação anterior do osso nasal. 

(Ferraris, 1988: #N15; Walsh, 1990: #2; Royero, 1999: #107; Akama, 2004: #92). 

0. Ausente (Fig. 55). 

1. Presente (Figs. 56-59). 

Em Siluriformes o osso nasal é tubular (Arratia, 2003), com uma abertura na margem 

lateral da região mediana do osso para a passagem de um ramo da linha lateral cefálica. A 

bifurcação do osso está associada à ossificação dessa abertura lateral (Akama, 2004) e é uma 

sinapomorfia do clado composto por Ageneiosus e Tetranematichthys. 

 

52. Tamanho dos ramos anteriores do nasal. 

0. Menor do que metade do comprimento do ramo medial (Figs. 56-59). 

1. Estendendo-se além da metade do comprimento do ramo medial. 

Em Ageneiosus brevis, Ageneiosus sp. n. “Walsh” e T. wallacei o ramo lateral do nasal 

é notavelmente maior do que nas demais espécies examinadas que possuem o nasal bifurcado, 

estendendo-se além da metade do comprimento do ramo medial. Este caráter foi considerado 

inaplicável para as espécies que não possuem bifurcação do osso nasal. 

 

53. Conexão entre o ramo sensorial da série infra-orbital e o canal sensorial do 

esfenótico. 

0. Conectados diretamente ao esfenótico. 

1. Conectados por meio de um canal sensorial. 

Nas espécies de Ageneiosus e Tetranematichthys o ramo sensorial infra-orbital está 

conectado à série infra-orbital por meio de um canal desprovido de ossificação. Nas demais 

espécies examinadas, assim como na maioria dos Siluriformes, o ramo sensorial infra-orbital 

está conectado diretamente ao esfenótico. 

 

54. Ramificação do canal sensorial entre a séria infra-orbital e o processo do esfenótico. 

0. Com um ramo simples na margem anterior ou posterior. 

1. Com várias ramificações nas margens anterior ou posterior. 

O ramo sensorial entre o esfenótico e o infra-orbital possui ramos simples em 

Ageneiosus atronasus, A. brevis, A. piperatus, A. rondoni, Ageneiosus sp. n. “gr. atronasus”, 

Ageneiosus sp. n. “gr. brevis”, Tetranematichthys quadrifilis e T. wallacei, enquanto possui 

várias ramificações acessórias adjacentes nas demais espécies de Ageneiosus. Este caráter foi 
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considerado inaplicável para as espécies em que o canal sensorial está conectado diretamente 

ao esfenótico. 

 

55. Contato entre o primeiro infra-orbital e o neurocrânio. 

(Ferraris, 1988: #I9; Walsh, 1990: #13; Royero, 1999: #106; Akama, 2004: #96; Birindelli, 

2010: #108). 

0. Ausente (Figs. 56-59). 

1. Presente, em contato ou suturado ao etmóide lateral. 

2. Presente, suturado ao neurocrânio e ao ramo anterior do etmóide lateral. 

Nas espécies de Ageneiosus, exceto A. atronasus, e Tetranematichthys e em 

"Amplexiglanis" fisheri e Diplomystes sp. o primeiro infra-orbital está separado do 

neurocrânio. Em Auchenipterus nuchalis, Entomocorus benjamini, Epapterus dispilurus e 

Pseudepapterus hasemani, o contato entre o primeiro infra-orbital e o neurocrânio ocorre ao 

longo da face póstero-medial do etmóide lateral e por intermédio do ramo anterior do 

mesetmóide. Nos demais táxons examinados, o primeiro infra-orbital está em contato com o 

neurocrânio por meio apenas do etmóide lateral. 

 

56. Bifurcação da porção posterior da linha lateral (ordenado). 

(Ferraris, 1988: #I11; Royero, 1999: #101; Akama, 2004: #88; Birindelli, 2010: #125).  

0. Ausente. 

1. Presente, bifurcada na base da nadadeira caudal em ramos curtos e quase paralelos. 

2. Presente, bifurcada na base da nadadeira caudal em ramos longos e divergentes. 

Na maioria dos Siluriformes, a linha lateral não é bifurcada na base da nadadeira 

caudal. A presença de linha lateral bifurcada sobre a nadadeira caudal, no entanto, é comum 

entre os auquenipterídeos (Akama, 2004) e também ocorre em muitos membros de 

Pangasiidae, Schilbidae e em Bagrus, Conorhynchus e Hypophthalmus (Lundberg & Baskin, 

1969). Em algumas espécies, tais como "Amplexiglanis" fisheri, Parauchenipterus galeatus, 

Pseudepapterus hasemani e Trachelyopterus coriaceus, os ramos da linha lateral são curtos e 

se estendem quase paralelamente sobre a porção mediana da nadadeira caudal, enquanto nas 

espécies de Ageneiosus e Tetranematichthys e em Auchenipterus nuchalis, Epapterus 

dispilurus e Trachycorystes trachycorystes os ramos são longos e divergem para os lobos da 

nadadeira caudal. 
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57. Ramos acessórios da linha lateral (ordenado). 

(Ferraris, 1988: #I14; Akama, 2004: #98) (modificado). 

0. Ausente. 

1. Ramos muito curtos, quase restritos à linha lateral. 

2. Ramos curtos, porém visivelmente deslocados da linha lateral. 

3. Ramos longos. 

Os ramos acessórios da linha lateral estão ausentes em Diplomystes e Doradidae e nas 

espécies de Auchenipteridae eles geralmente são muito curtos, quase restritos à linha lateral. 

Em Ageneiosus atronasus, A. brevis, A. dentatus, A. inermis, A. magoi, A. militaris, A. 

pardalis, A. polystictus, A. rondoni, A. ucayalensis, A. uranophthalmus, A. vittatus, 

Ageneiosus sp. n. “projetada”, Ageneiosus sp. n. "anal curta", Ageneiosus sp. n. "Teles Pires", 

Ageneiosus sp. n. “Walsh”, Ageneiosus sp. n. “gr. brevis”, Epapterus dispilurus, 

Pseudepapterus hasemani, Tetranematichthys quadrifilis e T. wallacei, os ramos são um 

pouco desenvolvidos, distintamente deslocados da linha lateral. Em Auchenipterus nuchalis 

os ramos são extremamente longos, alcançando mais da metade da distância entre a linha 

lateral e a região ventral do corpo ou, em alguns exemplares, quase alcançando a base da 

nadadeira anal. Ramos tão longos quanto em Auchenipterus nuchalis foram citados para 

Epapterus (Ferraris, 1988) e Epapterus e Pseudepapterus (Akama, 2004), o que não foi 

corroborado neste estudo. Ferraris (1988) e Akama (2004) trataram este caráter como binário, 

não avaliando o grau de desenvolvimento dos ramos. 

 

58. Tipos de ramos acessórios da linha lateral. 

0. Simples. 

1. Ramificados. 

Não observado: Ageneiosus pardalis. 

Em algumas espécies de Ageneiosus, A. dentatus, A. magoi, A. militaris, A. 

ucayalensis, A. vittatus, Ageneiosus sp. n. “projetada” e Ageneiosus sp. n. "Teles Pires", ao 

menos alguns ramos acessórios da linha lateral sofrem ramificação adicionais. Este estado 

deve estar relacionado com o modo de vida, percepção do ambiente. Este caráter foi 

considerado inaplicável para as espécies sem ramos acessórios na linha lateral. 
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59. Ramo pterótico do canal temporal. 

(Royero, 1999: #96; Akama, 2004: #101; Birindelli, 2010: #119). 

0. Presente. 

1. Ausente. 

Em estudos prévios, a ausência do ramo do canal temporal no osso pterótico foi 

interpretado como uma sinapomorfia para os gêneros Auchenipterus, Entomocorus, Epapterus 

e Pseudepapterus, o que é aqui corroborado. 

 

60. Poro acessório do ramo óptico da linha sensorial cefálica. 

(Royero, 1999: #97; Akama, 2004: #102; Birindelli, 2010: #120). 

0. Ausente. 

1. Presente. 

Em Auchenipterus nuchalis, Entomocorus benjamini, Epapterus dispilurus e 

Pseudepapterus hasemani, há um poro acessório na junção entre o canal cefálico da linha 

lateral no esfenótico e o ramo do canal sensorial da série infra-orbital. Assim como o anterior, 

esse caráter é considerado uma sinapomorfia para o clado composto pelas espécies citadas 

acima. 

 

61. Canal temporal da linha sensorial cefálica no epoccipital. 

(Royero, 1999: #94; Akama, 2004: #104; Birindelli, 2010: #118). 

0. Ausente. 

1. Presente. 

Na maioria dos Siluriformes, o canal temporal da linha sensorial cefálica passa pelo 

pterótico e se dirige posteriormente através do pós-têmporo-supracleitro, não passando pelo 

epoccipital (Akama, 2004). A passagem do canal temporal pelo epoccipital foi observado, em 

estudo prévios, nas espécies de Auchenipterus, Entomocorus, Epapterus e Pseudepapterus. 

Neste estudo, a passagem desse canal pelo epoccipital, além de ocorrer nos táxons acima 

citados, também foi observada em Ageneiosus piperatus, Ageneiosus sp. n. “gr. atronasus”, 

Tetranematichthys quadrifilis e T. wallacei. 

 

62. Forma da linha lateral. 

(Ferraris, 1988: #I12; Akama, 2004: #97; Birindelli, 2010: #124). 

0. Reta. 
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1. Sinuosa. 

A linha lateral dos Siluriformes em geral é reta. Entre os táxons examinados, todos os 

representantes de Auchenipterinae apresentam linha lateral sinuosa, o que corrobora as 

observações de Birindelli (2010). Entre os Centromochlinae a linha lateral sinuosa está 

presente apenas em Centromochlus heckelii.  

 

63. Linhas verticais de neuromastos livres dorsais à linha lateral. 

(Ferraris, 1988: #I13; Birindelli, 2010: #126). 

0. Ausente.  

1. Presente. 

Os neuromastos livres e dorsais à linha lateral estão presentes nos auquenipterídeos, 

exceto nas espécies de Ageneiosus e Tetranematichthys e em Auchenipterus nuchalis, 

Entomocorus benjamini, Pseudepapterus hasemani e Epapterus dispilurus. 

 

64. Escudos ósseos laterais, formados a partir dos túbulos da linha lateral (ordenado). 

(Ferraris, 1988: #I15; Higuchi, 1992: #87; Royero, 1999: #103, #105; Akama, 2004: 

#99; Birindelli, 2010: #127; Sousa, 2010: #28). 

0. Ausente. 

1. Presente, com desenvolvimento irregular. 

2. Presente, bem desenvolvidos. 

A presença de túbulos da linha lateral ossificados e formando uma série longitudinal 

de escudos ósseos laterais é um caráter há muito tempo reconhecido (e.g., Linnaeus, 1766; 

Bleeker, 1858; Eigenmann, 1925) e é uma das sinapomorfias que define Doradidae (Ferraris, 

1988; Higuchi, 1992; Royero, 1999; Akama, 2004; Birindelli, 2010; Sousa, 2010). Em 

Wertheimeria, porém, o desenvolvimento destes escudos ósseos é heterogêneo, sendo que 

apenas alguns escudos estão presentes. Uma condição semelhante ocorre em alguns outros 

táxons de Doradidae (Birindelli, 2010; Sousa: 2010). 

 

65. Espinhos retrorsos nos escudos ósseos laterais. 

(Birindelli 2010:#128). 

0. Presente. 

1. Ausente. 

Como observado por Birindelli (2010) e Sousa (2010), exemplares pequenos de 
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Wertheimeria (com 75 cm ou menos de CP) possuem espinhos retrorsos nos escudos laterais 

do pedúnculo caudal, os quais desaparecem com o desenvolvimento ontogenético. Este 

caráter foi considerado inaplicável para Diplomystes sp. e auquenipterídeos examinados. 

 

66. Tamanho do terceiro escudo ósseo da linha lateral. 

(Birindelli 2010:#131; Sousa, 2010: #26). 

0. Pequeno, distintamente menor do que os escudos laterais 

1. Grande, similar em tamanho aos escudos laterais. 

Em Wertheimeria e Anadoras o terceiro escudo ósseo da linha lateral, denominado 

escudo timpânico, é distintamente maior do que os demais escudos sobre a linha lateral. Este 

caráter foi considerado inaplicável para Diplomystes sp. e auquenipterídeos examinados. 

 

 

 

4.1.3. Arco mandibular 

 

67. Desenvolvimento látero-posterior do pré-maxilar (ordenado). 

0. Ausente (Fig. 55). 

1. Pouco desenvolvido, não alcançando uma vertical através da extremidade posterior do 

autopalatino (Fig. 57). 

2. Desenvolvido posteriormente, alcançando uma vertical através da extremidade posterior do 

autopalatino (Fig. 58). 

3. Muito desenvolvido posteriormente, estendendo-se bem além da extremidade posterior do 

autopalatino (Fig. 60). 

Nas espécies de Ageneiosus há diferentes estados de desenvolvimento da projeção 

posterior do pré-maxilar. A extremidade posterior do pré-maxilar não alcança uma vertical 

através da extremidade posterior do autopalatino em Ageneiosus atronasus, A. brevis, A. 

piperatus, A. rondoni, Ageneiosus sp. n. “gr. atronasus”, Ageneiosus sp. n. “gr. brevis”, 

Tetranematichthys quadrifilis e T. wallacei, enquanto que em Ageneiosus dentatus, 

Ageneiosus magoi, A. militaris, A. pardalis, A. ucayalensis, A. vittatus, Ageneiosus sp. n. 

“projetada”, Ageneiosus sp. n. “gr. brevis”, Ageneiosus sp. n. "anal curta", Ageneiosus sp. n. 

"Teles Pires" e Ageneiosus sp. n. “Walsh”, sua extremidade posterior alcança uma vertical 

através da extremidade posterior do autopalatino. Já em Ageneiosus inermis, A. polystictus e 
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A. uranophthalmus, a extremidade do pré-maxilar é muito desenvolvida posteriormente e se 

estende bem além da extremidade posterior do autopalatino. Nas demais espécies examinadas 

o pré-maxilar está restrito à região ântero-lateral da boca ou com uma pequena projeção 

posterior em cada extremidade lateral. Este caráter está relacionado com a abertura da boca. 

 

68. Projeção óssea na extremidade látero-posterior do pré-maxilar. 

(Ferraris, 1988: #J21; Akama, 2004: #54; Birindelli, 2010: #136). 

0. Ausente. 

1. Presente. 

De acordo com nossas análises, em Auchenipterus nuchalis, Epapterus dispilurus e 

Pseudepapterus hasemani há uma projeção óssea posteriormente dirigida, em forma de 

espinho, na região látero-posterior do pré-maxilar. Akama (2004) visualizou esta projeção 

apenas em Pseudepapterus cucuhyensis, enquanto Birindelli (2010) cita a presença de 

projeções apenas em representantes dos gêneros Auchenipterus e Epapterus.  

 

69. Dentes na extremidade póstero-lateral do pré-maxilar (ordenado). 

0. Presente.  

1. Presente, em um número reduzido de fileiras (parte da extremidade do pré-maxilar exposta) 

(Fig. 61). 

2. Ausente.  

Geralmente em Siluriformes os dentes pré-maxilares estão presentes ao longo de todo 

o pré-maxilar, encobrindo completamente este osso. Na maioria das espécie de Ageneiosus há 

uma redução no número de fileiras de dentes na extremidade póstero-lateral da pré-maxila e 

parte da extremidade do pré-maxilar está exposta. Em Ageneiosus atronasus, A. piperatus, 

Ageneiosus sp. n. “gr. atronasus”, Tetranematichthys quadrifilis e T. wallacei a extremidade 

póstero-lateral do pré-maxilar é desprovida de dentes e está completamente exposta. 

 

70. Número de fileiras de dentes pré-maxilares em indivíduos adultos (ordenado). 

(Ferraris, 1988: #J7; Akama, 2004: #49; Birindelli, 2010: #137). 

0. Numerosos, arranjados em várias fileiras. 

1. Em número reduzido, 1-4 fileiras. 

2. Ausente. 
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Um número reduzido de fileiras de dentes, entre o táxons examinados, está presente 

em Ageneiosus piperatus, Ageneiosus sp. n. “gr. atronasus”, Auchenipterus nuchalis e 

Entomocorus benjamini. Alguns poucos exemplares dessas três espécies de Ageneiosus 

apresentam cerca de seis fileiras de dentes pré-maxilares, porém o número modal é igual a 

quatro. Em Auchenipterus e Entomocorus o número de fileiras varia entre um e três. Os 

dentes pré-maxilares estão ausentes em Epapterus dispilurus, Oxydoras niger e 

Pseudepapterus hasemani. De acordo com Akama (2004), o número de dentes está associado 

à biologia das espécies, sendo que as espécies com redução numérica possuiriam hábito 

pelágico e dieta planctívora. As espécies de Ageneiosus com menor número de dentes 

possuem o número e o tamanho dos rastros branquiais sobre o primeiro arco branquial 

comparativamente maiores, o que dá suporte adicional à teoria de Akama (2004). 

 

71. Expansão óssea na região póstero-medial do pré-maxilar. 

0. Ausente. 

1. Presente (Figs. 56-61). 

Na maioria dos Siluriformes o pré-maxilar possui largura e altura aproximadamente 

constante em toda sua extensão. Nas espécies de Ageneiosus e Tetranematichthys há uma 

ampla expansão óssea laminar na região póstero-medial do pré-maxilar. 

 

72. Dentes na expansão óssea da região póstero-medial do pré-maxilar (ordenado). 

0. Ausente (Fig. 57). 

1. Presente em parte da expansão óssea (Fig.59). 

2. Presente em toda a expansão óssea (Figs. 56,58,61). 

A distribuição dos dentes sobre a expansão óssea da região póstero-medial do pré-

maxilar está relacionada com o tamanho e, provavelmente, com a dieta das espécies. Em 

Ageneiosus atronasus, A. piperatus, Ageneiosus sp. n. “gr. atronasus” e Ageneiosus sp. n. “gr. 

brevis” a expansão óssea é desprovida de dentes, enquanto em Ageneiosus brevis e A. rondoni 

os dentes estão presentes em parte da expansão óssea. Nas demais espécies de Ageneiosus e 

nas espécies de Tetranematichthys examinadas os dentes estão presentes em toda a expansão 

óssea. Este caráter foi considerado inaplicável nas espécies que não possuem expansão óssea 

na região póstero-medial do pré-maxilar. 
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73. Expansão óssea na margem póstero-dorsal do pré-maxilar. 

0. Ausente. 

1. Presente (Figs. 59-61). 

Nas espécies de Ageneiosus a margem póstero-dorsal do pré-maxilar possui uma 

projeção óssea laminar. 

 

74. Processo ósseo na extremidade póstero-dorsal da expansão óssea na margem látero-

dorsal do pré-maxilar. 

0. Ausente (Fig. 60). 

1. Presente (Fig. 59). 

O processo ósseo está presente em Ageneiosus brevis, A. rondoni e Ageneiosus sp. n. 

“gr. brevis”. Em Ageneiosus inermis e A. polystictus a extremidade póstero-medial do pré-

maxilar é um pouco desenvolvida, mas não forma um processo distinto. Este caráter foi 

considerado inaplicável para as espécies que não possuem expansão óssea na margem látero-

dorsal do pré-maxilar. 

 

75. Desenvolvimento anterior do pré-maxilar. 

0. Pré-maxila desenvolvida anteriormente além do dentário por um distância menor do que o 

diâmetro horizontal da órbita (Figs. 17,21,36). 

1. Pré-maxila desenvolvida anteriormente além do dentário por um distância maior do que o 

diâmetro horizontal da órbita (Fig. 48). 

O pré-maxilar de Ageneiosus sp. n. “projetada” se estende além do dentário por uma 

distância maior do que o diâmetro horizontal da órbita. Esta projeção pode estar relacionada 

com a dieta da espécie, auxiliando na apreensão de suas presas. Esta é uma autapomorfia para 

a espécie que surgiu independentemente em alguns membros de Pimelodidae (e.g. Sorubim 

spp.). 

 

76. Ângulo-articular. 

0. Aproximadamente tão longo quanto a altura do processo coronóide (Fig. 62B). 

1. Cerca de duas vezes mais longo do que a altura do processo coronóide (Fig. 62A). 

Na maioria do Siluriformes o ângulo-articular é curto (Arratia, 2003), 

aproximadamente tão longo quanto o processo coronóide. Em Ageneiosus inermis, A. 
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polystictus e Pseudepapterus hasemani o ângulo-articular é muito longo; seu comprimento 

cerca de duas vezes no processo coronóide. 

 

 

 

 

Figura 62. Vista lateral externa do dentário de Ageneiosus inermis MZUSP 96189, não 
medido (A), e Glanidium melanodermatum MZUSP 64256, 112,0 mm de CP (B). AA = 
ângulo-articular, DEN = dentário, PCO = processo coronóide. 
 

 

 

 

77. Superfície articular do ângulo-articular com o quadrado. 

0. Retangular (látero-lateralmente) à um tanto circular. 

1. Alongada posteriormente. 

O alongamento da superfície articular do ângulo-articular com o quadrado está 

presente em Ageneiosus inermis, A. polystictus, Tetranematichthys quadrifilis, T. wallacei, 

Tocantinsia piresi e Trachycorystes trachycorystes e pode estar relacionado com a capacidade 

de maior abertura bucal e com a eficiência na captura de presas grandes. 
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78. Dentes no dentário. 

(Ferraris, 1988: #J8; Akama, 2004: #50; Birindelli, 2010: #150). 

0. Presente. 

1. Ausente (Fig. 62). 

Entre os táxons examinados, os dentes no dentário estão ausentes em Epapterus 

dispilurus, Oxydoras niger e Pseudepapterus hasemani. De acordo com Akama (2004), a 

ausência de dentes em Epapterus dispilurus e Pseudepapterus hasemani está relacionada à 

dieta planctívora. 

 

79. Expansão da região pós-medial do dentário. 

(Ferraris, 1988: #J9; Royero, 1999: #58; Akama, 2004: #51). 

0. Ausente (Fig. 62B). 

1. Presente (Fig. 62A). 

A região pós-medial do dentário das espécies de Ageneiosus e Tetranematichthys sofre 

uma ligeira expansão próximo à sínfise. Este estado é uma sinapomorfia para o clado 

composto por esses dois gêneros. 

 

80. Processos ósseos ventrais no dentário (ordenado). 

(Ferraris, 1988: #J17; Akama, 2004: #53; Birindelli, 2010: #149). 

0. Ausente. 

1. Um processo. 

2. Dois processos. 

Em Entomocorus benjamini há um processo ósseo no dentário, o qual é dirigido 

ventralmente. Já em Auchenipterus nuchalis, Epapterus dispilurus e Pseudepapterus 

hasemani existem dois processos, também dirigidos ventralmente. Estes processos ósseos 

podem estar relacionados com inserção e articulação dos barbilhões mentonianos (Ferraris, 

1988; Akama, 2004; Birindelli, 2010). 

 

81. Tamanho do osso maxilar. 

(Ferraris, 1988: #J11; Higuchi, 1992: #44; Vigliotta, 2008: #33; Birindelli, 2010# 139). 

0. Curto. 

1. Longo. 

Como observado por Ferraris (1988), o maxilar de Auchenipterus nuchalis, 
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Pseudepapterus hasemani, Epapterus dispilurus e Entomocorus benjamini é mais longo do 

que o de muitos Siluriformes. Entre os Auchenipteridae, esta condição também está presente 

em representantes de Gelanoglanis (Ferraris, 1988; Birindelli, 2010) e Centromochlus 

heckelii (Birindelli, 2010). Esta condição parece ter surgido muitas vezes em Siluriformes e 

também pode ser encontrada em representantes de Zaireichthys de Amphiliidae e 

Chiloglanidinae de Mochokidae (Vigliotta, 2008), em Sisoridae e Siluridae (Birindelli, 2010) 

e nos Doradini (exceto “Petalodoras”) (Higuchi, 1992; Birindelli, 2010). 

 

82. Alongamento do osso maxilar em machos maduros. 

(Ferraris, 1988: #J15; Walsh, 1990: #16; Royero, 1999: #129, #130; Akama, 2004: #171; 

Birindelli, 2010: #142). 

0. Similar ao de fêmeas e machos imaturos. 

1. Alongado, em relação ao de fêmeas e machos imaturos. 

Nas espécies de Ageneiosus e Tetranematichthys e em “Amplexiglanis” fisheri, 

Auchenipterus nuchalis, Entomocorus benjamini, Epapterus dispilurus, Parauchenipterus 

galeatus e Pseudepapterus hasemani, o maxilar torna-se mais longo em manchos maduros. O 

grau de alongamento do osso maxilar varia entre as espécies citadas acima (Akama, 2004). 

 

 

 

4.1.4. Suspensório 

 

83. Contato entre o metapterigóide e o hiomandibular. 

(Ferraris, 1988: #J2; Walsh, 1990: #1; Britto, 2002: #189; Soares-Porto, 1996: #17; Royero, 

1999: #55, #59; Akama, 2004: #47; Birindelli, 2010: #171; Sousa, 2010: #43). 

0. Presente. 

1. Ausente (Figs. 56,58,60,63). 

Na maioria dos Siluriformes há um contato entre o metapterigóide e o hiomandibular 

(Birindelli, 2010). Nas espécies de Ageneiosus e Tetranematichthys o quadrado é expandido 

ântero-dorsalmente, evitando o contato entre o hiomandibular e o metapterigóide. De acordo 

com Arratia (1992), Britto (2002) e Birindelli (2010) esta ausência de contato surgiu 

independentemente em muitos táxons de Siluriformes. 
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84. Forma da extensão laminar ântero-dorsal do quadrado. 

0. Estreitando ântero-dorsalmente (Fig. 63). 

1. Ampla, ocupando grande parte da margem dorsal do aparelho suspensório (Figs. 56,58,60). 

Nas espécies de Tetranematichthys e em Ageneiosus atronasus, A. piperatus, A. 

rondoni, Ageneiosus sp. n. “gr. atronasus” e Ageneiosus sp. n. “gr. brevis”, a projeção ântero-

dorsal do quadrado torna-se gradativamente mais estreita dorsalmente. Este caráter foi 

considerado inaplicável para as espécies em que o quadrado não é expandido ântero-

dorsalmente. 

 

85. Participação da extensão laminar ântero-dorsal do quadrado na margem dorsal do 

aparelho suspensório. 

0. Ausente (Fig. 63). 

1. Presente (Figs. 56,58,60). 

Em Ageneiosus piperatus, Ageneiosus sp. n. “gr. atronasus” e Ageneiosus sp. n. “gr. 

brevis”, uma projeção óssea na extremidade ântero-dorsal do hiomandibular exclui o 

quadrado da margem dorsal do aparelho suspensório. Este caráter foi considerado inaplicável 

para as espécies em que o quadrado não é expandido ântero-dorsalmente. 

 

86. Processo póstero-dorsal do hiomandibular. 

(Royero 1999: #61; Akama, 2004: #56; Birindelli, 2010: #166). 

0. Presente. 

1. Ausente. 

O processo póstero-dorsal do hiomandibular está presente na maioria dos 

Auchenipteridae (Ferraris, 1988; Akama, 2004; Birindelli, 2010). Este processo está ausente 

em Auchenipterus nuchalis, Entomocorus benjamini, Epapterus dispilurus e Pseudepapterus 

hasemani. De acordo com Akama (2004), a ausência do processo permite uma maior abertura 

bucal e pode estar relacionada com o a dieta. 
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Figura 63. Suspensório e série opercular de Ageneiosus sp. n. "gr. brevis", INPA 34077, 60,0 
mm CP, em vista lateral interna. HIO = hiomandibular, IOP = interopérculo, MET = 
metapterigóide, OPE = opérculo, POP = pré-opérculo, QUA = quadrado. 
 

 

 

 

87. Forma do processo ântero-ventral do hiomandibular. 

(Royero, 1999: #62; Akama, 2004: #57). 

0. Aproximadamente retangular. 

1. Progressivamente mais amplo ântero-ventralmente, em forma de “taça”. 

Em Auchenipterus nuchalis, Epapterus dispilurus e Pseudepapterus hasemani o 

processo ântero-ventralmente do hiomandibular torna-se gradativamente mais amplo. Na 

maioria do Siluriformes esse processo é retangular ou muito estreito, em forma de espinho 

(Royero, 1999). Segundo Akama (2004), esse caráter pode estar relacionado com a dieta da 

espécie. 

 

88. Forma da extremidade ântero-dorsal do hiomandibular. 

0. Irregular, variando entre retangular a um tanto triangular (Fig. 63). 

1. Fina, em forma de espinho (Fig. 56). 
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Em Ageneiosus atronasus, A. dentatus, A. inermis, A. magoi, A. militaris, A. pardalis, 

A. polystictus, A. ucayalensis, A. uranophthalmus, A. vittatus, Ageneiosus sp. n. “projetada”, 

Ageneiosus sp. n. "anal curta", Ageneiosus sp. n. "Teles Pires", Ageneiosus sp. n. “Walsh”, 

Tetranematichthys quadrifilis e T. wallacei, a extremidade ântero-dorsal do hiomandibular é 

muito fina e projetada anteriormente, em forma de espinho. Nas demais espécies integrantes 

deste estudo a extremidade ântero-dorsal do hiomandibular possui forma variando entre 

retangular a ligeiramente triangular. 

 

89. Articulação entre hiomandibular e neurocrânio (ordenado). 

(Mo, 1991: #21; Arratia, 1992: #35; Royero, 1999: #56; Britto, 2002: #181; Vigliotta, 2008: 

#10; Birindelli, 2010: #169). 

0. Por meio do esfenótico, pterótico e pró-ótico. 

1. Por meio do esfenótico e pterótico (Fig. 56). 

2. Por meio apenas do esfenótico. 

Em Diplomystes a articulação entre hiomandibular e neurocrânio ocorre por meio do 

esfenótico, pterótico e pró-ótico. Esta articulação ocorre por meio apenas do esfenótico em 

Auchenipterus nuchalis, Auchenipterichthys longimanus, Entomocorus benjamini, Epapterus 

dispilurus e Parauchenipterus galeatus, Pseudepapterus hasemani, Trachelyopterichthys 

taeniatus, Trachelyopterus coriaceus, Trachycorystes trachycorystes e Wertheimeria 

maculata. Nas espécies de Ageneiosus e nos demais táxons examinados a articulação ocorre 

por meio do esfenótico e pterótico. 

 

90. Número de foramens para o ramo do nervo trigêmino-facial no hiomandibular. 

(Royero, 1999: #60; Akama, 2004: #55; Birindelli, 2010: #168). 

0. Um (Fig. 63). 

1. Dois. 

Em Parauchenipterus galeatus, Tocantinsia piresi, Trachelyopterus coriaceus e 

Trachycorystes trachycorystes há dois foramens no hiomandibular para a passagem do ramo 

do nervo trigêmino-facial. Os demais táxons examinados apresentam um forâmen. 

 

91. Forma do autopalatino de indivíduos não maduros (não ordenado). 

(Birindelli, 2010: 154) (modificado). 

0. Tubular, com dois côndilos anteriores. 
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1. Alongado, com apenas um côndilo anterior. 

2. Alongado, com apenas um côndilo anterior e expansões ósseas laterais. 

Não observado: Ageneiosus magoi. 

O autopalatino de algumas espécies de Auchenipteridae torna-se mais robusto e 

ossificado em machos sexualmente maduros. A comparação entre o autopalatino de 

exemplares em estágio de repouso reprodutivo permite observar que o autopalatino de 

exemplares de Ageneiosus inermis, A. militaris, A. polystictus, A. uranophthalmus, A. vittatus 

e Ageneiosus sp. n. "anal curta" é muito mais largo e robusto do que o das demais espécies 

examinadas. Em Diplomystes sp. o autopalatino é muito longo e bifurcado anteriormente. 

 

92. Expansão da superfície de contato articular entre o autopalatino e o maxilar em 

machos sexualmente maduros. 

(Ferraris, 1988: #J5; Walsh, 1990: #15; Akama, 2004: #175). 

0. Ausente. 

1. Presente. 

Nas espécies de Ageneiosus e Tetranematichthys e em "Amplexiglanis" fisheri, 

Auchenipterus nuchalis, Entomocorus benjamini, Epapterus dispilurus e Peseudepapterus 

hasemani, há um aumento da superfície de contato articular entre o autopalatino e o maxilar 

em machos sexualmente maduros. De acordo com Akama (2004), esta condição está 

relacionada com o grau de ossificação do osso maxilar e também está presente em algumas 

espécies de Parauchenipterus. 

 

93. Expansão óssea laminar na margem látero-posterior do autopalatino. 

0. Ausente. 

1. Presente. 

Não observado: Ageneiosus magoi. 

O autopalatino de Ageneiosus militaris possui uma expansão óssea laminar em sua 

margem lateral, a qual se estende posteriormente. 
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4.1.5. Série opercular 

 

94. Desenvolvimento do côndilo do opérculo. 

(Royero 1999: #63; Akama, 2004: #58; Birindelli, 2010: #167). 

0. Ausente. 

1. Presente. 

Em alguns exemplares das espécies incluídas neste estudo há um pequeno 

desenvolvimento do côndilo do opérculo, mas ele é distintamente mais desenvolvido em 

"Amplexiglanis" fisheri, Auchenipterus nuchalis, Entomocorus benjamini, Pseudepapterus 

hasemani e Epapterus dispilurus. 

 

95. Ossificação do opérculo. 

0. Opérculo ossificado, compacto. 

1. Opérculo esponjoso (Fig. 63). 

O opérculo das espécies de Ageneiosus é esponjoso. O grau de ossificação do opérculo 

varia entre as espécies de Ageneiosus. Enquanto em algumas espécies o osso é bastante 

esponjoso (e.g. Ageneiosus sp. n. "Teles Pires"), em outras o osso apresenta pequenos 

interstícios ósseos (e.g. Ageneiosus atronasus). A avaliação dos estados de ossificação do 

opérculo torna-se difícil devido à sua variação durante o desenvolvimento ontogenético. 

 

 

 

4.1.6. Arco hióide 

 

96. Processo dorsal do paruro-hial (ordenado). 

(Ferraris, 1988: #G7; Walsh, 1990: #9; Akama, 2004: #82; Birindelli, 2010: #178) 

(modificado). 

0. Pequeno. 

1. Intermediário. 

2. Grande. 

Na maioria das espécies de Siluriformes o processo dorsal do paruro-hial é pequeno e 

ventral aos hipo-hiais. Já em Ageneiosus atronasus, A. dentatus, A. magoi, A. militaris, A. 

pardalis, A. rondoni, A. ucayalensis, A. uranophthalmus, A. vittatus, Ageneiosus sp. n. 
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“projetada”, Ageneiosus sp. n. "anal curta", Ageneiosus sp. n. "Teles Pires", Ageneiosus sp. n. 

“Walsh”, Tetranematichthys quadrifilis, T. wallacei e Tocantinsia piresi, o processo é um 

pouco desenvolvido e participa da margem dorsal dos hipo-hiais ventrais, porém permite a 

articulação entre hipo-hiais ventrais. Em Ageneiosus inermis e A. polystictus, o processo é 

grande, interposto ao par de hipo-hiais ventrais. Birindelli (2010), embora não tenha avaliado 

o grau de desenvolvimento do processo dorsal do paruro-hial nas espécies de Ageneiosus e 

Tetranematichthys, observou que o mesmo é mais desenvolvido em Ageneiosus inermis. De 

acordo com Akama (2004), o grau de projeção deste processo pode estar relacionado às 

modificações no aparelho bucal resultantes em maior flexibilidade da região gular. 

 

97. Expansão óssea na região dorsal do paruro-hial. 

0. Muito elevada póstero-dorsalmente. 

1. Pouco desenvolvida. 

Nas espécies do grupo externo o paruro-hial apresenta, em sua região dorsal, um 

processo ou uma lâmina óssea muito desenvolvida póstero-dorsalmente. Nas espécies de 

Ageneiosus e Tetranematichthys a lamina óssea é mais baixa, pouco desenvolvida. 

 

98. Projeções ósseas na extremidade posterior do paruro-hial. 

0. Ausente. 

1. Presente. 

As espécies de Ageneiosus apresentam projeções ósseas na extremidade posterior do 

paruro-hial. Em algumas espécies, tal como Ageneiosus atronasus, as projeções são um pouco 

mais curtas. Em alguns indivíduos há duas projeções, dando um aspecto de uma bifurcação. 

 

99. Sutura na articulação entre o hipo-hial ventral e cerato-hial anterior. 

(Ferraris, 1988: #G8; Walsh ,1990: #10; Akama, 2004: #83; Birindelli, 2010: #183). 

0. Ausente ou presente somente na face anterior da articulação. 

1. Presente na face anterior e em ao menos em parte da face posterior. 

Geralmente em Siluriformes o contato entre o hipo-hial ventral e o cerato-hial anterior 

é basicamente sincondral (Arratia, 2003), com uma pequena área de sutura na superfície 

anterior desses ossos (Birindelli, 2010). Nas espécies de Ageneiosus e Tetranematichthys há 

uma união sutural na face anterior e ao menos em parte da face posterior da articulação entre 

hipo-hial ventral e cerato-hial anterior. Este estado de caráter surgiu independentemente em 
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Oxydoras niger. De acordo com Akama (2004), este estado pode estar relacionado com 

modificações do aparelho bucal, tal como o alongamento do focinho. 

 

 

 

4.1.7. Arco branquial 

 

100. Número de fileiras de rastros branquiais. 

(Royero, 1999: #111; Akama, 2004: #84; Birindelli, 2010: #189). 

0. Duas fileiras. 

1. Uma fileira. 

A presença de uma fileira de rastros branquiais sobre o primeiro arco branquial é 

considerada uma novidade evolutiva em Siluriformes (Lundberg, 1970; de Pinna, 1993). 

Entre os táxons examinados, as espécies de Ageneiosus e Tetranematichthys e 

"Amplexiglanis" fisheri, Auchenipterichthys longimanus, Diplomystes sp., Liosomadoras 

oncinus, Pseudauchenipterus affinis, Trachelyichthys exilis, Trachelyopterichthys taeniatus e 

Trachycorystes trachycorystes apresentam duas fileiras de rastros branquiais sobre o primeiro 

arco branquial. Os demais táxons examinados apresentam uma fileira de rastros branquiais. 

 

101. Tamanho dos rastros branquiais do primeiro arco branquial (não ordenado).  

(Ferraris, 1988: #G4; Walsh ,1990: #27; Royero, 1999: #112; Akama, 2004: #86; Birindelli, 

2010: #190) (modificado). 

0. Curto, em forma de espinhos. 

1. Muito longos e delgados. 

2. Vestigiais. 

Não observado: Ageneiosus pardalis. 

Os rastros são longos e delgados nas filtradoras Auchenipterus nuchalis, Epapterus 

dispilurus e Pseudepapterus hasemani. Em "Amplexiglanis" fisheri, Auchenipterichthys 

longimanus, Liosomadoras oncinus, Parauchenipterus galeatus, Trachelyichthys exilis, 

Trachelyopterichthys taeniatus, Trachelyopterus coriaceus e Trachycorystes trachycorystes, 

os rastros branquiais são rudimentares. Nos demais táxons examinados, incluindo Ageneiosus, 

os rastros são curtos, em forma de espinho. Como observado por Birindelli (2010), os rastros 
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branquiais estão presentes em Trachelyichthys exilis e Trachelyopterichthys taeniatus, nas 

quais são vestigiais. 

 

102. Polimorfismo nos rastros branquiais do primeiro arco branquial. 

0. Ausente. 

1. Presente, alguns rastros com espinhos ou serras. 

2. Presente, alguns rastros bifurcados. 

Algumas espécies examinadas apresentam modificações na superfície de alguns 

rastros branquiais. Tais modificações, na maioria das vezes, estão presentes nos rastros 

localizados na margem medial e próximo à articulação entre o epibranquial e o 

ceratobranquial e se apresentam em forma de pequenos espinhos ou serras (em Ageneiosus 

militaris, A. uranophthalmus, Ageneiosus sp. n. "anal curta", Ageneiosus sp. n. “Walsh”, 

Tetranematichthys quadrifilis, T. wallacei e Tocantinsia piresi) ou bifurcações (em 

Ageneiosus magoi e A. vittatus). Alguns poucos exemplares das espécies de Ageneiosus 

examinados e não listados acima, apresentaram um ou dois rastros branquiais bifurcados, mas 

nessas espécies esta condição parece ter surgido independentemente, pois a análise dos rastros 

sobre outro arco branquial equivalente não nos mostrou a mesma condição. 

 

103. Base dos rastros branquiais (ordenado). 

(Birindelli, 2010: #191). 

0. Fina como o rastro branquial. 

1. Muito mais larga do que o rastro branquial. 

Não observado: Ageneiosus pardalis. 

Em Ageneiosus inermis, A. magoi, A. militaris, A. polystictus, A. uranophthalmus, A. 

vittatus, Ageneiosus sp. n. "anal curta", Ageneiosus sp. n. “Walsh”, Tetranematichthys 

quadrifilis e T. wallacei, a base do rastro branquial é muito mais larga do que o rastro. Nos 

demais táxons examinados, a base do rastro é quase tão fina quanto a região proximal do 

rastro. O alargamento da base dos rastros branquiais permite uma maior fixação dos rastros no 

arco branquial (Birindelli, 2010) e provavelmente está relacionado com a dieta da espécie. 

 

104. Forma do epibranquial 1. 

(Ferraris, 1988: #G3; Walsh, 1990: #8; Akama, 2004: #77; Birindelli, 2010: #201). 

0. Extremidade medial estreita. 
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1. Extremidade medial ampla. 

Não observado: Ageneiosus pardalis. 

Nas espécies de Tetranematichthys e na maioria das espécies de Ageneiosus 

(Ageneiosus atronasus, A. brevis, Ageneiosus dentatus, A. inermis, A. magoi, A. militaris, A. 

polystictus, A. rondoni, A. ucayalensis, A. uranophthalmus, A. vittatus, Ageneiosus sp. n. 

“projetada”, Ageneiosus sp. n. “gr. brevis”, Ageneiosus sp. n. "anal curta", Ageneiosus sp. n. 

"Teles Pires" e Ageneiosus sp. n. “Walsh”), a extremidade do epibranquial 1 é muito mais 

ampla do que a extremidade medial do epibranquial 2. Em estudos prévios este estado foi 

interpretado como presente em todas as espécies de Ageneiosus (e.g. Ferraris, 1988; Walsh, 

1990; Akama, 2004; Birindelli, 2010). 

 

105. Forma do hipobranquial 1. 

(Birindelli, 2010: #197). 

0. Discoidal. 

1. Alongado. 

Não observado: Ageneiosus pardalis. 

Nas espécies de Ageneiosus e Tetranematichthys e em "Amplexiglanis" fisheri, 

Auchenipterichthys longimanus, Liosomadoras oncinus, Parauchenipterus galeatus, 

Pseudauchenipterus affinis, Tocantinsia piresi, Trachelyichthys exilis, Trachelyopterichthys 

taeniatus, Trachelyopterus coriaceus e Trachycorystes trachycorystes, o hipobranquial 1 é 

mais alongado do que nos demais táxons examinados, embora não se trate de um osso tubular, 

como descrito por Birindelli (2010). 

 

106. Margem anterior do hipo-branquial 1. 

(Ferraris, 1988: #G5; Walsh, 1990: #7; Royero, 1999: #108; Akama, 2004: #78). 

0. Margens retas ou ligeiramente convexas. 

1. Margens profundamente côncavas. 

Não observado: Ageneiosus pardalis. 

Nas espécies de Ageneiosus e Tetranematichthys examinadas, a margem anterior do 

primeiro hipo-branquial é côncava. 
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107. Cartilagem acessória entre os basibranquiais 3 e 4. 

(Ferraris, 1988: #G2; Akama, 2004: #79; Birindelli, 2010: #196) 

0. Ausente. 

1. Presente. 

Em Glanidium melanopterum há uma cartilagem acessória entre os basibranquiais 3 e 

4, que, de acordo com Ferraris (1988), representa a ponta cartilaginosa do quarto 

basibranquial. Esta condição está presente em todos os Centromochlinae (Ferraris, 1988; 

Akama, 2004; Birindelli, 2010). 

 

108. Forma do basibranquial 4 (ordenado). 

0. Pequeno. 

1. Estreito e longo. 

2. Largo e longo. 

3. Muito desenvolvido, mais largo do que longo: 

Não observado: Ageneiosus pardalis e A. vittatus. 

O basibranquial 4 se apresenta em diferentes formas entre os táxons examinados e, 

aparentemente, seu desenvolvimento se deu gradativamente. Em Epapterus dispilurus e 

Pseudepapterus hasemani, o basibranquial 4 é muito mais longo do que largo. Em Ageneiosus 

inermis, A. magoi, A. polystictus, Tetranematichthys quadrifilis e T. wallacei, o basibranquial 

4 é muito desenvolvido, ocupando grande parte do espaço medial. Em Diplomystes sp. ele é 

muito pequeno. Nos demais táxons ele é aproximadamente tão longo quanto largo, não muito 

desenvolvido. 

 

109. Número de rastros sobre o ceratobranquial 5 (ordenado). 

0. Entre 5-7. 

1. Entre 9-14. 

2. Entre 15-20. 

Não observado: Ageneiosus pardalis. 

Este caráter está relacionado com a dieta das espécies. Na maioria dos táxons 

examinados, o número de rastros sobre o ceratobranquial 5 varia entre cinco e sete, mas varia 

entre nove e 14 em Ageneiosus atronasus, A. brevis, A. dentatus, A. inermis, A. militaris, A. 

piperatus, A. polystictus, A. rondoni, A. ucayalensis, Ageneiosus sp. n. “projetada”, 

Ageneiosus sp. n. “gr. atronasus”, Ageneiosus sp. n. “gr. brevis”, Ageneiosus sp. n. "Teles 
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Pires", Ageneiosus sp. n. “Walsh”, Entomocorus benjamini, Pseudauchenipterus affinis e 

Pseudepapterus hasemani e entre 15 a 20 em Auchenipterus nuchalis e Epapterus dispilurus. 

 

110. Placa dentígera do ceratobranquial 5 estendendo-se ventralmente. 

0. Ausente. 

1. Presente. 

A margem medial da placa dentígera do ceratobranquial 5 de Ageneiosus inermis é 

curvada ventralmente de forma que uma pequena parte da placa ocupa a região ventral do 

ceratobranquial 5. 

 

 

 

4.1.8. Aparelho de Weber e esqueleto axial 

 

111. Canal aórtico. 

(Higuchi, 1992: #71, #72; Birindelli, 2010: #226; Sousa, 2010: #49). 

0. Ventralmente aberto. 

1. Ventralmente encoberto por ossificação. 

A presença de uma fenda na margem ventral das primeiras vértebras ocorre 

independentemente em muitos grupos de Siluriformes (Birindelli, 2010). Dentre os táxons 

examinados, Auchenipterus nuchalis e Epapterus dispilurus apresentam o canal aórtico, sob a 

vértebra complexa, completamente exposto ventralmente. De acordo com Chardon et al. 

(2003), a ossificação do canal aórtico em Siluriformes faz parte de um conjunto de caracteres 

relacionados com a exploração de ambientes bentônicos. 

 

112. Redução do ramo de Müller (ordenado). 

(Walsh, 1990: #23; Royero, 1999: #74; Akama, 2004: #67; Birindelli, 2010: #219; Sousa, 

2010: #46). 

0. Ausente, extremidade distal ovóide e transversa ao pós-têmporo-supracleitro (Fig. 64). 

1. Presente, extremidade distal reduzida, em forma de semicírculo. 

2. Presente, extremidade distal muito reduzida (Fig. 61). 

Nas espécies de Ageneiosus com bexiga natatória encapsulada, o ramo de Müller 

apresenta sua extremidade distal muito reduzida. Em Pseudepapterus hasemani também 
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ocorre uma redução na extremidade distal do ramo, mas ele é um pouco maior e apresenta 

forma semicircular. 

 

113. Concavidade na margem ventral do ramo de Müller quando não reduzido. 

(Ferraris, 1988: #V8; Soares-Porto, 1996: #16; Royero, 1999: #67; Akama, 2004: #68; 

Birindelli, 2010: #219; Sousa, 2010: #47). 

0. Presente (Fig. 64). 

1. Ausente. 

A concavidade no ramo de Müller está relacionada ao seu contato com a bexiga 

natatória. Em Ageneiosus atronasus e Glanidium melanopterum não há concavidade no ramo 

de Müller. Este caráter foi considerado inaplicável para as espécies que possuem o ramo de 

Müller reduzido. 

 

114. Forma do ramo de Müller quando muito reduzido. 

0. Circular ou oval. 

1. Restrito a uma pequena expansão óssea na extremidade do ramo (Fig. 61). 

Em Ageneiosus inermis, A. magoi, A. militaris, A. polystictus e Ageneiosus sp. n. 

“Walsh”, o ramo de Müller possui forma circular ou oval. Já em Ageneiosus dentatus, A. 

ucayalensis, A. uranophthalmus, A. vittatus, Ageneiosus sp. n. “projetada”, Ageneiosus sp. n. 

"anal curta" e Ageneiosus sp. n. "Teles Pires", o disco é restrito a uma pequena expansão 

óssea na extremidade do ramo. Este caráter está relacionado ao grau de redução da bexiga 

natatória e foi considerado inaplicável para as espécies sem redução no tamanho da bexiga 

natatória. 
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Figura 64. Crânio e complexo vertebral de Ageneiosus rondoni, INPA 22138, 132,3 mm de 
CP, em vista ventral. BOC = basioccipital, EPO = epoccipital, ESF = esfenótico, EXO = 
exoccipital, FRO = frontal, EL = etmóide lateral, LTE = ligamento trans-escapular, MES = 
mesetmóide, PAL = autopalatino, PEPO = processo do epoccipital, PES = paresfenóide, PMA 
= pré-maxilar, PRO = proótico, PTO = pterótico, RM = ramo de Müller, SCL = pós-têmporo-
supracleitro, TRI= tripus, VOM = vômer. 
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115. Processo transformador do Tripus (ordenado). 

(Ferraris, 1988: # V2; Curran, 1989: #17; Royero, 1999: #73; Akama, 2004: #69; Birindelli, 

2010: #211). 

0. Sem modificações. 

1. Modificado mm uma lâmina óssea recurvada na margem medial e projetada lateralmente. 

2. Modificado uma lâmina alargada, recurvada na margem lateral. 

Na maioria das espécies de Doradidae e Auchenipteridae, o processo transformador do 

tripus se apresenta como um osso laminar e recurvado na margem medial e unido à túnica da 

bexiga natatória (Royero; Akama, 2004; Birindelli, 2010). No entanto, como observado por 

Ferraris (1988), uma condição diferente é observada em algumas espécies de Ageneiosus. Em 

Ageneiosus dentatus, A. inermis, A. polystictus, A. ucayalensis, A. uranophthalmus, A. 

vittatus, Ageneiosus sp. n. “projetada”, Ageneiosus sp. n. "anal curta", Ageneiosus sp. n. 

"Teles Pires" e Ageneiosus sp. n. “Walsh”, o processo transformador do tripus é mais 

compacto, largo e recurvado na margem lateral, tornando essa margem com aspecto côncavo. 

Este caráter pode estar relacionado com o grau de redução da bexiga natatória. 

 

116. Redução do osso suspensório (ordenado). 

(Ferraris, 1988: #V4; de Pinna, 1993: #191; Royero, 1999: #70; Britto, 2002: #213; Akama, 

2004: #70; Birindelli, 2010: #212) (modificado). 

0. Ausente. 

1. Reduzido. 

2. Extremamente reduzido. 

Não observado: Ageneiosus magoi. 

A redução do osso suspensório ocorre nos Auchenipteridae e Doradidae. Nas espécies 

de Ageneiosus com bexiga natatória muito reduzida e ossificada (A. dentatus, A. inermis, A. 

magoi, A. polystictus, A. ucayalensis, A. uranophthalmus, A. vittatus, Ageneiosus sp. n. 

“projetada”, Ageneiosus sp. n. "anal curta", Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" e Ageneiosus sp. 

n. “Walsh”) o osso suspensório é fino e extremamente reduzido, de difícil visualização. De 

acordo com Akama (2004), a presença de um osso suspensório livre e reduzido pode estar 

relacionada com a presença do aparelho estridulatório ("Elastic spring apparatus"). Em 

estudos prévios, este caráter foi utilizado para avaliar apenas a presença ou ausência de 

redução no osso suspensório. 
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117. Sétima vértebra (ordenado). 

(Walsh, 1990; #32; Higuchi, 1992: #69; Vigliotta, 2008: #82; Birindelli, 2010: #227 a #230; 

Sousa, 2010: #51). 

0. Livre da vértebra complexa. 

1. Parcialmente encoberta pela margem ventral vértebra complexa. 

2. Parcialmente fusionada à vértebra complexa. 

Em Ageneiosus, Pseudepapterus e Wertheimeria, a sétima vértebra não está fusionada 

à vértebra complexa. Nas espécies de Tetranematichthys, a vértebra complexa está em contato 

não sutural com a sétima vértebra por meio de uma expansão posterior de sua margem 

ventral. Nas demais espécies examinadas, além do contato por meio da margem ventral, há 

um amplo contato por intermédio das parapófises das vértebras. Este ultimo estado é o mais 

comum entre os Doradidae e Auchenipteridae (Birindelli, 2010). 

 

118. Ligamento entre a primeira costela e a placa nucal posterior (ordenado). 

(Royero 1999: #68; Akama, 2004: #75; Birindelli, 2010: #223). 

0. Ausente. 

1. Presente e não ossificado. 

2. Presente e ossificado. 

O ligamento está presente em todos os táxons de Auchenipteridae examinados. A 

difícil visualização do ligamento pode ter levado Royero (1999) e Akama (2004) a relatarem 

sua ausência nas espécies de Ageneiosus e Tetranematichthys. Nas espécies de Doradidae, o 

ligamento é ossificado. 

 

 

 

4.1.9. Cintura escapular e nadadeira peitoral 

 

119. Ossificação do acúleo da nadadeira peitoral de indivíduos grandes e machos não 

maduros (não ordenado). 

(Walsh, 2000: # 33). 

0. Rígido e robusto em toda sua extensão (Fig. 8). 

1. Rígido e delgado em toda sua extensão. 

2. Flexível e segmentado em sua porção distal em exemplares maiores que 100 mm CP. 
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3. Flexível em todas as fases do desenvolvimento ontogenético (Fig. 14). 

O acúleo da nadadeira peitoral da maioria dos Siluriformes é ossificado e rígido. Em 

Ageneiosus sp. n. "anal curta" e Ageneiosus sp. n. “Walsh”, o acúleo da nadadeira peitoral é 

ossificado, rígido, porém muito mais delgado do que nos demais táxons com acúleo 

ossificado. A ossificação do acúleo peitoral varia ontogeneticamente em Ageneiosus 

ucayalensis e A. uranophthalmus. Em indivíduos dessa duas espécies com comprimento 

padrão menores que 100 mm o acúleo é rígido, mas torna-se seguimentado com o aumento do 

tamanho do corpo. Já em Ageneiosus inermis e A. polystictus o acúleo é flexível durante todas 

as fases do desenvolvimento ontogenético, embora seja pouco mais rígido na região proximal 

de indivíduos maiores que 150 mm de CP. O acúleo da nadadeira peitoral de Siluriformes 

possui uma grande diversidade de formas (Bisbal & Gomez, 1986) e sua ossificação faz parte 

de um conjunto de caracteres relacionados com a exploração de ambientes bentônicos 

(Chardon et al., 2003). 

 

120. Espinhos na extremidade distal do acúleo da nadadeira peitoral. 

(Ferraris, 1988: #P2; Royero, 1999: #91; Akama, 2004: #106). 

0. Ausente. 

1. Presente. 

Nas espécies de Doradidae examinadas e em "Amplexiglanis" fisheri, 

Auchenipterichthys longimanus, Entomocorus benjamini, Glanidium melanopterum, 

Liosomadoras oncinus, Parauchenipterus galeatus, Pseudauchenipterus affinis, Tocantinsia 

piresi, Trachelyichthys exilis, Trachelyopterichthys taeniatus e Trachycorystes 

trachycorystes, os espinhos dos acúleo da nadadeira peitoral são desenvolvidos até a 

extremidade do espinho e, em algumas dessas espécies, os espinhos podem ser confundidos 

com a expremidade do acúleo. 

 

121. Espinhos da margem anterior do acúleo da nadadeira peitoral (ordenado). 

(Ferraris, 1988: #P7; Walsh, 1990: #34; Royero, 1999: #88; Akama, 2004: #107; Birindelli, 

2010: #270). 

0. Ausente. 

1. Reduzidos a granulações ósseas. 

2. Presente. 
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Os espinhos na margem anterior do acúleo da nadadeira peitoral estão ausentes em 

Ageneiosus magoi, A. militaris, A. polystictus, A. vittatus, Auchenipterus nuchalis, 

Diplomystes sp., Epapterus dispilurus, Pseudauchenipterus affinis, Pseudepapterus hasemani 

e Trachelyopterus coriaceus e são reduzidos a pequenas granulações ósseas nas demais 

espécies de Ageneiosus e nas espécies de Tetranematichthys examinadas. Nas demais espécies 

de Doradidae e Auchenipteridae os espinhos estão presentes (Birindelli, 2010). De acordo 

com Akama (2004), a ausência de espinhos na margem anterior é condição apomórfica em 

Siluriformes, no entanto ela provavelmente desenvolveu-se independentemente em muitos 

dos táxons que apresentam este caráter. 

 

122. Orientação dos espinhos da margem anterior do acúleo da nadadeira peitoral. 

(Ferraris, 1988: #P5, #P6; Akama, 2004: #109; Birindelli, 2010: #271). 

0. Antrorsos. 

1. Retrorsos. 

Em "Amplexiglanis" fisheri e Tocantinsia piresi os espinhos da margem anterior do 

acúleo da nadadeira peitoral são retrorsos ao longo de quase toda a extensão do acúleos. Este 

caráter foi considerado inaplicável para as espécies que possuem espinhos reduzidos ou não 

possuem espinhos na margem anterior do acúleo da nadadeira peitoral. 

 

123. Espinhos na face dorsal do acúleo da nadadeira peitoral. 

(Akama, 2004: #110; Birindelli, 2010: #273). 

0. Ausente. 

1. Presente. 

Entre os táxons examinados, os espinhos na face dorsal do acúleo peitoral estão 

presentes apenas em Trachelyopterichthys taeniatus. Os espinhos também estão presentes em 

Parauchenipterus porosus e P. striatulus (Akama, 2004) e, em toda a face dorsal do acúleo, 

em Acanthodoras e Agamyxis (Birindelli, 2010; Sousa, 2010). 

 

124. Espinhos na margem posterior do acúleo da nadadeira peitoral. 

(Vigliotta, 2008: #60; Birindelli, 2010: #272). 

0. Robustos (Fig. 65). 

1. Delgados (Fig. 66). 

Os espinhos na margem posterior do acúleo da nadadeira peitoral da maioria dos 
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Siluriformes são rígidos. Em Ageneiosus inermis, A. polystictus, Ageneiosus uranophthalmus, 

Ageneiosus sp. n. "anal curta" e Ageneiosus sp. n. “Walsh”, no entanto, os espinhos são muito 

delgados. 

 

 

 

 

 

Figura 65. Acúleo da nadadeira peitoral de Ageneiosus piperatus, INPA 12682, 42,5 mm CP, 
em vista dorsal. 

 

 

 

 

Figura 66. Acúleo da nadadeira peitoral de Ageneiosus inermis, MZUSP 92005, 420,0 mm 
CP, em vista ventral. 
 
 
 
 

125. Distribuição dos espinhos na margem posterior do acúleo da nadadeira peitoral. 

0. Ao longo de toda a margem do acúleo (Fig. 65). 

1. Restritos à porção mediana e distal do acúleo (Fig. 66). 

 A presença de espinhos por toda a extensão da margem posterior do acúleo da 

nadadeira peitoral é o estado mais comum entre os Siluriformes. Em Ageneiosus inermis, A. 

polystictus e Ageneiosus sp. n. "anal curta", os espinhos da margem posterior do acúleo da 
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nadadeira peitoral estão restritos à porção mediana e distal do acúleo. 

 

126. Orientação dos espinhos da margem posterior do acúleo da nadadeira peitoral 

(ordenado). 

0. Todos os espinhos retrorsos. 

1. Espinhos da região proximal do acúleo dirigidos perpendicularmente ao eixo do acúleo a 

levemente antrorsos. 

2. Todos os espinhos dirigidos perpendicularmente ao eixo do acúleo. 

Em Siluriformes, a presença de espinhos retrorsos e longo de toda extensão da 

margem posterior do acúleo é o estado mais comum. Entre os táxons examinados, Ageneiosus 

atronasus, A. brevis, A. rondoni, Ageneiosus sp. n. “gr. atronasus”, Ageneiosus sp. n. “gr. 

brevis”, Tetranematichthys quadrifilis, T. wallacei e Trachelyopterichthys taeniatus, possuem 

os espinhos da região proximal do acúleo peitoral dirigidos perpendicularmente ao eixo do 

acúleo a levemente antrorsos. Em Ageneiosus inermis e A. polystictus todos os espinhos são 

orientados perpendicularmente ao eixo do acúleo. 

 

127. Quilha na margem anterior do acúleo da nadadeira peitoral. 

(Royero, 1999: #89; Akama, 2004: #111). 

1. Ausente. 

0. Presente. 

A quilha está presente em Ageneiosus magoi, A. militaris, A. vittatus, Auchenipterus 

nuchalis, Diplomystes sp., Epapterus dispilurus, Pseudauchenipterus affinis, Pseudepapterus 

hasemani e Trachelyopterus coriaceus. De acordo com Akama (2004), a quilha na margem 

anterior do acúleo é resultante da fusão dos espinhos. 

 

128. Processo dorsal na base do acúleo da nadadeira peitoral. 

(Royero, 1999 #86; Akama, 2004: #117; Birindelli, 2010: #269) 

0. Muito desenvolvido, encaixado firmemente ao cleitro. 

1. Pouco desenvolvido, encaixado frouxamente ao cleitro. 

O processo na base do acúleo da nadadeira peitoral é pouco desenvolvido em 

Ageneiosus dentatus, A. inermis, A. magoi, A. militaris, A. pardalis, A. polystictus, A. 

ucayalensis, A. uranophthalmus, A. vittatus, Ageneiosus sp. n. “projetada”, Ageneiosus sp. n. 

"anal curta", Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" e Ageneiosus sp. n. “Walsh”. Este processo 
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participa do mecanismo de trava da nadadeira e aparentemente está relacionado com a 

presença de uma fenestra na parece lateral do cleitro. 

 

129. Processo posterior do cleitro (ordenado). 

(Ferraris, 1988: #P8; Walsh, 1990: #5; Royero, 1999: #84; Britto, 2002: #246; Akama, 2004: 

#112; Birindelli, 2010: #278) (modificado). 

0. Bem desenvolvido. 

1. Pequeno. 

2. Rudimentar (Fig. 67). 

3. Ausente (Fig. 69). 

A presença do processo do cleitro é considerada plesiomórfica dentro de 

Auchenipteridae (Akama, 2004). Sendo que, na maioria dos auquenipterídeos, ele se 

apresenta como um osso rígido, compacto e longo. Nas espécies de Tetranematichthys e em 

Pseudepapterus hasemani o cleitro apresenta um pequeno processo posterior. Este processo é 

rudimentar, restrito a uma pequena projeção óssea em Ageneiosus brevis, A. rondoni, A. 

piperatus e Ageneiosus sp. n. “gr. brevis”. Dos quatro exemplares de Ageneiosus sp. n. “gr. 

brevis” um não apresentou o processo no lado esquerdo. Fato que pode ser atribuído a 

anomalia ou má preparação osteológica. 

 

 

 

Figura 67. Cintura peitoral de Ageneiosus rondoni, INPA 22139, 132,3 mm de CP, em vista 
lateral. AP = acúleo da nadadeira peitoral, CLE = cleitro, COR = coracóide, PPC = processo 
posterior do cleitro. 
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130. Grau de ossificação do processo posterior do cleitro. 

0. Rígido. 

1. Flexível (Fig. 67). 

Na maioria dos representantes de espécies examinados com processo posterior do 

cleitro, o mesmo se apresenta como um processo ósseo estreitando gradativamente 

posteriormente, terminando em uma extremidade pontiaguda. Já em Ageneiosus rondoni, o 

processo é curto e flexível. Este caráter foi considerado inaplicável para as espécies de 

Ageneiosus sem o processo posterior do cleitro. 

 

131. Espinhos na porção exposta do processo posterior do cleitro (ordenado). 

(Curran, 1989: #11; Akama, 2004: #113; Birindelli, 2010: #280). 

0. Ausente. 

1. Presente, pouco desenvolvidos, alinhados em séries de cristas longitudinais. 

2. Presente, bem desenvolvidos. 

Entre os táxons examinados, os espinhos na porção exposta do processo posterior do 

cleitro estão presentes em Liosomadoras oncinus e Trachelyopterichthys taeniatus. Em 

“Amplexiglanis” fisheri, os espinhos são pouco desenvolvidos e alinhados em séries de cristas 

longitudinais. De acordo com Akama (2004) e Birindelli (2010), os espinhos também estão 

presentes em outras espécies de “Amplexiglanis”, em Parauchenipterus porosus e em alguns 

membros de Doradidae. 

 

132. Fenestra do sistema de trava do acúleo da nadadeira peitoral. 

(Royero, 1999: #83; Vigliotta, 2008: #57; Birindelli, 2010: #266). 

0. Presente. 

1. Ausente. 

De acordo com Birindelli (2010), na grande maioria do Siluriformes há uma fenestra 

no coracóide para o encaixe do processo medial da base do acúleo da nadadeira peitoral, o que 

auxilia no sistema de trava do acúleo. Entre os Auchenipteridae, a fenestra está ausente em 

Parauchenipterus galeatus e Trachelyopterus coriaceus. A ausência da fenestra também se 

manifesta em Doradidae (Birindelli, 2010), nos Mochokidae Chiloglanis (exceto C. 

macropterus), Atopodontus, Atopochilus e Euchilichthys e em Amphiliidae e Ariidae 

(Vigliotta, 2008). 
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133. Crista no coracóide que delimita os músculos abductor superficialis e arrector 

ventralis. 

(Birindelli, 2010: #285). 

0. Presente (Fig. 68). 

1. Ausente. 

A crista está ausente em Auchenipterus nuchalis e Pseudepapterus hasemani. De 

acordo com Birindelli (2010), também está ausente Rhynchodoras e em muitos membros de 

Siluriformes e sua função é separar os músculos abductor superficialis e arrector ventralis. 

 

134. Terceiro pterigióforo da nadadeira peitoral. 

(Ferraris, 1988: #P9; Walsh, 1990: #6; Royero, 1999: #90; Akama, 2004: #115; Birindelli, 

2010: #268). 

0. Não expandido. 

1. Expandido, sustentando vários raios (Figs. 68,69). 

A expansão do terceiro pterigióforo da nadadeira peitoral é uma sinapomorfia para o 

clado composto pelas espécies de Ageneiosus e Tetranematichthys. A expansão parece não 

estar relacionada com o número de raios na nadadeira, pois algumas espécies de 

Auchenipterus possuem 10-14 raios (Ferraris & Vari, 1999) e não apresentam expansão no 

terceiro pterigióforo da nadadeira peitoral. 

 

135. Número de raios ramificados não articulando com o terceiro pterigióforo da 

nadadeira peitoral (ordenado).  

0. Três raios. 

1. Quatro raios. 

2. Cinco raios. 

Não observado: Ageneiosus pardalis. 

O número de raios ramificados articulando com o pterigióforo não se mostrou 

diretamente relacionado com o número de raios na nadadeira. A maioria dos exemplares 

examinados apresentam três raios articulando antes do terceiro pterigióforo. Em Ageneiosus 

dentatus, A. magoi, A. militaris, A. polystictus, A. rondoni, A. uranophthalmus, A. vittatus, 

Ageneiosus sp. n. “projetada”, Ageneiosus sp. n. "anal curta", Ageneiosus sp. n. "Teles Pires", 

Ageneiosus sp. n. “Walsh”, Auchenipterus nuchalis, Entomocorus benjamini, Epapterus 

dispilurus, Pseudepapterus hasemani e Tetranematichthys quadrifilis, esse número sobe para 
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quatro e para cinco em Ageneiosus inermis, A. ucayalensis e Tetranematichthys wallacei. 

 

136. Natureza do primeiro pterigióforo da nadadeira peitoral. 

0. Ossificado. 

1. Cartilaginoso. 

A natureza do primeiro pterigióforo pode estar relacionada com evento de 

neotenia/miniaturização. Entre os táxons examinados, apenas Ageneiosus piperatus possui o 

primeiro pterigióforo cartilaginoso, no entanto, exemplares jovens de algumas espécies de 

Ageneiosus (e.g. Ageneiosus brevis, A. dentatus) apresentam o primeiro pterigióforo 

cartilaginoso. 

 

137. Fenestra na parede lateral do cleitro. 

(Royero, 1999: #85; Akama, 2004: #116; Birindelli, 2010: #276). 

0. Ausente. 

1. Presente, uma pequena fenestra expondo a base do acúleo peitoral. 

Essa fenestra está associada de alguma maneira com o mecanismo de trava do acúleo 

peitoral em Ageneiosus. Segundo Royero (1999), essa seria uma sinapomorfia das espécies de 

Ageneiosus, no entanto, a fenestra está presente apenas em Ageneiosus dentatus, A. inermis, 

A. magoi, A. militaris, A. pardalis, A. polystictus, A. ucayalensis, A. uranophthalmus, A. 

vittatus, Ageneiosus sp. n. “projetada”, Ageneiosus sp. n. "anal curta", Ageneiosus sp. n. 

"Teles Pires" e Ageneiosus sp. n. “Walsh”. 

 

138. Forma da margem anterior da cintura peitoral. 

0. Elíptico à circular (Fig. 68). 

1. Em forma de “V” (Fig. 69). 

Em Ageneiosus inermis e A. polystictus o cleitro e coracóide são estreitos e muito 

projetados anteriormente, aparentemente uma adaptação para a ampla abertura bucal, que foi 

observada por Britski (1972). 

 

139. Ponte entre o cleitro e coracóide. 

(Birindelli, 2010: #265). 

0. Restrita à fossa de articulação do acúleo da nadadeira peitoral. 

1. Contínua até o processo posterior do coracóide. 
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Como observado por Birindelli (2010), em Entomocorus benjamini, a ponte do cleitro 

ao coracóide se entende até o processo posterior do coracóide. 

 

 

 

 

 

Figura 68. Cintura e nadadeira peitoral de Ageneiosus rondoni, INPA 22139, 132,3 mm de 
CP, em vista ventral. AP = acúleo da nadadeira peitoral, CLE = cleitro, COR = coracóide, 
PPCle = processo posterior do cleitro, PPCo = processo posterior do coracóide. 
 

 

 

 

140. Processo posterior do coracóide. 

(Higuchi, 1992: #106; de Pinna, 1996: #79: Birindelli, 2010: #282; Sousa, 2010: 71). 

0. Ausente ou rudimentar (Figs. 68,69). 

1. Presente. 
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A presença do processo posterior do coracóide é comum entre os táxons de 

Auchenipteridae. O processo está ausente ou é rudimentar em todas as espécies de Ageneiosus 

e Tetranematichthys e em Diplomystes sp. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Cintura e nadadeira peitoral de Ageneiosus inermis, MZUSP 92005, 420 mm de 
CP, em vista dorsal. CLE = cleitro, CRO = coracóide, FCle = fenestra do cleitro, PPCo = 
processo posterior do coracóide, PTR3 = terceiro pterigióforo da nadadeira peitoral. 
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4.1.10. Cintura e nadadeira pélvica 

 

141. Processo cartilaginoso ântero-lateral do basipterígio. 

(Ferraris, 1988: #PV1; Akama, 2004: #120; Birindelli, 2010: #300). 

0. Ausente. 

1. Presente (Fig. 70). 

De acordo com Akama (2004) e Birindelli (2010), na maioria dos Auchenipteridae, a 

cartilagem lateral do basipterígio é expandida lateralmente, formando um distinto processo 

lateral, o que foi corroborado neste estudo. A ausência desse processo foi considerada uma 

novidade evolutiva em Auchenipteridae por Ferraris (1988) e Birindelli (2010) e ocorre em 

Auchenipterus nuchalis, Entomocorus benjamini, Epapterus dispilurus e Pseudepapterus 

hasemani. Em Glanidium melanopterum, a cartilagem é um pouco desenvolvida, mas não 

formando um distinto processo. O processo cartilaginoso está ausente em Diplomystes sp. 

 

 

 

 

 

Figura 70. Basipterígios (BPO) de Ageneiosus sp. n. "Walsh", INPA 35931, 75,4 mm, (A) e 
Ageneiosus pipetarus, INPA 12682, 42,5 mm CP, (B). PAL = ramo ântero-lateral do 
basipterígio, PAM = ramo ântero-medial do basipterígio PCAL = processo cartilaginoso 
ântero-lateral do basipterígio, PCP = cartilagem posterior do basipterígio.  
 
 



 

266 
 

142. Forma do processo cartilaginoso ântero-lateral do basipterígio. 

0. Curto, com uma projeção lateralmente dirigida. 

1. Alongado anteriormente (Fig. 70). 

Nas espécies de Tetranematichthys, o processo cartilaginoso ântero-lateral do 

basipterígio é mais curto e possui uma projeção lateralmente dirigida, localizada pouco 

anterior à articulação do primeiro raio da nadadeira. Nas demais espécies examinadas a 

porção ântero-lateral da cartilagem do basipterígio é longa e anteriormente dirigida. Este 

caráter foi considerado inaplicável para as espécies que não possuem o processo cartilaginoso. 

 

143. Relação entre o ramo ântero-medial do basipterígio e o basipterígio (ordenado). 

(Birindelli, 2010: #298; Sousa, 2010: #76). 

0. Ramo ântero-medial livre do basipterígio (Fig. 71). 

1. Ramo ântero-medial parcialmente incorporado ao basipterígio (Figs. 70,72). 

2. Ramo ântero-medial completamente incorporado ao basipterígio. 

O ramo ântero-medial livre do basipterígio é um estado primitivo em Siluriformes 

(Shelden, 1937). O ramo ântero-medial é completamente incorporado ao basipterígio em 

Auchenipterus nuchalis, Epapterus dispilurus, Pseudepapterus hasemani e 

Trachelyopterichthys taeniatus. O ramo ântero-medial das espécies de Ageneiosus e 

Tetranematichthys e em Liosomadoras oncinus é parcialmente incorporado ao basipterígio. 

 

144. União entre os ramos ântero-mediais do basipterígio. 

(Birindelli, 2010: #299). 

0. Ausente (Figs. 70-72). 

1. Presente. 

A união entre os ramos ântero-mediais do basipterígio é uma sinapomorfia do clado 

composto por Auchenipterus nuchalis, Entomocorus benjamini, Epapterus dispilurus e 

Pseudepapterus hasemani. O contato entre os ramos se dá por meio de sutura em 

Entomocorus benjamini. 

 

145. Tamanho do ramo ântero-medial do basipterígio. 

0. Quase tão longo quanto ou pouco maior do que o ramo ântero-lateral (Fig. 71). 

1. Notavelmente menor do que o ramo ântero-lateral (Figs. 70,72). 

Em "Amplexiglanis" fisheri, Auchenipterichthys longimanus, Entomocorus benjamini, 
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Liosomadoras oncinus, Parauchenipterus galeatus, Tetranematichthys quadrifilis, T. 

wallacei, Tocantinsia piresi, Trachelyichthys exilis, Trachelyopterus coriaceus e 

Trachycorystes trachycorystes, o ramo ântero-medial do basipterígio é notavelmente menor 

do que ramo ântero-medial. Este caráter foi considerado inaplicável para as espécies que 

apresentam o ramo ântero-medial do basipterígio completamente incorporado ao basipterígio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Cintura pélvica de Tocantinsia piresi, MZUSP 100031, 440 mm CP, em vista 
dorsal. BPO = basipterígio, PAL = ramo ântero-lateral do basipterígio, PAM = ramo ântero-
medial do basipterígio, PCP = cartilagem posterior do basipterígio. 
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146. Modificação do ramo ântero-medial do basipterígio. 

0. Ausente. 

1. Presente. 

Em Entomocorus benjamini o ramo ântero-medial do basipterígio é modificado em 

uma ampla lâmina óssea, não muito desenvolvida anteriormente, única entre os táxons 

examinados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Cintura e nadadeira pélvica de Ageneiosus inermis, MZUSP 92005, 420 mm de 
CP, em vista ventral. BPO = basipterígio, PAL = ramo ântero-lateral do basipterígio, PAM = 
ramo ântero-medial do basipterígio, PCAL = processo cartilaginoso ântero-lateral do 
basipterígio (danificado).  
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147. Lâmina óssea no ramo ântero-lateral do basipterígio. 

0. Ausente. 

1. Presente. 

O ramo ântero-lateral do basipterígio de Pseudepapterus hasemani é margeado 

lateralmente por uma ampla lâmina óssea. Em Auchenipterus nuchalis e Epapterus dispilurus, 

o ramo ântero-lateral do basipterígio é margeado por uma lâmina óssea muito menos 

desenvolvida, a qual está ausente em alguns dos exemplares examinados. 

 

148. Cartilagem posterior do basipterígio (não ordenado). 

(Britto, 2002: #273; Akama, 2004: #121; Birindelli, 2010: #302). 

0. Muito curta. 

1. Curta, com extremidade truncada a ligeiramente afinada. 

2. Longa e filamentosa (Fig. 70B). 

4. Longa, com duas projeções posteriormente dirigidas, uma lateral e a outra medial (Fig. 

70A). 

Não observado: Ageneiosus magoi. 

Em Auchenipterus nuchalis, Entomocorus benjamini, Epapterus dispilurus e 

Pseudepapterus hasemani a cartilagem é curta, mas notavelmente mais desenvolvida do que 

em Diplomystes sp. As projeções nas demais espécies examinadas são comparativamente 

mais longas, afinando posteriormente, com exceção de Ageneiosus sp. n. "anal curta" e 

Ageneiosus sp. n. “Walsh”, nas quais a cartilagem de cada basipterígio possui duas projeções 

na extremidade posterior. O tamanho da cartilagem posterior do basipterígio foi proposto 

como sinapomorfia da Auchenipteridae por Britto (2002). É importante ressaltar que em 

Pseudepapterus hasemani, embora curta, a cartilagem posterior possui ornamentação 

peculiar; cada cartilagem possui um forâmen e duas curtas projeções, uma lateral e outra 

posteriormente dirigida. 

 

149. União entre as cartilagens dos basipterígios. 

0. Ausente (Fig. 70B). 

1. Presente (Fig. 70A). 

Não observado: Ageneiosus magoi. 
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Em Ageneiosus sp. n. "anal curta" e Ageneiosus sp. n. “Walsh” as cartilagens 

posteriores dos basipterígios estão unidas medialmente, formando uma expansão 

cartilaginosa. 

 

150. Número de raios pélvicos. 

(Akama, 2004: #122; Vigliotta, 2008: #65; Birindelli, 2010: #288; Sousa, 2010: #80) 

(modificado). 

0. Cinco a nove raios. 

1. Dez a quinze. 

O número de raios pélvicos varia entre cinco e nove na maioria dos táxons 

examinados. Em Auchenipterus nuchalis, Epapterus dispilurus, Pseudepapterus hasemani, 

Trachelyichthys exilis e Trachelyopterichthys taeniatus há um aumento no número de raios 

pélvicos. Todos os exemplares examinados destes táxons aparentaram mais do que 10 raios na 

nadadeira pélvica. O número elevado de raios pélvicos é uma novidade evolutiva em 

Siluriformes (Lundberg, 1970). 

 

151. União entre os raios mediais da nadadeira pélvica (ordenado). 

(Ferraris, 1988: #PV6; Akama, 2004: #123; Birindelli, 2010: #294). 

0. Ausente. 

1. Presente, unidos por meio de uma membrana aderida ao corpo. 

2. Presente, unidos por meio de uma membrana livre do corpo. 

A união entre os raios mediais da nadadeira pélvica se dá por meio de uma membrana 

conectada à região basal dos raios. Em Auchenipterus nuchalis e Pseudepapterus hasemani 

esta membrana está aderida à região ventral do corpo, enquanto em Epapterus dispilurus a 

membrana é, ao menos em parte, livre do corpo.  

 

152. Tamanho da nadadeira pélvica em machos maduros. 

(Akama, 2004: #169). 

0. Machos e fêmeas maduros com nadadeira pélvica de mesmo tamanho. 

1. Machos maduros com nadadeira pélvica longa, raio não ramificado mais longos que os 

demais. 

O alongamento deste raios está relacionado com o ato reprodutivo e, embora não 

incluído por Reis e Borges (2006), é uma das sinapomorfias de Entomocorus. 
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153. Alargamento do primeiro raio não ramificado da nadadeira pélvica em machos 

maduros. 

(Ferraris, 1988: #PV2; Royero, 1999: #133; Akama, 2004: #170; Birindelli, 2010: #291). 

0. Ausente. 

1. Presente. 

Assim como o caráter anterior, este é uma das sinapomorfias que define Entomocorus. 

A forma do raio não ramificado da nadadeira pélvica está relacionado com o ato reprodutivo. 

 

 

 

4.1.11. Nadadeira dorsal e elementos associados 

 

154. Placa nucal anterior. 

(Ferraris, 1988: #D1; Walsh, 1990: #4; Soares-Porto, 1998: #9; Royero, 1999: #26; Akama, 

2004: #32; Birindelli, 2010 #242; Sousa, 2010: #54). 

0. Presente (Fig. 55). 

1. Ausente (Fig. 56, 58, 59). 

A placa nucal anterior está ausente, entre os táxons examinados, em Ageneiosus, 

Tetranematichthys, Epapterus dispilurus e Pseudepapterus hasemani. A ausência da placa 

nucal mediana foi interpretada por Akama (2004) como uma perda que ocorreu 

independentemente entre alguns Auchenipteridae. O desaparecimento da placa nucal tem sido 

interpretado como fusão da placa nucal anterior à mediana (Royero, 1987: 132; Higuchi, 

1992; Akama, 2004) ou ao parieto-supraoccipital (Soares-Porto, 1996), ou mesmo por 

redução e desaparecimento (Birindelli et al., 2007; Birindelli, 2010). 

 

155. Contato entre o parieto-supraoccipital e a placa nucal mediana. 

(Ferraris, 1988: #D3; Walsh, 1990: #4; Soares-Porto, 1998: #9; Royero, 1999: #23; Akama, 

2004: #35, #126; Birindelli, 2010: #245). 

0. Ausente (Fig. 55). 

1. Presente (Figs. 56,58,59). 

Na maioria dos Siluriformes, o parieto-supraoccipital não entra em contato com a 

placa nucal mediana (Arratia, 2003). Entre os táxons examinados, o contato está presente nas 

espécies de Ageneiosus e Tetranematichthys e em Auchenipterus nuchalis, Entomocorus 
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benjamini, Epapterus dispilurus e Pseudepapterus hasemani, as quais apresentam a placa 

nucal anterior ausente ou reduzida. O contato também está presente em alguns táxons não 

relacionados de Auchenipteridae (Akama, 2004; Birindelli, 2010), não incluídos nesse estudo. 

Esse caráter foi considerado inaplicável para Diplomystes sp. O contato entre o parieto-

supraoccipital e a placa nucal mediana também ocorre em Synodontis (S. nigriventris, S. 

batesii, S. contracta), Chiloglanis, Atopodontus e Euchilichthys (Vigliotta, 2008). 

 

156. Forma da margem lateral da placa nucal mediana. 

(Soares-Porto, 1996: #7; Akama, 2004: #42). 

0. Côncavas (Figs. 58,59). 

1. Retas. 

Em Pseudepapterus hasemani as margens da placa nucal mediana são retas, enquanto 

nas demais espécies examinadas a placa sofre um estreitamento em sua porção mediana. Esse 

caráter foi considerado inaplicável para Diplomystes sp. 

 

157. Contato entre a placa nucal mediana e o epoccipital. 

(Royero, 1999: #29; Akama, 2004: #38). 

0. Ausente. 

1. Presente. 

Na maioria das espécies de Doradoidea, o epoccipital está em contato com a placa 

nucal mediana. Em Ageneiosus inermis, A. polystictus e Pseudepapterus hasemani o contato 

está ausente. Este caráter foi considerado inaplicável para Diplomystes sp. 

 

158. Forma da margem anterior da placa nucal mediana. 

0. Reta ou emarginada. 

1. Muito côncava. 

Em Ageneiosus inermis e A. polystictus o osso parieto-supraoccipital é muito projetado 

posteriormente, penetrando muito na margem anterior da placa nucal media. Este caráter foi 

considerado inaplicável para as espécies que apresentam a placa nucal anterior. 

 

159. Número de pterigióforos articulando com os raios ramificados da nadadeira dorsal 

(ordenado). 

0. Seis. 
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1. Cinco. 

2. Quatro. 

3. Três. 

Diplomystes sp. possui seis pterigióforos articulando com os raios ramificados da 

nadadeira dorsal. Um menor número de pterigióforos foi observado em Pseudepapterus 

hasemani, Trachelyichthys exilis e Trachelyopterichthys taeniatus, com quatro, e em 

Epapterus dispilurus, com três. Os demais táxons examinados apresentam cinco pterigióforos. 

A diminuição numérica de pterigióforos articulando com os raios ramificados da nadadeira 

dorsal é uma novidade evolutiva entre os Siluriformes. 

 

160. Projeção óssea ventral do último pterigióforo da nadadeira dorsal. 

0. Presente. 

1. Ausente. 

Em Epapterus dispilurus o ultimo pterigióforo da nadadeira dorsal tem forma tubular, 

sem projeção óssea ventral. 

 

161. Ossificação do acúleo da nadadeira dorsal em indivíduos grandes e machos não 

maduros. 

0. Rígido em toda sua extensão (Fig. 30). 

1. Segmentado na extremidade distal (Fig. 36). 

Não observado: Ageneiosus pardalis. 

Em indivíduos grandes (geralmente maiores que 150,0 mm CP) de Ageneiosus 

dentatus, A. inermis, A. magoi, A. militaris, A. polystictus, A. ucayalensis, A. uranophthalmus, 

A. vittatus, Ageneiosus sp. n. “projetada”, Ageneiosus sp. n. "anal curta", Ageneiosus sp. n. 

"Teles Pires" e Ageneiosus sp. n. “Walsh”, o acúleo da nadadeira dorsal é segmentado em sua 

porção distal. 

 

 

 

162. Tamanho do acúleo dorsal de machos não dimórficos. 

(Ferraris, 1988: #D13; Royero, 1999: #78; Akama, 2004: #127; Birindelli, 2010: #252). 

0. Longo (Figs. 30,36). 

1. Curto. 
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Na maioria do Siluriformes o acúleo da nadadeira peitoral é quase tão longo quanto o 

primeiro raio ramificado. Em Epapterus dispilurus e Pseudepapterus hasemani o acúleo não 

atinge metade do comprimento do primeiro raio ramificado. Este estado surgiu 

independentemente em outro táxons de Siluriformes (e.g. algumas espécies de Heptapteridae 

e Callichtyidae). 

 

163. Alongamento do acúleo da nadadeira dorsal em machos maduros. 

(Royero, 1999: #126; Akama, 2004: #162). 

0. Ausente. 

1. Presente (Figs. 44,51). 

Um distinto alongamento do acúleo da nadadeira dorsal ocorre em machos maduros de 

Ageneiosus, “Amplexiglanis” fisheri, Entomocorus, Epapterus, Liosomadoras, 

Parauchenipterus, Tetranematichthys, Trachelyichthys, Trachelyopterichthys e 

Trachelyopterus. Diferentemente de como observado por Akama (2004), os machos maduros 

dos demais táxons examinados não apresentaram alongamento do acúleo da nadadeira dorsal. 

 

164. Número de raios ramificados na nadadeira dorsal. 

(Akama, 2004: #128; Birindelli, 2010: #251; Sousa, 2010: #59). 

0. Seis ou sete. 

1. Quatro a cinco. 

A maioria dos Siluriformes apresenta seis ou sete raios ramificados na nadadeira 

dorsal (Lundberg, 1970). Um número de quatro ou cinco raios ramificados é encontrado em 

Entomocorus benjamini, Epapterus dispilurus, Glanidium melanopterum, Parauchenipterus 

galeatus, Pseudepapterus hasemani, Trachelyichthys exilis, Trachelyopterichthys taeniatus, 

Trachelyopterus coriaceus e Trachycorystes trachycorystes. O número de raios ramificados 

na nadadeira dorsal em espécies de Auchenipteridae é constante, tendo a maioria delas seis 

raios ramificados (Akama, 2004). 

 

 

165. Espinhos na margem anterior do acúleo da nadadeira dorsal (ordenado). 

(Royero, 1999: #80; Akama, 2004: #129; Vigliotta, 2008: #62; Birindelli, 2010: #257; Sousa, 

2010: #56). 

0. Presente. 
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1. Vestigiais, as vezes reduzidos a granulações ósseas. 

2. Ausente. 

A presença de espinhos na margem anterior do acúleo na nadadeira dorsal surgiu 

independentemente entre muitos táxons de Siluriformes. A presença de espinhos foi 

observada em "Amplexiglanis" fisheri, Anadoras grypus, Auchenipterichthys longimanus, 

Liosomadoras oncinus, Oxydoras niger, Pterodoras granulosus, Trachycorystes 

trachycorystes e Wertheimeria maculata. A ausência de espinhos é considerada uma novidade 

evolutiva entre Auchenipteridae (Akama, 2004) e ocorre em Auchenipterus nuchalis, 

Entomocorus benjamini, Epapterus dispilurus, Pseudepapterus hasemani e Trachelyichthys 

exilis. Em Diplomystes sp., os espinhos também estão ausentes. Em Ageneiosus e nos demais 

táxons de Auchenipteridae examinados eles são vestigiais. 

 

166. Margem posterior do acúleo da nadadeira dorsal (não ordenado). 

(Royero, 1999: #79; Akama, 2004: #130; Birindelli, 2010: #258; Sousa, 2010: #57). 

0. Com uma série de espinhos retrorsos e densamente espaçados, formando uma serra. 

1. Com uma série de espinhos retrorsos e muito delgados. 

2. Com uma série de espinhos delgados e muito espaçados. 

3. Sem espinhos ou com diminutas granulações ósseas. 

Em grande parte dos Siluriformes, a margem posterior do acúleo dorsal apresenta uma 

série de espinhos desenvolvidos, formando uma “serra”. Estes espinhos são muito delgados 

em Ageneiosus dentatus, A. ucayalensis, A. uranophthalmus, Ageneiosus sp. n. “projetada”, 

Ageneiosus sp. n. "anal curta", Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" e Ageneiosus sp. n. “Walsh” e 

Auchenipterus nuchalis. Em “Amplexiglanis” fisheri, Diplomystes sp., Glanidium 

melanopterum, Liosomadoras oncinus, Pseudauchenipterus affinis, Trachelyichthys exilis e 

Trachelyopterichthys taeniatus, os espinhos estão restritos à porção distal e parte da porção 

mediana do acúleo. Já em Ageneiosus inermis, A. magoi, A. militaris, A. pardalis, A. 

polystictus, A. vittatus, Ageneiosus sp. n. “gr. atronasus”, Anadoras grypus, Epapterus 

dispilurus, Pseudepapterus hasemani, Tetranematichthys quadrifilis, T. wallacei, Tocantinsia 

piresi, Trachycorystes trachycorystes e Wertheimeria maculata, os espinhos estão ausentes ou 

reduzidos a pequenas granulações ósseas. 
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167. Número de pares de músculos inclinadores da nadadeira dorsal (ordenado). 

(Akama, 2004: #131; Birindelli, 2010: #261). 

0. Um par. 

1. Dois pares. 

2. Três pares. 

3. Quatro pares. 

Não observado: A. pardalis. 

A maioria dos exemplares do grupo externo examinados apresenta um par de 

músculos inclinadores da nadadeira dorsal. Dois pares de músculos estão presente sem 

Ageneiosus atronasus, A. dentatus, A. militaris, A. piperatus, A. ucayalensis, A. 

uranophthalmus, Ageneiosus sp. n. “projetada”, Ageneiosus sp. n. “gr. atronasus”, Ageneiosus 

sp. n. “gr. brevis”, Ageneiosus sp. n. "anal curta" e Ageneiosus sp. n. "Teles Pires"; três pares 

estão presentes em Ageneiosus brevis, A. magoi, A. rondoni, A. vittatus, Parauchenipterus 

galeatus, Pseudepapterus hasemani e Trachelyopterus coriaceus; e quatro pares em 

Ageneiosus inermis, A. polystictus, Ageneiosus sp. n. “Walsh”, Tetranematichthys quadrifilis 

e T. wallacei. 

 

168. Filamento do acúleo da nadadeira dorsal em machos maduros. 

(Akama, 2004: #160). 

0. Não desenvolvido. 

1. Desenvolvido. 

As espécies examinadas apresentam um pequeno filamento na extremidade do acúleo 

dorsal de machos maduros, o qual se apresenta mais delgado e flexível em macho não 

dimórficos. Em machos maduros de Entomocorus benjamini esse filamento é mais 

desenvolvido. De acordo com Akama (2004), alongamento do filamento da nadadeira dorsal 

ocorre em alguns Cetopsidae. 

 

169. Distribuição dos espinhos na margem anterior do acúleo dorsal em machos 

maduros (não ordenado). 

(Ferraris, 1988: #D11; Akama, 2004: #163; Birindelli, 2010: #256) (modificado). 

0. Semelhante ao de fêmeas e machos imaturos. 

1. Com espinhos desenvolvidos, ausentes na porção entre o primeiro e o segundo terço 

proximal do espinho. 
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2. Com espinhos desenvolvidos ao longo de toda a extensão do acúleo. 

A presença de espinhos no acúleo da nadadeira dorsal está, de alguma forma, 

relacionada com o ato de cópula e inseminação interna. Em Ageneiosus inermis, A. polystictus 

e "Amplexiglanis" insignis os espinhos são muito desenvolvidos e estão ausentes na porção 

entre o primeiro e o segundo terço proximal do espinho. Espinhos desenvolvidos ao longo de 

toda a extensão dos espinhos estão presentes nas demais espécies de Ageneiosus e nas 

espécies de Tetranematichthys.  

 

170. Espinhos na margem anterior do acúleo dorsal em machos maduros (não 

ordenado). 

(Walsh, 1990: #18; Akama, 2004: #164; Birindelli, 2010: #255). 

0. Ausentes.  

1. Dispostos em uma fileira e dirigidos lateralmente. 

2. Dispostos em duas fileiras e dirigidos anteriormente. 

Em "Amplexiglanis" fisheri os espinhos da margem anterior do acúleo da nadadeira 

dorsal estão dispostos em duas fileiras, ao menos na porção distal do acúleo. As espécies de 

Ageneiosus e Tetranematichthys apresentam uma fileira de espinhos orientados látero-

posteriormente. Os espinhos do acúleo das espécies desses dois gêneros são alternadamente 

dirigidos para laterais opostas, o que levou Walsh (1990), Akama (2004) e Birindelli (2010) a 

atribuírem a presença de duas fileiras de espinhos nessas espécies. Duas fileiras de espinhos 

na margem anterior do acúleo também estão presentes em Parauchenipterus porosus e P. 

striatulus (Akama, 2004; Birindelli, 2010), espécies não incluídas nesse estudo. Este caráter 

foi considerado inaplicável para as espécies que não apresentam modificações na margem 

anterior do acúleo. 

 

171. Tamanho dos espinhos da margem posterior do acúleo da nadadeira dorsal em 

machos maduros. 

(Akama, 2004: #163; Birindelli, 2010: #259). 

0. Semelhante ao de fêmeas e machos imaturos. 

1. Hipertrofiados na metade distal do acúleo. 

Os espinhos da margem posterior do acúleo da nadadeira dorsal tornam-se 

hipertrofiados na porção distal em machos maduros de Auchenipterichthys longimanus e 

Trachelyopterichthys taeniatus. Os espinhos da margem posterior do acúleo da nadadeira 
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dorsal não sofrem modificações em machos maduros dos demais táxons examinados. 

 

172. Arqueamento do acúleo dorsal em machos maduros. 

(Akama, 2004: #165; Birindelli, 2010: #253). 

0. Ausente. 

1. Presente. 

O arqueamento do acúleo da nadadeira dorsal ocorre em machos maduros de 

Ageneiosus, "Amplexiglanis" e Tetranematichthys e está relacionado com o ato de amplexo 

(Akama, 2004). 

 

173. Modificações na margem anterior do acúleo dorsal em machos maduros (não 

ordenado). 

(Royero, 1999: #128; Akama, 2004: #166). 

0. Ausente. 

1. Presença de duas elevações ósseas, uma na base e outra região distal do espinho. 

2. Presença de uma coroa de espinhos retos e densamente espaçados. 

3. Presença de uma coroa de espinhos muito desenvolvidos, alternadamente dirigidos 

posteriormente. 

Na margem anterior do espinho da nadadeira dorsal de machos maduros de Epapterus 

dispilurus surgem duas projeções ósseas anteriormente dirigidas, uma laminar, na base e outra 

pontuda, na porção distal. Em Ageneiosus atronasus, A. brevis, A. militaris, A. pardalis, A. 

piperatus, A. rondoni, Ageneiosus sp. n. “gr. atronasus”, Ageneiosus sp. n. “gr. brevis”, 

Ageneiosus sp. n. “Walsh” e “Amplexiglanis” fisheri, surge uma coroa de espinhos retos, 

anteriormente dirigidos e densamente espaçados, na base do acúleo. Já em machos maduros 

de Ageneiosus dentatus, A. inermis, A. magoi, A. polystictus, A. ucayalensis, A. 

uranophthalmus, A. vittatus, Ageneiosus sp. n. “projetada”, Ageneiosus sp. n. "anal curta" e 

Ageneiosus sp. n. "Teles Pires", também na base do acúleo, surge uma coroa de espinhos 

muito desenvolvidos, alternadamente dirigidos posteriormente. Estas modificações 

provavelmente estão relacionadas com a cópula. 
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174. Capacidade de movimentação do acúleo da nadadeira dorsal num ângulo maior de 

90°°°° graus. 

(Ferraris, 1988: #D12; Royero, 1999: #127; Akama, 2004: #167; Birindelli, 2010: #167). 

0. Ausente. 

1. Presente 

As espécies de Ageneiosus, “Amplexiglanis”, Auchenipterus, Entomocorus, Epapterus, 

Liosomadoras, Pseudepapterus e Tetranematichthys são capazes de movimentar o acúleo da 

nadadeira dorsal em um ângulo maior do que 90° graus em relação ao eixo do corpo. De 

acordo com Akama (2004) e Birindelli (2010), esta condição também é manifestada por 

machos maduros de algumas espécies de Parauchenipterus (P. porosus e P. striatulus). 

 

 

 

4.1.12. Nadadeira anal e elementos de sustentação 

 

175. Lâmina óssea nos últimos quatro ou cinco pterigióforos da nadadeira anal. 

(Ferraris, 1988: #A8; Akama, 2004: #134; Birindelli, 2010: #308). 

0. Ausente. 

1. Presente. 

Com exceção do último elemento, os pterigióforos são geralmente ossos cilíndricos 

(Akama, 2004). Em Auchenipterus nuchalis, Epapterus dispilurus e Pseudepapterus 

hasemani há uma pequena expansão óssea nas margens anterior e posterior dos últimos quatro 

ou cinco pterigióforos, próximo à articulação com os raios da nadadeira anal. Em 

Auchenipterus nuchalis a lâmina óssea é mais expandida. 

 

 

176. Três primeiros pterigióforos da nadadeira anal com uma lâmina óssea ao longo das 

margens anterior e posterior. 

0. Ausente. 

1. Presente. 

A presença de lâminas ósseas nos primeiros pterigióforos da nadadeira anal em 

Auchenipteridae é atribuída ao dimorfismo (Ferraris, 1988; Akama, 2004; Birindelli, 2010). 
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Em Ageneiosus piperatus indivíduos imaturos apresentam lâminas ósseas nas margens 

anterior e posterior dos três primeiros pterigióforos da nadadeira anal. 

 

177. Processo óssea na margem anterior da base dos últimos 10-15 pterigióforos da 

nadadeira anal. 

0. Ausente. 

1. Presente. 

Em Ageneiosus piperatus e Ageneiosus sp. n. “gr. atronasus” há um processo ósseo 

anteriormente dirigido na margem anterior do processo articular dos últimos 10-15 

pterigióforos da nadadeira anal. 

 

178. Pterigióforos da nadadeira anal de machos maduros (ordenado). 

(Ferraris, 1988: #A5, #A6; Royero, 1999: #138; Akama, 2004: #152, #153; Birindelli, 2010: 

#307). 

0. Iguais em machos e fêmeas maduros. 

1. Longos e largos em machos maduros. 

2. Fusionados. 

O alongamento e alargamento dos primeiros pterigióforos da nadadeira anal ocorre nas 

espécies de Auchenipteridae examinadas. A fusão entre os primeiros pterigióforos da 

nadadeira anal ocorre em machos maduros Entomocorus benjamini e Glanidium 

melanopterum. De acordo com Akama (2004), a fusão também acontece em Centromochlus 

heckelii e Tatia aulopygia e tem como conseqüência a redução no número de pterigióforos. 

 

179. Orientação da nadadeira anal de machos maduros. 

(Royero, 1999: #132; Akama, 2004: #147; Birindelli, 2010: #304). 

0. Orientada para baixo. 

1. Orientada para trás, fortemente oblíqua. 

A nadadeira anal de machos maduros é oblíqua em Glanidium melanopterum. De 

acordo com Birindelli (2010), este estado está presente em todos os representantes de 

Centromochlinae. Em Entomocorus benjamini e Pseudauchenipterus affinis a nadadeira é um 

pouco mais oblíqua do que nos demais Auchenipterinae, mas não como em representantes de 

Centromochlinae. Em Ageneiosus e nos demais táxons examinados, a orientação da nadadeira 

anal não sofre modificações em machos maduros. 
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180. Tamanho dos raios anteriores da nadadeira anal em machos maduros. 

(Royero, 1999: #131; Akama, 2004: #148; Birindelli, 2010: #316). 

0. Semelhante a fêmeas e machos imaturos. 

1. Desenvolvido. 

Os últimos raios não ramificados e os primeiros raios ramificados da nadadeira anal 

das espécies de Ageneiosus, “Amplexiglanis”, Auchenipterichthys, Auchenipterus, Epapterus, 

Parauchenipterus, Pseudepapterus, Tetranematichthys, Trachelyichthys, 

Trachelyopterichthys, Trachelyopterus e Trachycorystes são mais desenvolvidos em machos 

sexualmente maduros. Como observado por Akama (2004), os raios desenvolvidos auxiliam 

na composição do gonopódio. 

 

 

 

4.1.13. Nadadeira caudal 

 

181. Forma da nadadeira caudal de indivíduos adultos (ordenado). 

(Ferraris, 1988: #C1; Walsh, 1990: #26; Higuchi, 1992: #75; Royero, 1999: #142; Akama, 

2004: #135; Birindelli, 2010: #317; Sousa, 2010: #82). 

0. Profundamente furcada (Fig. 42). 

1. Levemente furcada à suavemente emarginada (Fig. 40). 

2. Truncada (Fig. 15). 

A nadadeira caudal furcada é o estado mais comum entre os táxons de Siluriformes, 

sendo a variação na forma considerada uma novidade evolutiva. Entre os auquenipterídeos a 

forma da nadadeira caudal varia bastante. Entre os táxons examinado, Ageneiosus vittatus 

apresenta a nadadeira caudal emarginada (levemente furcada em alguns exemplares, incluindo 

o holótipo) e Ageneiosus inermis, A. magoi, A. polystictus, Auchenipterichthys longimanus, 

Parauchenipterus galeatus, Tetranematichthys quadrifilis, T. wallacei, Trachelyichthys exilis, 

Trachelyopterichthys taeniatus, Trachelyopterus coriaceus e Trachycorystes trachycorystes 

possuem a nadadeira caudal obliquamente truncada. Indivíduos jovens de Ageneiosus inermis 

e A. polystictus possuem a nadadeira caudal levemente furcada a emarginada. Nos demais 

táxons examinados a nadadeira caudal é profundamente furcada. 
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182. Número de raios ramificados no lobo inferior da caudal (não ordenado). 

(Ferraris, 1988: #C2; Walsh, 1990: #25; Akama, 2004: #136; Birindelli, 2010: #323; Sousa, 

2010: #87). 

0. Oito raios ramificados (Fig. 74). 

1. Nove a doze (Fig. 73). 

2. Sete. 

A maioria dos Siluriformes apresenta 8 raios ramificados no lobo inferior da nadadeira 

caudal (Lundberg & Baskin, 1969). Entre os táxons examinados, A. inermis, 

Parauchenipterus galeatus, Tetranematichthys quadrifilis, T. wallacei e Trachelyopterus 

coriaceus apresentaram nove ou mais raios e Wertheimeria maculata apresenta apenas sete 

raios ramificados no lobo inferior da nadadeira caudal. De acordo com Birindelli (2010), o 

número de raios ramificados no lobo inferior é de nove ou dez em Parauchenipterus galeatus 

e entre dez e doze em Trachelyopterus coriaceus. 

 

183. Articulação do raio principal do lobo ventral da nadadeira caudal. 

(Ferraris, 1988: #C3; Akama, 2004: #137; Birindelli, 2010: #324). 

0. Articulação com o paripural (Fig. 74). 

1. Articulação com o espinho hemal (Fig. 73). 

Em Ageneiosus inermis, Auchenipterichthys longimanus, Parauchenipterus galeatus, 

Tetranematichthys quadrifilis, T. wallacei, Trachelyichthys exilis, Trachelyopterichthys 

taeniatus e Trachelyopterus coriaceus, o raio principal do lobo ventral da nadadeira caudal 

articula com espinho hemal e não com o paripural, como na maioria dos Siluriformes. De 

acordo com Akama (2004), a adição de raios ramificados no lobo ventral da nadadeira caudal 

resulta no deslocamento anterior do raio não ramificado. Em Auchenipterichthys longimanus 

não há adição de raios no lobo ventral da nadadeira caudal. 

 

184. Segundo centro ural. 

(Ferraris, 1988: #C4; Akama, 2004: #138; Birindelli, 2010: #325). 

0. Reduzido (tipo 1 de de Pinna & Ng, 2004) (Figs. 73,74). 

1. Bem desenvolvido (tipo 3 de de Pinna & Ng, 2004). 

Na maioria do Siluriformes o segundo centro ural é reduzido (de Pinna & Ng, 2004). 

Entre os auquenipterídeos, o centro ural desenvolvido é observado apenas nas espécies de 

Entomocorus e Asterophysus (Akama, 2004; Birindelli, 2010), este último não incluído neste 
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estudo. 

 

 

 

Figura 73. Nadadeira caudal de Ageneiosus inermis, MZUSP 92005, 420 mm de CP, em vista 
dorsal. ). EH = espinho hemal, H1-5 = hipurais 1-5, HPOF = hipurapófise, EP = epural, PH = 
paripural, PL = pleuróstilo, RP = raios principais da nadadeira causal. Linha vermelha indica 
a localização de um raio ramificado ausente na ilustração. 
 

 

 

185. Processo ventralmente dirigido na hipurapófise. 

(Ferraris, 1988: #C5; Akama, 2004: #139; Birindelli, 2010: #321). 

0. Ausente (Figs. 73,74). 

1. Presente. 

Algumas espécies examinadas apresentam um pequeno processo ventralmente dirigido 

no centro do complexo Ural. Em Auchenipterus nuchalis, Entomocorus benjamini, Epapterus 

dispilurus, Pseudepapterus hasemani este processo distintamente mais desenvolvido. 
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186. Tipo de hipurapófise (não ordenado). 

(Ferraris, 1988: #C7; Akama, 2004: #141; Birindelli, 2010: #320). 

0. Tipo A de Lundberg & Baskin (1969). 

1. Tipo B de Lundberg & Baskin (1969) (Fig. 74 superior)). 

2. Tipo C de Lundberg & Baskin (1969) (Fig. 73,74 inferior). 

Os tipos de hipurapófise das espécies de Ageneiosus são discordantes em estudos 

prévio (Lundberg & Baskin, 1969; Ferraris, 1988; Walsh, 1990; Akama, 2004; Birindelli, 

2010). Tal discordância é provavelmente devido à existência de dois tipos de hipurapófises 

entre as espécies do gênero. Ageneiosus brevis, A. piperatus e Ageneiosus sp. n. “gr. 

atronasus” apresentam hipurapófise do tipo B de Lundberg & Baskin (1969). As demais 

espécies de Ageneiosus e os demais táxons examinados apresentam hipurapófise do tipo C de 

Lundberg & Baskin (1969), exceto Diplomystes sp., que possui hipurapófise do tipo A. 

 

187. Últimos 3-4 espinhos hemais com um espinho anteriormente dirigido na margem 

anterior. 

0. Ausente. 

1. Presente.  

Os últimos 3-4 espinhos hemais de Entomocorus benjamini apresentam um espinho 

anteriormente dirigido na margem anterior, próximo à sua base. 

 

 

 

4.1.14. Barbilhões 

 

188. Comprimento do barbilhão maxilar. 

(Ferraris, 1988: #J14; Royero, 1999: #116; Akama, 2004: #62; Birindelli, 2010: #10). 

0. Longo, ultrapassando a margem posterior do olho. 

1. Curto, não se estendendo posteriormente além do focinho. 

Como observado por Akama (2004) a redução dos barbilhões maxilares nas espécies 

de Ageneiosus e Tetranematichthys pode estar relacionado com a localização e captura de 

presas. Embora em Diplomystes sp. os barbilhões maxilares não sejam muito longos e estejam 

unidos ao maxilar e à lateral da cabeça por uma membrana, eles são comparativamente mais 

longos. 
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189. Movimentação do barbilhão maxilar. 

(Ferraris, 1988: #J12; Akama, 2004: #60; Birindelli, 2010: #13). 

0. Ventral. 

1. Dorsal. 

Como observado por Akama (2004) e Birindelli (2010), os Auchenipteridae tem a 

capacidade de movimentar o barbilhão maxilar dorsalmente, sendo esta condição uma 

sinapomorfia da família. 

 

 

 

Figura 74. Nadadeira caudal, em vista lateral, de Ageneiosus piperatus, INPA 12636, 43,2 
mm CP (superior) e Ageneiosus sp. n. "projetada", INPA 8368, 87,1 mm CP (inferior). H1-5 = 
hipurais 1-5, HPOF = hipurapófise, EP = epural, PH = paripural, PL = pleuróstilo. 
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190. Sulco suborbital para abrigar o barbilhão maxilar. 

(Ferraris, 1998: #J16; Curran, 1989: #2; Royero, 1999: #116; Akama, 2004: #61; Birindelli, 

2010: #14). 

0. Ausente. 

1. Presente. 

O sulco suborbital para abrigar o barbilhão maxilar é uma sinapomorfia de 

Auchenipteridae. 

 

191. Número de pares de barbilhões mentonianos (ordenado). 

(Ferraris, 1988: #J19, #J22; Curran, 1989: #23; Walsh, 1990: #20, #21; Soares-Porto, 1996: 

#61; Royero, 1999: #118; Akama, 2004: #63; Birindelli, 2010: #16). 

0. Ausente. 

1. Presente, um par. 

2. Presente, dois pares. 

A redução no número e a ausência dos barbilhões mentonianos devem estar 

relacionados com a biologia das espécies. Os barbilhões mentonianos estão ausentes nas 

espécies de Ageneiosus e nas espécies de Tetranematichthys, além de estarem reduzidos a um 

par, são muito curtos se comparados aos dos demais Siluriformes. Embora as espécies de 

Ageneiosus e Diplomystes compartilhem a ausência de barbilhões mentonianos, esta condição 

surgiu independentemente nestes táxons. 

 

192. Comprimento relativo dos barbilhões mentonianos. 

(Birindelli, 2010: #18). 

0. Externo distintamente mais longo do que o interno. 

1. Aproximadamente de mesmo tamanho. 

Em Auchenipterus nuchalis, Epapterus dispilurus e Pseudepapterus hasemani os 

barbilhões mentonianos externos e internos são longos e possuem aproximadamente o mesmo 

tamanho. Este caráter foi considerado inaplicável para as espécies de Ageneiosus e 

Tetranematichthys. 

 

193. Comprimento dos barbilhões mentonianos externos. 

(Curran, 1989: #6; Akama, 2004: #64; Birindelli, 2010: #19). 

0. Curtos, não ultrapassando a base da nadadeira peitoral. 
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1. Longos, ultrapassando a base da nadadeira peitoral. 

Os barbilhões mentonianos são comparativamente mais longos, ultrapassando a base 

da nadadeira peitoral, em Auchenipterus nuchalis, Entomocorus benjamini, Epapterus 

dispilurus, Pseudauchenipterus affinis, Pseudepapterus hasemani e Trachelyopterus 

coriaceus. Este caráter foi considerado inaplicável para as espécies de Ageneiosus e 

Tetranematichthys. 

 

194. Posição da base dos barbilhões mentonianos. 

(Ferraris & Vari, 1999; Ferraris, 1998: #J18; Curran, 1989: #13; Walsh, 1990: #12; Royero, 

1999: #119; Akama, 2004: #65; Birindelli, 2010: #20). 

0. Relativamente separadas e oblíquas (em relação ao eixo do corpo), sendo a base do 

barbilhão mentoniano externo mais posterior. 

1. Próximas entre si. 

A base dos barbilhões mentonianos é comparativamente mais próximas entre si, 

colocados próximo à sínfise mandibular e à borda do lábio inferior, em Auchenipterus 

nuchalis, Epapterus dispilurus e Pseudepapterus hasemani. Nas demais espécies examinadas, 

a base dos barbilhões são separadas e oblíquas (em relação ao eixo do corpo), sendo a base do 

barbilhão mentoniano externo mais posterior. Este caráter foi considerado inaplicável para as 

espécies de Ageneiosus e Tetranematichthys. 

 

195. Espinhos ósseos no barbilhão maxilar de machos maduros. 

(Ferraris, 1988: #J15; Walsh, 1990: #22; Royero, 1999: #130; Akama, 2004: #172). 

0. Ausente. 

1. Presente (Figs. 38,51). 

A presença de espinhos ósseos no barbilhão maxilar está relacionada com o ato de 

cópula e é uma sinapomorfia de Ageneiosus. 
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4.1.15. Pele e anexos dérmicos 

 

196. Tubérculos dérmicos (nupciais) sobre o acúleo dorsal. 

(Akama, 2004: #176; Birindelli, 2010: #25). 

0. Ausente. 

1. Presente. 

Machos maduros de "Amplexiglanis" fisheri e Entomocorus benjamini apresentam 

tubérculos dérmicos no acúleo da nadadeira dorsal. 

 

197. Tubérculos dérmicos (nupciais) sobre o barbilhão maxilar (não ordenado). 

(Akama, 2004: #177; Birindelli, 2010: #26). 

0. Ausente. 

1. Presente, individualizados, cônicos. 

2. Presente, anastomosados.  

Tubérculos dérmicos são individualizados e cônicos em "Amplexiglanis" fisheri e 

Entomocorus benjamini e anastomosados em Auchenipterus nuchalis, Epapterus dispilurus, 

Pseudepapterus hasemani Tetranematichthys quadrifilis e T. wallacei. 

 

198. Tubérculos dérmicos (nupciais) na região dorsal do crânio (não ordenado). 

(Akama, 2004: #178; Birindelli, 2010: #27). 

0. Ausente. 

1. Presente, grandes, cônicos e espaçados. 

2. Presente, pequenos e densamente espaçados. 

3. Presente, anastomosados e formando faixas transversais. 

Os tubérculos dérmicos estão assim distribuído em machos maduros das espécies 

examinadas que os possuem: grandes, cônicos e espaçados em "Amplexiglanis" fisheri e 

Entomocorus benjamini; pequenos e densamente espaçados em Auchenipterus nuchalis e 

anastomosados e formando faixas transversais em Epapterus dispilurus, Pseudepapterus 

hasemani. 

 

199. Tubérculos dérmicos (nupciais) no abdome e região gular. 

(Akama, 2004: #179, #180; Birindelli, 2010: #28). 

0. Ausente. 
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1. Presente. 

Tubérculos dérmicos no abdome e região gular estão presentes em machos maduros de 

Entomocorus benjamini. 

 

200. Tubérculos dérmicos (nupciais) na nadadeira pélvica. 

(Akama, 2004: #181). 

0. Ausente. 

1. Presente. 

Machos maduros de Entomocorus benjamini apresentam tubérculos dérmicos sobre a 

margem dorsal da nadadeira pélvica. 

 

201. Tubérculos dérmicos (nupciais) sobre a extremidade do gonopódio (não ordenado). 

(Akama, 2004: #182; Birindelli, 2010: #29). 

0. Ausente. 

1. Presente, pontudos e espaçadas. 

2. Presente, anastomosados, formando faixas. 

Os tubérculos nupciais são pontudos e bem espaçados em machos maduros de 

Epapterus dispilurus e Pseudepapterus hasemani e anastomosados, formando faixas, em 

Auchenipterus nuchalis. 

 

202. Tubérculos dérmicos em forma de papilas sobre a região timpânica. 

(Royero, 1999: #148; Akama, 2004: #183; Birindelli, 2010: #30). 

0. Ausente. 

1. Presente. 

A presença de tubérculos dérmicos em forma de papilas sobre a região timpânica é 

uma sinapomorfia de Pseudauchenipterus. De acordo com Akama (1999, 2004), a presença 

deste tubérculos pode estar relacionada à tolerância a altas taxas de salinidade. 
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4.1.16 . Bexiga natatória 

 

203. Redução da bexiga natatória em adultos (ordenado). 

(Ferraris, 1988: #V9; Walsh, 1990: #24; Royero, 1999: #147; Akama, 2004: #74; Birindelli, 

2010: #35; Sousa, 2010: #90). 

0. Ausente. 

1. Parcial. 

2. Presente (Fig. 61). 

A bexiga natatória parcialmente reduzida foi primeiramente observada e descrita por 

Britsk (1972) e está presente em indivíduos adultos de Ageneiosus magoi e A. militaris. Em 

indivíduos adultos de Ageneiosus dentatus, A. inermis, A. polystictus, A. ucayalensis, A. 

uranophthalmus, A. vittatus, Ageneiosus sp. n. “projetada”, Ageneiosus sp. n. "anal curta", 

Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" e Ageneiosus sp. n. “Walsh”, a bexiga natatória é muito 

reduzida. A redução e a ossificação da túnica externa da bexiga natatória foram codificados 

em um único caráter por diversos autores ((e.g. Ferraris, 1988 (V9,116-1); Walsh, 1990 (24-

1); Royero, 1999 (147-1); Akama, 2004 (74)). Como observado por Sabaj (2005), Birindelli et 

al. (2009) e Birindelli & Sousa (2010), a redução da bexiga natatória ocorreu 

independentemente em táxons de Doradoidea, nos quais a redução não está acompanhada da 

ossificação total da estrutura. 

 

204. Ossificação da túnica externa da bexiga natatória em adultos (ordenado). 

(Ferraris, 1988: #V9; Walsh, 1990: #24; Royero, 1999: #147; Akama, 2004: #74; Birindelli, 

2010: #36). 

0. Ausente. 

1. Parcial, apenas a região médio-lateral da túnica. 

2. Parcial, túnica completamente rígida. 

3. Presente, túnica muito ossificada (Fig. 61). 

O grau de ossificação da bexiga natatória de indivíduos adultos das espécies de 

Ageneiosus varia interespecificamente. Em Ageneiosus piperatus e Ageneiosus sp. n. “gr. 

atronasus” a bexiga natatória é ossificada em sua porção medial, sendo as margens laterais 

encobertas por uma túnica não ossificada. Em Ageneiosus magoi e A. militaris a parede é 

completamente rígida, porém não tão ossificada como em Ageneiosus dentatus, A. inermis, A. 

polystictus, A. ucayalensis, A. uranophthalmus, A. vittatus, Ageneiosus sp. n. “projetada”, 



 

291 
 

Ageneiosus sp. n. "anal curta", Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" e Ageneiosus sp. n. “Walsh”. 

De acordo com Britski (1972), este caráter está relacionado com o hábito pelágico, porém 

ambas espécies de Ageneiosus com bexiga natatória ossificada e não ossificada tem sido 

freqüentemente coletadas em ambiente de fundo. 

 

205. Divertículos terminais da bexiga natatória. 

(Akama, 2004: #71; Birindelli, 2010: #39). 

0. Ausente. 

1. Presente. 

Os divertículos terminais foram observados por Akama (2004) e definidos por 

Birindelli et al. (2009) como expansões posteriores das câmaras látero-posteriores sem 

constrição basal. Entre os táxons examinados, os divertículos estão presente em 

Parauchenipterus galeatus e Trachycorystes trachycorystes, mas também estão presente nas 

demais espécies de Parauchenipterus (Akama, 2004) e em Centromochlus heckelii, 

Acanthodoras, Agamyxis, Astrodoras, Doras zuanoni, Hemidoras, “Petalodoras” punctatus e 

Trachydoras (Birindelli, 2010). 

 

206. Divertículos posteriores da bexiga natatória (ordenado). 

(Akama, 2004: #72; Birindelli, 2010: #41). 

0. Ausente. 

1. Presente, com constrição basal. 

2. Modificados em projeções ósseas posteriores, sem constrição basal. 

3. Extremamente bem desenvolvido e ramificado. 

Não observado: Ageneiosus pardalis e Diplomystes sp. 

Em Ageneiosus atronasus, Ageneiosus brevis, A. rondoni, Ageneiosus sp. n. “gr. 

atronasus”, Tocantinsia piresi e Trachycorystes trachycorystes os divertículos posteriores da 

bexiga natatória são digitiformes e possuem constrição basal. Os divertículos posteriores se 

apresentam como projeções ósseas posteriores e sem constrição basal nas espécies de 

Ageneiosus com bexiga natatória encapsulada e em Pterodoras granulosus ele é 

extremamente bem desenvolvido e ramificado. 
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207. Câmara secundária da bexiga natatória (não ordenado). 

(Akama, 2004: #72; Birindelli, 2010: #40; Sousa, 2010: #94). 

0. Ausente. 

1. Presente, com septo interno. 

2. Presente, sem septo interno. 

De acordo com Birindelli et al. (2009), as espécies com divertículos terminais da 

bexiga natatória muito expandidos são consideradas como possuidoras de câmaras 

secundárias. Em “Amplexiglanis” fisheri, Auchenipterichthys longimanus Tetranematichthys 

quadrifilis e T. wallacei, a bexiga natatória possui um septo longitudinal, ou seja, a câmara 

secundária é formada a partir de ambas as câmaras látero-posteriores. Em Oxydoras niger o 

septo interno está ausente e a câmara secundária é formada a partir de uma das câmaras 

látero-posteriores. 

 

 

208. Trabéculas internas na bexiga natatória. 

(Birindelli, 2010: #42). 

0. Ausente. 

1. Presente. 

De acordo com Birindelli (2010), as trabéculas internas na bexiga natatória estão 

presente na maioria dos doradídeos de médio a grande porte, entre as quais Oxydoras e 

Pterodoras. As trabéculas também estão presentes em alguns representantes de Bagridae 

(Bridge & Haddon, 1892), Heptapteridae (Chardon, 1968:), Pimelodidae e Ariidae (Bridge & 

Haddon, 1892). 

 

 

 

4.1.17. Gônadas e estruturas anexas 

 

209. Abertura urogenital de machos nupciais (ordenado). 

(Ferraris, 1988: #A3, #A12; Soares-Porto, 1998: #44; Royero, 1999: #121, #122, #125-1); 

Akama, 2004: #143; Birindelli, 2010: #51). 

0. Uma abertura simples próximo ao ânus. 

1. Localizada na base da nadadeira anal. 
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2. Tubo urogenital longo, livre da margem anterior da nadadeira anal. 

3. Tubo urogenital longo e unido a margem anterior da nadadeira anal (Figs. 38,51). 

O tubo urogenital das espécies de Auchenipteridae é utilizado para inseminação 

interna. Em Glanidium melanopterum a abertura do tubo está localizada na base da nadadeira 

anal, assim como nos demais Centromochlinae (Birindelli, 2010). O tubo urogenital livre da 

margem anterior da nadadeira anal, embora configure um caráter reversivo, é uma das 

sinapomorfias que definem Entomocorus (Reis & Borges, 2006). O tubo é longo e unido à 

margem anterior da nadadeira anal nas espécies de Ageneiosus e nos demais táxons de 

Auchenipteridae examinados. 

 

210. Morfologia da extremidade do tubo urogenital. 

(Akama, 2004: #149; Birindelli, 2010: #52). 

0. Tubo urogenital terminando em um poro simples. 

1. Abertura do gonopódio em uma fenda na margem anterior do tubo, próximo à sua 

extremidade. 

Em Auchenipterus nuchalis, Epapterus dispilurus e Pseudepapterus hasemani há uma 

fenda próximo à extremidade da margem anterior do tubo urogenital, da qual se projeta uma 

papila carnosa que participa da abertura do tubo. Nas demais espécies examinadas, o tubo 

urogenital termina em um poro simples. Este caráter foi considerado inaplicável para as 

espécies que não possuem o tubo urogenital. 

 

211. Gancho na extremidade dos raios anais que sustentam a tubo urogenital. 

0. Ausente. 

1. Presente. 

Em Auchenipterus nuchalis há um gancho rígido na margem anterior da extremidade 

do primeiro raio da nadadeira anal de machos maduros. O gancho aparentemente é utilizado 

para fixar o gonopódio no interior da cavidade genital da fêmea. Este caráter foi considerado 

inaplicável para as espécies que não possuem o tubo urogenital. 

 

212. Lóbulos posteriores do testículo (não ordenado). 

(Royero, 1999: #120; Akama, 2004: #142; Birindelli, 2010: # 49). 

0. Semelhantes aos anteriores. 

1. Modificados em pequenas bolsas armazenadoras. 
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2. Muito reduzidos ou ausentes. 

Os lóbulos posteriores são muito reduzidos ou ausentes nas espécies de Ageneiosus e 

Auchenipterus. Nos demais Auchenipteridae, os lóbulos posteriores são modificados para 

assumirem a função de bolsas armazenadoras (Royero, 1999; Akama, 2004; Birindelli, 2010). 

Diferentemente destes, os Siluriformes em geral apresentam testículos com lóbulos anteriores 

e posteriores com tamanho semelhantes (Ihering, 1937; Britski, 1972: 35; Loir et al., 1989). 

 

213. Vesícula terminal no gonopódio de machos maduros. 

(Akama, 2004: #149; Birindelli, 2010: #53). 

0. Ausente. 

1. Presente. 

Como observado por Akama (2004), machos maduros de Pseudauchenipterus 

possuem uma vesícula terminal no gonopódio, formada a partir de uma expansão do próprio 

gonopódio. Este caráter foi considerado inaplicável para as espécies que não possuem o tubo 

urogenital. 

 

214. Espaço entre o gonopódio e o restante da nadadeira anal. 

(Birindelli, 2010: #54). 

0. Ausente. 

1. Presente. 

Em Epapterus dispilurus o gonopódio não está unido ao longo de toda a extensão da 

margem anterior da nadadeira anal. Este caráter foi considerado inaplicável para as espécies 

que não possuem o tubo urogenital. 

 

215. Aba na extremidade do gonopódio. 

(Akama, 2004: #151; Birindelli, 2010: #55). 

0. Ausente. 

1. Presente. 

A aba é formada a partir da expansão dos primeiro raios ramificados da nadadeira anal 

(Akama, 2004) e está presente na extremidade do gonopódio de machos maduros de 

Trachelyopterus coriaceus. Este caráter foi considerado inaplicável para as espécies que não 

possuem o tubo urogenital. 
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216. Forma da borda da abertura urogenital de fêmeas (não ordenado). 

0. Fina. 

1. Espessa e marcada em relação a pele no entorno.  

2. Espessa e intumescida. 

Na maioria dos táxons examinados a borda da abertura urogenital de fêmeas é fina, 

não desenvolvida, e com colorido similar ao do seu entrono. Em Pseudauchenipterus affinis a 

abertura urogenital das fêmeas possui a borda espessa e com colorido distinto ao da pele no 

entorno. Em Trachelyopterichthys taeniatus, além de espessa, a borda é intumescida. 

 

 

 

4.1.18. Colorido 

 

217. Faixa escura sobre a região dorsolateral. 

0. Ausente. 

1. Presente (Fig. 36). 

Uma distinta faixa escura sobre a região dorsolateral do corpo surgiu 

independentemente em vários táxons de Siluriformes. Entre o táxons examinados a faixa está 

presente nas espécies de Ageneiosus (exceto A. piperatus) e em “Amplexiglanis” fisheri, 

Auchenipterus nuchalis, Entomocorus benjamini, Epapterus dispilurus, Pseudauchenipterus 

affinis e Trachelyopterichthys taeniatus. A faixa é menos evidente em indivíduos jovens, nos 

quais pode se manifestar por meio da presença de cromatóforos irregularmente espaçados. 

 

218. Interrupção da faixa escura sobre a região dorso-lateral (não ordenado). 

0. Ausente (Fig. 36). 

3. Presente (Fig. 17). 

A interrupção da faixa dorsolateral em Ageneiosus magoi, A. militaris, A. pardalis, A. 

vittatus e Trachelyopterichthys taeniatus se manifesta por meio da presença de uma faixa 

clara ao longo da região medial do dorso, a qual se estende desde a região imediatamente 

posterior à base da nadadeira dorsal até a base da nadadeira caudal. Este caráter foi 

considerado inaplicável para as espécies que não apresentam a faixa dorsolateral. 
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219. Padrão reticulado na faixa escura dorsolateral. 

0. Ausente (Fig. 36). 

1. Presente. 

Em Ageneiosus militaris e A. pardalis a faixa escura dorsolateral, além de ser 

interrompida ao longo de sua porção medial, possui algumas interrupções transversais. Dessa 

forma, a faixa clara entre as nadadeiras dorsal e caudal possui algumas projeções látero-

ventrais, resultando em um colorido reticulado. Esta condição foi considerada não homologa à 

apresentada por Pseudepapterus hasemani, na qual as faixas transversais são longas e não 

conectadas à uma faixa ao longo da região medial do dorso. Este caráter foi considerado 

inaplicável para as espécies que não apresentam a faixa dorsolateral. 

 

220. Pintas escuras sobre os flancos (não ordenado). 

0. Ausente. 

1. Presente, menores do que o olho (Figs. 28,31). 

2. Presente, geralmente maiores do que o olho. 

Jovens das espécies de Ageneiosus geralmente apresentam cromatóforos sobre os 

lados do corpo, alguns dos quais estão densamente espaçados e desaparecem de acordo com o 

desenvolvimento ontogenético. Por esse motivo, não consideramos esta característica 

homóloga à exibida por Ageneiosus polystictus e A. rondoni, com pintas pequenas nos lados 

do corpo. Em Trachelyichthys exilis as pintas são grandes, geralmente maiores do que o olho. 

Alguns poucos exemplares de Ageneiosus inermis apresentam pintas circulares sobre os lados 

do corpo, acima da linha lateral, mas estas parecem ter surgido independentemente nesses 

exemplares. Em Wertheimeria maculata e Auchenipterichthys longimanus as pintas são 

claras, não homólogas às pintas escuras. 

 

221. Faixas escuras sobre os flancos (não ordenado). 

0. Ausente (Fig. 50). 

1. Presente, irregularmente interrompida (Fig. 23). 

2. Presente, contínua (Fig. Fig. 53). 

Ageneiosus magoi, A. pardalis, A. vittatus, Ageneiosus sp. n. “Walsh” e 

Trachelyopterichthys taeniatus apresentam duas ou três faixas escuras sobre os lados do 

corpo, a qual é irregularmente interrompida em fileiras de pintas em A. pardalis. 

Eventualmente exemplares de Ageneiosus magoi e A. pardalis apresentam apenas uma faixa 
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sobre o lado do corpo, a qual não se estende até a base da nadadeira caudal em A. magoi e, 

algumas vezes, em exemplares de A. pardalis. 

 

222. Grandes manchas escuras no corpo. 

0. Ausente. 

1. Presente. 

Grandes manchas escuras sobre o corpo estão presente em Liosomadoras oncinus. 

Anadoras grypus apresenta manchas irregularmente distribuídas sobre os lados do corpo, mas 

elas são notoriamente não homologas àquelas de Liosomadoras oncinus, que apresenta 

manchas com bordas bem definidas sobre um fundo claro, distribuídas sobre a cabeça e o 

tronco. 

 

223. Faixa escura na extremidade distal dos lobos da nadadeira caudal de individuas 

adultos. 

0. Ausente (Fig. 17). 

1. Presente (Fig. 33). 

A faixa escura na extremidade distal dos lobos da nadadeira caudal está presente em 

indivíduos adultos de Ageneiosus dentatus, A. militaris, A. ucayalensis, Ageneiosus sp. n. 

“projetada”, Auchenipterus nuchalis, Entomocorus benjamini, Epapterus dispilurus, 

Glanidium melanopterum, Pseudauchenipterus affinis, Pseudepapterus hasemani e 

Tocantinsia piresi. Em muitos dos exemplares examinados dessas espécies com muito tempo 

de preservação em álcool a faixa está menos evidente ou desapareceu. Eventualmente isso 

também ocorre em exemplares de coletas mais recentes, de qualquer forma há indícios de que 

a faixa esteve presente, tal como a presença e distribuição de alguns melanóforos. Em alguns 

exemplares a faixa pode estar presente em apenas um dos lobos da nadadeira caudal. Os 

exemplares jovens (geralmente menores que 150 mm de CP) de muitas das espécies não 

apresentam faixa em nenhum dos lobos da nadadeira caudal. Ageneiosus inermis foi 

considerada polimórfica para esta caráter, pois em uma considerável parte de seu exemplares 

examinados a porção posterior dos lobos é hialina. 

 

224. Mancha escura sobre a porção mediana do lobo ventral da nadadeira caudal 

(ordenado). 

0. Ausente (Fig. 42). 
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1. Presente, uma pequena mancha em indivíduos grandes (Fig. 23). 

2. Presente, uma grande mancha escura (Fig. 40). 

Uma mancha grande e escura sobre a porção mediana do lobo ventral da nadadeira 

caudal está presente em Ageneiosus magoi, A. vittatus e Epapterus dispilurus. A mancha em 

A. vittatus tem aspecto um tanto circular, enquanto em A. magoi é um tanto mais alongada. 

Em Ageneiosus pardalis a mancha é menor e geralmente está presente apenas em exemplares 

grandes, maiores que 200 mm CP. 

 

225. Faixa transversal escura na base da nadadeira caudal. 

0. Ausente (Fig. 42). 

1. Presente (Fig. 26). 

Uma faixa transversal escura na base da nadadeira caudal é uma autapomorfia de 

Ageneiosus piperatus. 

 

226. Mancha escura semicircular no mento de indivíduos adultos. 

0. Ausente (Fig. 8) 

1. Presente (Fig. 5) 

No mento de Ageneiosus atronasus há ampla mancha escura, semicircular, 

acompanhando a forma do dentário. Esta mancha geralmente está ausente em indivíduos 

maiores que 100 mm de CP. 

 

 

 

4.1.19. Outros caracteres. 

 

227. Posição relativa das narinas anteriores. 

(Royero, 1999: #141; Akama, 2004: #187). 

0. Narinas localizadas próximas a uma vertical através da extremidade anterior do focinho. 

1. Narinas afastadas de uma vertical através da extremidade anterior do focinho. 

Como observado por Akama (2004), o posicionamento posterior das narinas anteriores 

em relação à extremidade anterior do focinho é diretamente relacionado ao alongamento do 

focinho e ocorre em Ageneiosus dentatus, A. inermis, A. magoi, A. militaris, A. pardalis, A. 

piperatus, A. polystictus, A. ucayalensis, A. uranophthalmus, A. vittatus, Ageneiosus sp. n. 
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“projetada”, Ageneiosus sp. n. "anal curta", Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" e Ageneiosus sp. 

n. “Walsh”. 

 

228. Espaço entre as narinas anteriores em relação ao espaço entre as narinas 

posteriores (não ordenado). 

0. Espaço entre as narinas anteriores aproximadamente igual ao espaço entre as narinas 

posteriores. 

1. Espaço entre as narinas anteriores menor do que o espaço entre as narinas posteriores. 

2. Espaço entre as narinas anteriores maior do que o espaço entre as narinas posteriores. 

Não observado: Glanidium melanopterum e Pseudauchenipterus affinis. 

Em Siluriformes, é comum que as narinas anteriores sejam tão afastadas quanto ou 

menos afastadas entre si do que estão as narinas posteriores. Em Auchenipterichthys 

longimanus, Diplomystes sp., Liosomadoras oncinus, Tocantinsia piresi, Trachelyichthys 

exilis, Trachelyopterychthys taeniatus e Trachycorystes trachycorystes as narinas anteriores 

são tão afastadas entre si quanto as narinas posteriores. Já nas espécies de Ageneiosus e 

Tetranematichthys e em Auchenipterus nuchalis e Entomocorus benjamini o espaço entre as 

narinas anteriores é maior do que o espaço entre as narinas posteriores. 

 

229. Tamanho relativo do focinho. 

0. Curto, seu tamanho as vezes pouco maior do que o diâmetro horizontal da órbita (Fig. 26).. 

1. Longo, seu tamanho muito maior do que o diâmetro horizontal da órbita (Fig. 8). 

Em Ageneiosus atronasus, A. brevis, Ageneiosus dentatus, A. inermis, A. magoi, A. 

militaris, A. pardalis, A. polystictus, A. rondoni, A. ucayalensis, A. uranophthalmus, A. 

vittatus, Ageneiosus sp. n. “projetada”, Ageneiosus sp. n. “gr. brevis”, Ageneiosus sp. n. "anal 

curta", Ageneiosus sp. n. "Teles Pires", Ageneiosus sp. n. “Walsh”, Tetranematichthys 

quadrifilis e T. wallacei, o focinho é muito longo, sendo seu tamanho muito maior do que o 

diâmetro horizontal da órbita. Nos demais táxons examinados o tamanho do focinho é, no 

máximo, pouco maior do que o diâmetro horizontal da órbita. 

 

230. Posição dos olhos no crânio. 

(Ferraris, 1988: #O3; Akama, 2004: #184). 

0. Súpero-laterais. 

1. Laterais. 
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Entre os táxons examinados, as espécies de Ageneiosus, “Amplexiglanis”, 

Auchenipterus, Entomocorus, Epapterus, Pseudepapterus e Tetranematichthys apresentam os 

olhos lateralmente colocados, visíveis em vista dorsal e ventral. Nos demais táxons os olhos 

são súpero-laterais, visíveis apenas em vista dorsal. 

 

231. Orientação dos olhos. 

0. Lateral ou ventralmente dirigidos (Fig. 26, 33). 

1. Dorsalmente dirigidos (Fig. 36). 

O direcionamento dos olhos varia entre as espécies examinadas no que se refere a 

estarem lateral ou ventralmente dirigidos, em se tratando de seu posicionamento no globo 

ocular, porém, em Ageneiosus uranophthalmus, os olhos são sempre dorsalmente dirigidos. 

 

232. Quilha na região abdominal, entre o ânus e a nadadeira anal. 

(Ferraris, 1988: #O1; Akama, 2004: #185). 

0. Ausente. 

1. Presente. 

Como observado por Akama (2004), este é um caráter sinapomórfico para 

Auchenipterus, Entomocorus, Epapterus e Pseudepapterus. Em Entomocorus a quilha é 

longa, estendendo-se por toda a extensão entre o ânus e a nadadeira anal. 

 

233. Extremidade dos raios da nadadeira pélvica alcançando os primeiro raios da 

nadadeira anal. 

0. Ausente. 

1. Presente. 

Este caráter parece ter surgido independentemente em diversos táxons de Siluriformes. 

Entre os Auchenipteridae é comum que a extremidade dos raios da nadadeira pélvica 

alcancem a base dos primeiro raios da nadadeira anal. Em Entomocorus benjamini e 

Glanidium melanopterum a extremidade dos raios da nadadeira pélvica não alcança a margem 

anterior da base do primeiro raio da nadadeira anal. 

 

234. Nadadeira adiposa. 

(Ferraris, 1988: #O2; Royero, 1999: #143; Akama, 2004: #186; Birindelli, 2010: #3). 

0. Presente. 
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1. Ausente. 

A presença de nadadeira adiposa é comum e primitiva entre os Ostariophysi (Fink & 

Fink, 1981). Entre os táxons examinados, Epapterus dispilurus, Trachelyichthys exilis, 

Trachelyopterichthys taeniatus e Trachelyopterus coriaceus não apresentam nadadeira 

adiposa. Este caráter é compartilhado pelas demais espécies nos gêneros não monotípicos. 

 

235. Tamanho da base da nadadeira adiposa. 

(Birindelli, 2010: #3). 

0. Longa. 

2. Curta. 

O tamanho da nadadeira adiposa é muito variável entre os Siluriformes. As famílias 

Pimelodidae e Heptapteridae, por exemplo, agrupam tanto espécies com a base da nadadeira 

adiposa muito longa quanto espécies com a base da nadadeira adiposa curta. Como observado 

por Birindelli (2010), a base da nadadeira adiposa da maioria do Doradidae e dos 

Diplomystidae é longa, maior do que a base da nadadeira anal, incluindo os casos em que essa 

se projeta anteriormente por meio de uma quilha baixa. Nos Auchenipteridae, a base da 

nadadeira adiposa é curto, com um lobo livre na porção posterior. Esta caráter foi considerado 

inaplicável para as espécies sem nadadeira adiposa. 

 

236. Tamanha do lobo da nadadeira adiposa. 

0. Pequeno (Fig. 36). 

1. Grande (Fig. 28). 

Entre as espécies incluídas nesse estudo, Ageneiosus inermis e A. polystictus possuem 

a base da nadadeira adiposa curta, porém, o lobo da nadadeira é comparativamente mais 

desenvolvido. Esta caráter foi considerado inaplicável para as espécies sem nadadeira adiposa. 

 

237. Músculo epaxial encobrindo a região timpânica (ordenado). 

(Royero, 1999: #149; Akama, 2004: #188). 

0. Ausente. 

1. Parcialmente. 

2. Presente. 

De acordo com Royero (1999) e Akama (2004), o músculo epaxial encobrindo a 

região timpânica é uma novidade evolutiva entre os Siluriformes. A ausência de transparência 
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na região timpânica é devido ao espessamento da musculatura epaxial nessa região, aqui 

observado nas espécies de Ageneiosus que apresentam a bexiga natatória reduzida (A. 

dentatus, A. inermis, A. magoi, A. militaris, A. polystictus, A. ucayalensis, A. uranophthalmus, 

A. vittatus, Ageneiosus sp. n. “projetada”, Ageneiosus sp. n. "anal curta", Ageneiosus sp. n. 

"Teles Pires", Ageneiosus sp. n. “Walsh”). O desenvolvimento do músculo sobre a região 

timpânica se mostrou diretamente relacionado com a redução da bexiga natatória, dessa 

forma, A. militaris, que não possui completa redução da bexiga, apresenta apenas parte da 

região timpânica não encoberta pelo músculo, configurando um estado intermediário. 

 

238. Exposição externa do processo posterior do coracóide. 

0. Ausente. 

1. Presente. 

Muitas espécies de Doradoidea apresentam o processo posterior do coracóide coberto 

por pele muito fina e visível externamente (Royero, 1999; Akama, 2004; Vigliotta, 2008; 

Birindelli, 2010; Sousa, 2010). Porém, essa condição não está presente nos táxons doradídeos 

examinados. Entre os Auchenipteridae este estado surgiu independentemente em vários 

táxons e, entre os examinados, está presente em Auchenipterus nuchalis, Entomocorus 

benjamini e Epapterus dispilurus. Entre os auquenipterídeos, essa condição também está 

presente em algumas espécies de Auchenipterichthys (Ferraris et al., 2005). Birindelli (2010) 

associou o exposição do processo posterior do coracóide com a forma de sua da margem 

póstero-ventral do osso, o que não foi corroborado neste estudo. 

 

239. Forma da boca. 

0. Arredondada à levemente pontuda (Fig. 34). 

1. Pontuda, em forma de “V” (Fig. 37). 

Esta é uma autapomorfia para Ageneiosus uranophthalmus (Ribeiro & Rapp Py-

Daniel, 2010). Embora algumas espécies de Ageneiosus (e.g. A. inermis e A. polystictus) 

possuam a boca um pouco pronunciada anteriormente, em nenhuma delas a boca é tão afinada 

quanto em A. uranophthalmus. A boca da maioria das espécies de Auchenipteridae é restrita à 

região anterior e uma pequena parte da região lateral da cabeça. 
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4.2. CARACTERES NÃO UTILIZADOS 

 

Os caracteres não utilizados nesse estudo são listados abaixo, juntamente com uma 

breve justificativa para sua não utilização. Os caracteres quantitativos listados não foram 

atualizados devido às grandes sobreposições de valores, impossibilitando sua discretização. 

Além disso, a metodologia de análise de caracteres contínuos e merísticos ainda não está bem 

estabelecida e têm gerado discussões entre pesquisadores teóricos. 

 

 

- Processo ósseo na superfície ventral do autopalatino. 

(Ferraris, 1988: #J6; Walsh, 1990: #11) 

De acordo com Ferraris (1988) os representantes de Auchenipterus, Entomocorus, 

Epapterus e Pseudepapterus apresentam um processo ósseo posteriormente dirigido na 

superfície ventral do autopalatino. Walsh (1990), analisou exemplares de Auchenipterus e 

Epapterus e confirma a presença de tal caráter nestes táxons. Este processo não se mostrou 

presente em nossas análises, portanto, não corroboramos esses autores. 

 

- Número de poros no canal sensorial mandibular. 

(Vigliotta, 2008: #87; Birindelli, 2010: #122). 

Este caráter não foi informativo, pois há uma grande sobreposição no número de poros 

no canal sensorial mandibular entre os táxons estudados. 

 

- Presença de rastros branquiais. 

(Royero, 1999: #111; Akama, 2004: #84). 

Os rastros branquiais, embora rudimentares, estão presente em Trachelyichthys exilis e 

Trachelyopterichthys taeniatus. Essa informação foi utilizada em nosso caráter #101. 

 

- Número de raios branquiostégios (não ordenado). 

(Walsh, 1990: #35; Vigliotta, 2008: #52; Birindelli, 2010: #185). 

Este caráter não foi informativo, pois há uma grande sobreposição no número de raios 

branquiostégios entre os táxons estudados. 

 

- Divisão do músculo protractor do ramo de Müller. 
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(Birindelli, 2010: #217). 

Como observado por Birindelli (2010) este caráter é de difícil visualização. 

 

- Número de costelas. 

(Walsh, 1990: #31; Birindelli, 2010: #235; Sousa, 2010: #52). 

Há uma grande sobreposição no número de costelas entre os táxons estudados. 

 

- Número de vértebras. 

(Walsh, 1990: #28; Birindelli, 2010: #236; Sousa, 2010: #53). 

Há uma grande sobreposição no número de vértebras entre os táxons estudados. 

 

- Número de raios ramificados na nadadeira peitoral. 

(Walsh, 1990: #30; Royero, 1999: #87, #151; Akama, 2004: #118; Birindelli, 2010: #275). 

Há uma grande sobreposição no número de raios ramificados na nadadeira peitoral 

entre os táxons estudados. 

 

- Superfície ventral do basipterígio. 

(Walsh, 1990: #14). 

Walsh (1990) propõe que o basipterígio das espécies de Auchenipterus e Epapterus é 

mais convexo dorsalmente do que o das espécies de Ageneiosus e Tetranematichthys. Nossas 

observações permitiram concluir que o basipterígio, embora suavemente mais convexo 

ventralmente em alguns exemplares, é aproximadamente plano nos táxons estudados.  

 

 

 

4.3. ANÁLISE DE PARCIMÔNIA. 

Os 239 caracteres (195 não ordenados e 44 ordenados; 37 autapomórficos) foram 

codificados para os 41 táxons examinados, e submetidos à análise de parcimônia, resultando 

em uma árvore fundamental (Figs. 75-77) com 631 passos, índice de consistência 0,52 e 

índice de retenção 0,85. Com o intuito de testar a influência dos caracteres de dimorfismo 

sexual em nossa análise filogenética, foram realizadas análises sem tais caracteres. O 

resultado foi exatamente igual ao encontrado quando estes caracteres estiveram incluídos na 

matriz. 
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Figura 75. Cladograma das relações filogenéticas das espécies de Ageneiosus e 
representantes de muitos dos gêneros de família Auchenipteridae. Índice de consistência 0,52; 
índice de retenção 0,85; 631 passos. Índice de Bremer indicado abaixo de cada clado. 
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Figura 76. Cladograma de relações filogenéticas de membros da família Auchenipteridae. 
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Figura 77. Filograma das relações filogenéticas das espécies de Ageneiosus. Círculos 
fechados = caracteres apomórficos; círculos abertos = caracteres não unicamente derivados. 
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5. DISCUSSÃO. 

 

5.1. Monofiletismo de Auchenipteridae. 

Os resultados encontrados e aqui apresentados corroboram em muito alguns estudos 

previamente realizados (e.g. Ferraris, 1988; Akama, 2004; Birindelli, 2010) no tocante ao 

monofiletismo e ao posicionamento filogenético dos gêneros de Auchenipteridae (Figs. 

75,76). Embora não seja objetivo deste estudo e o mesmo não tenha contemplado todos os 

gêneros da família, estando ausente representantes de Centromochlus, Gelanoglanis e Tatia, 

de Centromochlinae, e Spinipterus, Asterophysus e Pseudotatia, de Auchenipterinae, é 

importante enfatizar que os caracteres sinapomórficos listados por Royero (1999) e Birindelli 

(2010), estão presentes nos membros de Auchenipteridae examinados. No entanto, a 

fertilização interna ocorre em outras famílias de Siluriformes (Scoloplacidae e Astroblepidae), 

não sendo exclusiva de Auchenipteridae (Nelson, 1994; Burns & Weitzman, 2005; Spadella, 

2007; Javonillo et al., 2008). Três correções são propostas para aqueles caracteres 

diagnósticos listados por Birindelli (2010): (1) a sétima vértebra não se mostrou fusionada à 

vértebra complexa em Ageneiosus e Pseudepapterus (#117); (2) os neuromastos livres e 

dorsais à linha lateral não estão presentes em Entomocorus (#63); e (3) o processo lateral 

cartilaginoso do basipterígio está presente em Ageneiosus e Tetranematichthys (#140). 

 

 

5.2. Monofiletismo de Auchenipterinae 

 

O monofiletismo da subfamília Auchenipterinae foi primeiramente proposto por 

Ferraris (1988). Segundo o autor, a subfamília inclui (Pseudauchenipterus, 

Auchenipterichthys (Trachelyichthys, Trachelyopterus, Auchenipterus, Entomocorus, 

Epapterus, Tetranematichthys e Ageneiosus)) e é diagnosticada por possuir nadadeira anal 

longa e o processo epoccipital longo e projetado posteriormente.  

Royero (1999) propôs restringir a subfamília para Auchenipterus, Entomocorus, 

Epapterus e Pseudepapterus. De acordo com Royero (1999), Auchenipterinae seria grupo 

irmão dos demais Auchenipteridae. Como observado por Akama (2004), o posicionamento 

basal de Auchenipterinae sugerido por Royero (1999), é fruto da má interpretação de alguns 

estados de caracteres, tais como: o caráter 6 - região dorsal do etmoide lateral participando da 

região dorsal do crânio (caráter 11 neste estudo); o caráter 9 - mesetmóide retangular (caráter 
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4 neste estudo); e o caráter 115 - abertura branquial não se estendendo abaixo da cintura 

peitoral (caráter não utilizado no presente estudo). 

 

 

5.3. Monofiletismo de Auchenipterini 

 

De acordo com Ferraris (1988), a tribo Auchenipterini é composta por 

Trachelyichthys, Trachelyopterus, Entomocorus, Auchenipterus, Epapterus (incluindo 

Pseudepapterus), Tetranematichthys e Ageneiosus. Nossos estudos, no entanto, corroboram os 

de Akama (2004) e Birindelli (2010) quanto à composição da tribo. Dessa forma, os gêneros 

Trachelyichthys e Trachelyopterus são membros da Trachelyopterini e "Amplexiglanis" faz 

parte da Auchenipterini. Porém, para Akama (2004) e Birindelli (2010), o gênero 

"Amplexiglanis" é grupo irmão do clado composto por Ageneiosus e Tetranematichthys. Já em 

nossos estudos, "Amplexiglanis" aparece como o gênero mais basal de Auchenipterini. Um 

dos caracteres que influenciaram esse posicionamento está relacionado à presença de duas 

fileiras de espinhos na margem anterior do acúleo da nadadeira dorsal, atribuídas para machos 

maduros das espécies de Ageneiosus e "Amplexiglanis" por Akama (2004) e Birindelli (2010). 

No entanto, machos maduros das espécies de Ageneiosus e Tetranematichthys apresentam 

apenas uma fileira de espinhos, os quais são alternadamente orientados látero-posteriormente 

(# 170). Além disso, nos estudos prévios, vários estados de caracteres foram diferentemente 

interpretados devido ao baixo número de espécies de Ageneiosus incluídas nas análises. 

 

 

5.4. Monofiletismo do clado Ageneiosus + Tetranematichthys 

 

O clado composto por Ageneiosus e Tetranematichthys foi diagnosticado por Ferraris 

(1988) com base no compartilhamento dos seguintes caracteres: quadrado expandido 

dorsalmente, excluindo o contato entre o hiomandibular e o metapterigóide; vômer com 

processo anterior reduzido; margem anterior do segundo pterigióforo da nadadeira dorsal 

completamente suturada ao parieto-supraoccipital; parapófises das vértebras 5 e 6 

amplamente expandidas; paruro-hial com um processo dorsalmente dirigido, suturado entre os 

hipo-hiais; terceiro pterigióforo da nadadeira peitoral suportando um grande número de raios; 

nasal anteriormente dirigido, alongado e bifurcado anteriormente; hipobranquiais 1 e 2 
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arqueados, côncavos anteriormente; epibranquial 1 expandido dorsoventralmente e cobrindo o 

epibranquial 2; superfície ventromedial do cerato-hial anterior suturado ao hipo-hial ventral; 

autopalatino com faceta articular em um ângulo obliquo ao seu eixo; e infra-orbital 

anteroventral ao olho, em forma de funil. 

Walsh (1990) corroborou os caracteres encontrados por Ferraris (1988) e adicionou a 

ausência de um dos pares de barbilhões mentonianos (caráter também presente em 

Gelanoglanis) e a presença de ossos esponjosos no escudo cefálico e nadadeiras como 

sinapomórficos para o clado Ageneiosus e Tetranematichthys. 

Como aqui definido, o clado composto pelas espécies de Ageneiosus e 

Tetranematichthys compartilha 30 caracteres sinapomórficos, dos quais 20 são derivados e 

exclusivos: (1) Ossos do escudo cefálico trabeculados (#1); (2) ramos anteriores do mesetmóide 

dirigidos ântero-lateralmente, em um ângulo de aproximadamente 45º em relação à borda anterior 

do osso (exceto A. inermis e A. polystictus) (#6); (3) um longo processo ósseo na borda ântero-

lateral do esfenótico (#13); (4) Vômer sem projeções laterais anteriores (#27); (5) ramo medial do 

processo posterior do epoccipital maior do que o ramo lateral (também presente em 

Pseudepapterus, Trachelyichthys e Trachelyopterus) (#39); (6) primeiro infra-orbital bifurcado 

(#42); (7) primeiro infra-orbital separado do neurocrânio (#45) (presente na maioria dos 

Siluriformes); (8) presença de quatro ossos infra-orbitais (também presente em Liosomadoras e 

Asterophysus) (#47); (9) nasal bifurcado (#51); (10) ramo sensorial da séria infra-orbital 

conectado ao ramo sensorial do esfenótico através de um canal sensorial (#53); (11) pré-maxilar 

desenvolvido látero-posteriormente (#67); (12) redução do número de dentes na extremidade 

póstero-lateral do pré-maxilar (#69); (13) presença de uma expansão óssea na região póstero-

medial do pré-maxilar (#71); (14) presença de uma expansão óssea na região póstero-medial do 

dentário (#79); (15) ausência de contato entre o metapterigóide e o hiomandibular (#83); (16) 

processo dorsal do paruro-hial desenvolvido, participando da margem dorsal dos hipo-hiais 

ventrais (também presente em Tocantinsia piresi) (#96); (17) expansão óssea na região dorsal do 

paruro-hial (#97); (18) sutura na articulação entre o hipo-hial ventral e o cerato-hial anterior 

presente na face anterior e ao menos em parte da face posterior (também presente em Oxydoras 

niger) (#99); (19) extremidade do epibranquial 1 ampla (exceto A. piperatus e Ageneiosus sp. n. 

"gr. atronasus") (#104); (20) margem anterior do hipo-branquial 1 profundamente côncava (#106); 

(21) sétima vértebra em contato ou parcialmente fusionada à vértebra complexa (também presente 

em Pseudepapterus) (#117); (22) processo posterior do cleitro pequeno, rudimentar ou ausente 

(também presente em Pseudepapterus) (#129); (23) terceiro pterigióforo da nadadeira peitoral 

expandido, sustentando vários raios (#134); (24) processo posterior do coracóide ausente ou 
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rudimentar (também presente em Diplomystes) (#140); (25) placa nucal anterior ausente 

(condição também presente em Epapterus e Pseudepapterus) (#154); (26) mais do que um par de 

músculos inclinadores da nadadeira dorsal (também presente em Parauchenipterus, 

Pseudepapterus e Trachelyopterus) (#167); (27) espinhos da margem anterior do acúleo da 

nadadeira dorsal desenvolvidos em machos sexualmente maduros (#169); (28) barbilhão maxilar 

curto, não se estendendo posteriormente além do focinho (#188); (29) um ou nenhum par de 

barbilhões mentonianos (também presente em Gelanoglanis) (#191); (30) focinho muito 

desenvolvido (exceto A. piperatus e Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus") (#229). 

O clado composto pelos gêneros Ageneiosus e Tetranematichthys também é diagnosticado 

por 10 caracteres sinapormórficos não unicamente derivados: ramo medial do processo posterior 

do epoccipital maior do que o ramo lateral (#39); primeiro infra-orbital separado do 

neurocrânio (#45); quatro ossos infra-orbitais (#47); processo dorsal do paruro-hial 

participando da margem dorsal dos hipo-hiais ventrais (#96); presença de sutura na face 

anterior e em ao menos em parte da face posterior da articulação entre o hipo-hial ventral e 

cerato-hial anterior (#99); sétima vértebra não fusionada à vértebra complexa (#117); processo 

posterior do cleitro pequeno ou ausente (#129); processo posterior do coracóide ausente 

(#140); placa nucal anterior ausente (#154); um ou dois pares de barbilhões mentonianos 

(#191). 

 

 

5.5. Monofiletismo de Ageneiosus 

 

A monofilia do gênero Ageneiosus, proposta por Walsh (1990), é corroborada neste 

estudo (Fig. 77).  

No presente trabalho foi possível observar a presença de dois grandes clados dentro de 

Ageneiosus: (1) nomeado informalmente "clado Tympanopleura", composto por (Ageneiosus 

rondoni, (A. brevis, (Ageneiosus sp. n. "gr. brevis", (A. atronasus, (A. piperatus, Ageneiosus 

sp. n. "gr. atronasus"))))), e diagnosticado por apresentar um caráter compartilhado exclusivo 

(dentes não distribuídos ao longo de toda a expansão óssea da região pós-medial do pré-

maxilar - #72) e dois caracteres sinapomórficos não unicamente derivados (ramos anteriores 

do mesetmóide alcançando a margem anterior do pré-maxilar, ausente nas demais espécies de 

Ageneiosus e em Tetranematichthys - #7) e margem posterior do acúleo da nadadeira dorsal 

com uma série de espinhos retrorsos e densamente espaçados (ausente nas demais espécies de 

Ageneiosus e nos membros da Auchenipterini, exceto Entomocorus - #166); e (2) 
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informalmente nomeado "clado Ageneiosus", agrupando (A. pardalis, (A. militaris ((A. 

vittatus, A. magoi) (A. inermis, A. polystictus)) (((A. uranophthalmus (Ageneiosus sp. n. "anal 

curta", Ageneiosus sp. n. "Walsh")) ((Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" (A. dentatus, A. 

ucayalensis, Ageneiosus sp. n. "projetada"))))) e diagnosticado por cinco caracteres 

compartilhados exclusivos: ramificação do canal entre a séria infra-orbital e o processo do 

esfenótico com ramificações acessórias nas margens anterior e posterior (#54), pré-maxilar 

desenvolvido látero-posteriormente até a extremidade posterior do autopalatino ou além dela 

(#67), processo dorsal na base do acúleo da nadadeira peitoral pouco desenvolvido (#128), 

uma fenestra na parede lateral do cleitro (#137), narinas anteriores afastadas de uma vertical 

através da extremidade anterior do focinho (#227)) e dois caracteres sinapomórficos não 

unicamente derivados: extensão laminar ântero-dorsal do quadrado ampla, ocupando grande 

parte da margem dorsal do aparelho suspensório, também presente em A. brevis (#84) e 

ausência de processo posterior do cleitro, também ausente em A. atronasus e Ageneiosus sp. 

n. "gr. atronasus" (#129). 

Além dos caracteres diagnósticos listados acima, é possível observar que o "clado 

Tympanopleura" está representado por espécies que atingem menor tamanho quando 

comparadas aos representantes do "clado Ageneiosus". Além disso, alguns caracteres de 

dimorfismo sexual apresentam condições mais extremas nos representantes mais derivados do 

"clado Ageneiosus", tal como o maior desenvolvimento dos espinhos na porção basal do 

acúleo da nadadeira dorsal (#173) e dos espinhos sobre o barbilhão maxilar. Os representantes 

de ambos os clados, no entanto, são comumente coletados em calhas de rios, assim como em 

bancos de macrófitas. Um único exemplar examinado, Ageneiosus inermis (INPA 35326, 54,0 

mm de CP), foi coletado em igarapé. 

Dentro do "clado Tympanopleura" é possível notar uma redução gradativa no tamanho 

máximo das espécies que o compõem. A espécie mais basal, A. rondoni, atinge 165 mm de 

CP, enquanto que as espécies mais derivadas, A. piperatus e Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus", 

atingem 56,3 e 73,5 mm de CP, respectivamente. Já Ageneiosus brevis e A. atronasus atingem 

106,0 e 150,0 mm de CP, respectivamente. Já no "clado Ageneiosus", a espécie mais basal, A. 

pardalis, e duas das mais derivadas, A. inermis e A. polystictus, apresentam os maiores 

tamanhos corporais (A. pardalis e A. polystictus atingem cerca de 430 mm de CP e A. inermis 

atinge cerca de 490 mm de CP). 

Um dos clados mais derivados dentro do "clado Tympanopleura", composto por 

Ageneiosus piperatus e Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus", é o clado com o maior número de 
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caracteres compartilhados (=12) dentro do "clado Tympanopleura". Da mesma, dentro do 

"clado Ageneiosus", um dos clados mais derivados, composto por Ageneiosus inermis e A. 

polystictus, compartilham 21 caracteres sinapomórficos, sendo nove exclusivos e 12 não 

unicamente derivados, sendo o clado com maior número de caracteres sinapomórficos em 

nossa análise. 

Britski (1972), com base em um estudo gradista, propôs quatro agrupamentos entre 

espécies de Ageneiosus. Os grupos propostos por Britski (1972) não refletem exatamente os 

aqui encontrados, sobretudo por ter considerado A. pardalis e A. melanopogon (= A. 

atronasus) como possuidores de bexiga natatória encapsulada. Um dos grupos de Britski 

(1972), no entanto, contemplou Ageneiosus piperatus, A. altus (= A. brevis), A. nigicolis (= A. 

atronasus) e A. rondoni. Este grupo possui a mesma composição do nosso "clado 

Tympanopleura", se considerarmos as espécies nesse clado que não estavam disponíveis na 

época dos estudos de Britski (1972). Uma outra contribuição interessante dos estudos de 

Britski (1972) diz respeito à bexiga natatória parcialmente reduzida e ossificada em 

Ageneiosus valenciennesi (= A. militaris). Este caráter também está presente em Ageneiosus 

magoi, nome não disponível na época do estudos de Britski. Ageneiosus pardalis, embora 

com bexiga natatória grande e não ossificada, pertence ao "clado Ageneiosus", onde aparece 

como a espécie mais basal, seguida por Ageneiosus militaris, com bexiga parcialmente 

reduzida e encapsulada, sugerindo que o processo de redução da bexiga ocorreu dentro do 

"clado Ageneiosus". 

Ferraris (1988) listou os seguintes caracteres diagnósticos para Ageneiosus: placa de 

dentes do dentário e pré-maxila expandidas, ossificação infra-orbital alargada anteriormente, 

processo posterior do cleitro ausente em indivíduos adultos, barbilhão maxilar reduzido, 

barbilhões mentonianos ausentes e espinhos sobre o barbilhão maxilar de machos adultos. 

Estes caracteres definem Ageneiosus, no entanto, a presença de barbilhões maxilares 

reduzidos é compartilhada com as espécies de Tetranematichthys. Enquanto o alargamento do 

segundo infra-orbital se apresenta de diferente formas entre as espécies de Ageneiosus, não 

estando restrita à região anterior do osso (# 48). 

A presença do processo posterior do cleitro tem gerado discordância entre 

pesquisadores. Muitos autores consideram esse processo ausente em todas as fases do 

desenvolvimento ontogenético (e.g. Akama, 2004; Birindelli, 2010), enquanto outros o 

interpretam como ausentes em indivíduos adultos (e.g. Walsh, 1990; Royero, 1999). O 

processo posterior do cleitro, embora rudimentar, está presente em quatro espécies de 
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Ageneiosus, A. brevis, A. rondoni, A. piperatus e Ageneiosus sp. n. “gr. brevis”. Dessa forma, 

é possível admitir que os representantes do "clado Tympanopleura" perderam gradualmente o 

processo posterior do cleitro. 

Ageneiosus brevis, A. rondoni, A. piperatus e Ageneiosus sp. n. “gr. brevis” 

Walsh (1990) dedicou um estudo à reconstrução das relações filogenéticas entre as 

espécie de Ageneiosus. Embora a diagnose apresentada para o gênero tenha contemplado um 

número razoável de caracteres, a mesma foi elaborada por meio de combinações de 

caracteres. Os únicos caracteres exclusivos de Ageneiosus listados nos estudos de Walsh 

(1990) foram: ausência de barbilhões mentonianos e presença de espinhos sobre os barbilhões 

ossificados em machos sexualmente maduros. Walsh (1990) relata que os barbilhões 

mentonianos estão ausentes apenas em indivíduos adultos. Em nosso estudo, não foram 

observados barbilhões mentonianos em indivíduos jovens de nenhuma das espécies de 

Ageneiosus. Uma análise em indivíduos em fase larval ainda não foi realizada. 

O baixo número de espécies de Ageneiosus reconhecido por Walsh (1990) dificulta a 

comparação com seus agrupamentos. De qualquer forma, seus agrupamentos refletem em 

parte os aqui encontrados. Walsh (1990) não encontrou caracteres para agrupar a maioria das 

espécies de Ageneiosus com bexiga natatória grande e não ossificada (aqui agrupadas no 

"clado Tympanopleura") e tais espécies aparecem em uma politomia na base do cladograma 

por ele apresentado para Ageneiosus. Além disso, para Walsh (1990), Ageneiosus vittatus é 

mais basal do que A. militaris, enquanto em nossos estudos A. vittatus é uma espécie mais 

derivada e A. militaris é mais basal. O clado de nossos resultados que sustenta a hipótese de 

relação de A. pardalis com os demais representantes do "clado Ageneiosus" apresenta quatro 

sinapomorfias derivadas exclusivas e três não unicamente derivadas, enquanto que o clado 

que sustenta a relação de A. militaris com as demais espécies do "clado Ageneiosus", exceto 

A. pardalis, apresenta cinco sinapomorfias exclusivas e três não unicamente derivadas (Fig. 

77). 

Royero (1999) definiu Ageneiosus pela ausência de um processo posterior do cleitro 

bem desenvolvido em indivíduos adultos, presença de forâmen no coracóide, barbilhões 

maxilares de indivíduos adultos com espinhos fortes e recurvados e ausência de barbilhões 

mentonianos. Embora diferentemente interpretados aqui, parte destes caracteres foi utilizada 

para definir Ageneiosus. O fato dos barbilhões ossificados e com espinhos terem sido 

atribuídos por Royero (1999), assim como por Ferraris (1988), à indivíduos adultos e não à 

indivíduos machos sexualmente dimórficos, é provavelmente resultante do desconhecimento, 
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naquela época, da regressão desta condição dimórfica após o período reprodutivo. 

Akama (2004), embora não objetivando a reconstrução das relações de Ageneiosus, 

identificou alguns caracteres sinapomórficos para o gênero, dos quais a maioria é aqui 

corroborada. O vômer sem projeções laterais anteriores descrito como sinapomórfico para 

Ageneiosus, no entanto, é compartilhado com as espécies de Tetranematichthys. Como apenas 

duas espécies de Ageneiosus foram incluídas na análise filogenética de Akama (2004), alguns 

estados de caracteres são diferentemente interpretados em nosso estudo, tal como o processo 

posterior do cleitro, atribuído por Akama (2004) como reduzido em espécies de Ageneiosus e 

Tetranematichthys. Os estudos de Akama (2004) disponibilizaram um grande número de 

caracteres sexualmente dimórficos. Muitos dos quais foram aqui utilizados e auxiliaram na 

definição de alguns agrupamentos. 

Birindelli (2010) propôs a hipótese de relacionamento filogenético mais recente para 

os membros de Auchenipteridae. Este autor diagnosticou o gênero Ageneiosus pela presença 

dos seguintes caracteres exclusivos: barbilhões mentonianos ausentes; processo dorsal da base 

do acúleo da nadadeira peitoral ausente; processo posterior do cleitro ausente. Estes caracteres 

definem Ageneiosus, exceto a ausência do processo posterior do cleitro, como discutido 

acima.  

Além destes caracteres, Birindelli (2010) listou seis caracteres diagnósticos 

compartilhados: presença de barbilhão maxilar curto, não alcançando a margem anterior da 

órbita (condição também presente em Tetranematichthys); um par de divertículos posteriores 

na bexiga natatória (ausentes em A. ucayalensis e A. pardalis); lóbulos posteriores do testículo 

rudimentares ou ausentes (condição também presente em Auchenipterus); placa nucal anterior 

ausente (condição também presente em Epapterus e Pseudepapterus); contato entre a placa 

nucal mediana e o parieto-supraoccipital (condição presente também em Epapterus e 

Pseudepapterus); 26 a 54 raios (totais) na nadadeira anal (#303, condição presente também 

em Trachelyopterus, Auchenipterichthys, “Amplexiglanis”, Parauchenipterus, 

Trachelyichthys, Trachelyopterichthys, Auchenipterus, Epapterus e Pseudepapterus). 

Alguns desses caracteres diagnósticos compartilhados listados por Birindelli (2010) 

não definem Ageneiosus: um par de divertículos posteriores na bexiga natatória define o 

"clado Tympanopleura", estando ausente apenas em Ageneiosus piperatus. A ausência de 

placa nucal anterior é sinapomórfico para o clado composto por Ageneiosus, 

Tetranematichthys, Epapterus e Pseudepapterus, estando ausente apenas em representantes de 

Auchenipterus e Entomocorus, nos quais a placa nucal anterior é reduzida. O contato entre a 
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placa nucal mediana e o parieto-supraoccipital é um caráter sinapomórfico para o clado 

composto por Ageneiosus, Tetranematichthys, Epapterus, Pseudepapterus, Auchenipterus e 

Entomocorus, nos quais a placa nucal anterior está ausente ou é reduzida. O elevado número 

de raios na nadadeira anal surgiu independentemente em muitos Auchenipteridae, não sendo 

assim um caráter informativo para definir Ageneiosus. 

O clado composto por Ageneiosus atronasus, A. brevis, A. rondoni, Ageneiosus sp. n. 

"gr. atronasus" e Ageneiosus sp. n. "gr. brevis", aqui nomeado como "clado Tympanopleura", 

forma um agrupamento natural, o qual é grupo-irmão das demais espécies do gênero 

Ageneiosus. Dessa forma, propomos a revalidação do gênero Tympanopleura, que tem como 

espécie tipo T. piperata, sinônimo júnior de Ageneiosus atronasus. 

O gênero Ageneiosus é o mais diverso e amplamente distribuído de Auchenipteridae. 

O fato da espécie mais basal do "clado Ageneiosus", A. pardalis, estar distribuída por rios 

trans-andinos nos permite supor que o ancestral do gênero se originou antes da elevação da 

porção mais ao norte dos Andes, que, segundo Lundberg et al. (1998), ocorreu entre 8 a 11,8 

milhões de anos atrás. 

Por outro lado, A. militaris é uma espécie distribuída nos rios Paraná-Paraguai, o que 

sugere a existência de corredores de habitat aquáticos conectando as bacias dos rios 

Amazonas e Paraná-Paraguai em tempos passados. De acordo com Pearson (1937), Carvalho 

& Albert (2011) e Lima & Ribeiro (2001), esses corredores de dispersão existiram, 

conectando estas duas bacias por intermédio das cabeceiras dos rios Mamoré-Guaporé, 

Tapajós, Xingu e Tocantins e o alto rio Paraguai. 

A grande diversificação das espécies de Ageneiosus, no entanto, ocorreu na bacia 

Amazônica (Fig. 78). A distribuição das espécies de Ageneiosus nos rios Orinoco e rios da 

Guiana, Suriname e Guiana Francesa pode ser resultado de eventos geomorfológicos 

passados, permitindo a migração e capturas de drenagens (Albert & Carvalho, 2011), muitas 

dais quais ocorreram ainda durante a orogênese dos Andes (Lima & Ribeiro (2011). A 

ocorrência de espécies de Ageneiosus no rio Orinoco e rios da Guiana, no entanto, pode ser 

resultados de processos de captura de cabeceiras mais recentes (e.g. Canal de Casiquiare, 

entre alto Orinoco e rio Negro e rios Tacutu e Rupununi, entre o rio Branco e o Essequibo). 

Muitos dos casos de captura de cabeceiras de bacias hidrográficas resultam em geodispersão e 

vicariância (Albert & Carvalho, 2011), caso aqui ilustrado por Ageneiosus vittatus, do rio 

Amazonas, e A. magoi, do rio Orinoco, as quais são grupo irmão e provavelmente resultam de 

um processo de especiação alopátrica. 
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A ampla distribuição de Ageneiosus inermis indica que, embora seja uma espécie 

derivada entre os Ageneiosus, se originou antes dos eventos vicariantes nas drenagens 

continentais da América do Sul. A distribuição de A. inermis no alto rio Paraná tem sido 

atribuída à uma invasão durante o alagamento da represa da usina hidrelétrica de Itaipú. No 

entanto, a espécie habita as porções baixas da bacia do rio Paraná há algum tempo (Risso & 

Risso, 1964). Assim sendo, a hipótese de migração antes da construção da usina de Itaipú não 

pode ser descartada. Um dos lotes examinados (FMNH 59800, 1 exemplar), embora com 

procedência incompleta, indica que o exemplar foi coletado no município de Bastos, no Brasil, 

durante a Expedição do Carnegie Museum para a América do Sul e Central, em 1909, 

comandada por John D. Haseman. Segundo o itinerário da expedição do Carnegie Museum 

para a América do Sul e Central apresentado por Eigenmann (1915), a expedição passou pelos 

arredores do município de Bastos, no Estado de São Paulo. De acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Bastos, no Estado de São Paulo, é o único 

município brasileiro assim nomeado. O que nos permite supor que o exemplar foi coletado 

neste local, antes da construção da usina hidrelétrica de Itaipú. 

Uma outra espécie de Ageneiosus a ter sua ocorrência no alto rio Paraná atribuída à 

uma invasão durante o alagamento da represa da usina hidrelétrica de Itaipú é A. ucayalensis. 

No entanto, pouco exemplares desta espécie naquela bacia foram examinados e sua 

distribuição na bacia do rio Paraguai ainda é incerta. 
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Figura 78. Cladograma de hipótese das relações filogenéticas das espécies de Ageneiosus, 
ilustrando sinteticamente suas respectivas distribuições geográficas. Amazonas = bacia 
Amazônica; Guiana = bacia do rio Essequibo; Suriname = bacia do rio Suriname; Guianas = 
rios costeiros da Guiana e Guiana Francesa. 
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6. CONCLUSÕES 

 

� Seis das 19 espécies reconhecidas em Ageneiosus ainda não estão formalmente 

descritas; 

� Ageneiosus marmoratus é um sinônimo júnior de Ageneiosus inermis; 

� Ageneiosus dentatus e Ageneiosus rondoni são nomes válidos; 

� O gênero Ageneiosus é o mais rico em espécies da família Auchenipteridae; 

� Ageneiosus inermis é a espécie no gênero mais amplamente distribuída; 

� Ageneiosus pardalis é a única espécie distribuída em drenagens a oeste dos Andes; 

� Ageneiosus, com sua composição atual, constitui um agrupamento natural, porém 

composto por dois grandes clados: (1) agrupando a maioria das espécies com bexiga 

natatória grande e não ossificada e (2) agrupando Ageneiosus pardalis e as espécies 

com bexiga natatória reduzida e ossificada em indivíduos grandes; 

� Ageneiosus é grupo-irmão de Tetranematichthys e o clado composto por esses dois 

gêneros é grupo-irmão de (Entomocorus, (Auchenipterus, (Epapterus, 

Pseudepapterus))); 

� O ancestral comum a todas as espécies do "clado Ageneiosus" se originou antes da 

elevação da porção norte dos Andes, ha mais de oito milhões de anos atrás. 
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Apêndice 1 - MATERIAL COMPARATIVO 

 
Grupo externo: Auchenipteridae: “Amplexiglanis” fisheri: NRM 18404, (2 c&c, não 

medidos) sem dados de coleta “Amplexiglanis” teaguei: MCP 18423 (2 c&c, 115,8-123,8 

mm), Santa Catarina, Concórdia, rio do Peixes em Volta Grande, bacia do rio Uruguai 

(27°21’S 51°59’W). “Amplexiglanis” peloichthys: MZUSP 79458, 5, 109,3-135,2 mm, 

Venezuela, Zulia, Carrasquero, rio Limón, bacia do Lago Maracaibo. Auchenipterus nuchalis: 

INPA 29739, 4, 100,0-140,0 mm CP, Amazonas, Carauarí,  rio Juruá. INPA 11400, 5, 120,0-

152 mm CP (2 c&c, 120-138 mm CP), Pará, Icangui, rio Tocantins. Auchenipterus 

osteomystax: MZUSP 97375, 15, não medido (2 esq., 117.0-120.0 mm), Pará, Novo 

Progresso, rio Jamanxim (7°43’51’’S 55°16’36’’W). Entomocorus benjamini: INPA 12173, 

8, 42,0-55,0 mm CP (2 c&c, 42,0-50,0 mm CP). Entomocorus radiosus: MZUSP 59465 (2 

c&c, 37,2-41,2 mm), Mato Grosso do Sul, rio Miranda, afluente do rio Paraguai (19°37’22’’S 

56°57’27’’W). Epapterus dispilurus: INPA 18940, 1, 120,0 mm CP, rio Madeira, lago 

Maracá, comunidade de Vencedor. INPA 22177 (2 c&c, 90,0-92,0 mm CP) rio Solimões, 

Xiborena. MZUSP 26410 (1 c&c, 62,0 mm), Perú, Amazonas, río Ucayali, Pucallpa (8°23’S 

74°33’W). Glanidium melanopterum: MZUSP 64256, 4, 105,0-112,0 mm CP (1 c&c, 108.4 

mm; 2 esq., 110.0-112.0 mm), São Paulo, Iporanga, rio Ribeira de Iguape, 24°35’S 48°35’W. 

MZUSP 108423, 1 esq. ca. 100,0 mm CP, , São Paulo, rio Ribeira de Iguape, 24°10’S 

47°51’W. Liosomadoras oncinus: INPA 35536, 3, 46,0-60,0 mm CP, Amazonas, Santa Isabel 

do rio Negro, rio Negro, igarapé Aduiá, 00°26’02’’S 06319’09’’W. INPA 35453 (1 c&c, 75 

mm CP), Amazonas, Novo Airão. MZUSP 105828 (3 esq., 110-120 mm), Venezuela, 

Amazonas, rio Ventuari, 4°4’39’’N 66°52’6’’W. Parauchenipterus galeatus: INPA 22434, 

71,0-115 mm CP, Amazonas, rio Negro, lago Janauarí. INPA não catalogado, 210, não 

medidos, (3 c&c, 65,0-90,0 mm CP), Amazonas, rio Amanã. MZUSP 9304 (2 c&c, 98,0-99,0 

mm CP), Amazonas, rio Purus (3°42’S 61°28’W). Pseudauchenipterus affinis: MZUSP 

51718, 3, 64,0-85,0 mm CP, (1 c&c, 64,0 mm CP), Espírito Santo, Linhares, rio Doce 

(19°24’S 40°1’W). MZUSP 60075 (1 c&c, 90,0 mm), Bahia, Mucurí, rio Mucurí (18°6’S 

39°32’W). Pseudepapterus hasemani: INPA 12625, 55,0-90,0 mm CP (2 c&c, 85,0-90,0 mm 

CP), Amazonas, rio Jaú, lago acima do Paunini. MZUSP 104772, 1, 115,2 mm, Pará, Monte 

Dourado, rio Jari (0°47’55’’S 52°31’50’’W). Tetranematichthys quadrifilis: INPA 21693 (2 

c&c, 120,0-122,0 mm CP), Rondônia, Vale do Guaporé, Rio Novo. MZUSP 37517 (1 c&c, 
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114,0 mm), Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade, rio Guaporé, afluente do rio 

Madeira (15°1’17’’S 59°57’90’’W). Tetranematichthys wallacei: INPA 30013 (1 c&c, 80 mm 

CP), Amazonas, Rio Preto da Eva, rio Nagero. INPA 31226, 1, 150,0 mm CP, Amazonas, 

Novo Aripuanã, rio Aripuanã, afluente do rio Madeira. INPA 33894, 1, 148,0 mm CP, Pará, 

Oriximiná, rio Trombetas, lago Sapucuá. Tocantinsia piresi: INPA 22765 (1 c&c, 143 mm 

CP) Pará, rio Tocantins, em Breu Branco. INPA 33970 (2 esq., ca. 330,0-350,0 mm CP), rio 

Teles Pires, 9°18’S 56°46’W. MZUSP 100031 (2 esq., 430,0-440,0 mm CP), Pará, 

Jacareacanga, rio Teles Pires, 9°18’42’S 56°46’47’’W. Trachelyichthys exilis: INPA não 

catalogado, 284, 2,9-90,0 mm CP (3 c&c, 43,0-88,0 mm CP), Amazonas, rio Amanã. 

Trachelyopterichthys taeniatus: INPA 35383, 95,0-147,0 mm CP (3 c&c, 95,0-120,0 mm CP) 

Amazonas, Tapauá 5°47’S 64°33’W. MZUSP 8496 (2 c&c, 53,8-82,4 mm CP), Pará, 

Santarém, Igarapé afluente do lado de Mapirí, 2°26’S 54°44’W. Trachelyopterus coriaceus: 

INPA 34408, 2, 124,0-148,0 mm CP (1 c&c, 124,0 mm CP), Pará, Oriximiná, rio Trombetas, 

1°25’S 56°24’W. MZUSP 92767 (3 c&c, 73.0-94.2 mm), Pará, Santarém, Lago Maiacá. 

2°27’54’’S 54°39’31’’W. Trachycorystes trachycorystes: INPA 19022 (1 c&c, 105,0 mm 

CP). INPA 26406, 1, mm CP, Amazonas, Novo Airão, 2°13’S 61°18’W. MZUSP 52088 (1 

esp., 165,0 mm CP), Amazonas, rio Negro, Anavilhanas, 2°42’S 60°45’W. MZUSP 91659 (1 

esq., 200,0 mm CP), sem dados de coleta.  Auchenipterichthys longimanus: INPA 34893, 13, 

não medido, Amazonas, Maués, rio Parauarí, 3°47’S 57°33’W.. INPA não catalogado (1 esq., 

142 mm CP), Amazonas, Maués, rio Parauarí. MZUSP 52103 (1 esq., 170,0 mm CP), 

Amazonas, Igapó entre rios Mamirauá e Negro (0°24’S 65°12’W). Diplomystidae: 

Diplomystes sp.: INPA 27601, 2, 76,0-104,0 mm CP (1 c&c, 76,0 mm CP), Argentina, Rio 

Chubut, Los Altares, Chubut. Doradidae: Anadoras grypus: INPA 32232, 42, não medido, (3 

c&c, 49,0-70,0 mm CP), Amazonas, Tefé. INPA 32235, 40, não medido, Amazonas, São 

Paulo de Olivença, rio Camaitã. Oxydoras niger: INPA 5143, 5, 160,0-185,0 mm CP (2 c&c, 

160,0-165,0 mm CP), Amazonas, Tefé, rio Japurá. MZUSP 91654 (1 esq., 550,0 mm), Goiás, 

Luís Alves, rio Verde, afluente do rio Araguaia, 13°9’28’’S 50°30’22’’W. Pterodoras 

granulosus: INPA 26902, 13, 55,0-75,0 mm CP (3 c&c, 55,0-69,0 mm CP), Amazonas, rio 

Solimões, costa do Catalão, 3°9’S 59°54’W. MZUSP 5681 (1 c&c, 203,0 mm), Pará, 

Oriximiná, rio Trombetas (1°52’S 55°50’W). Wertheimeria maculata: MZUSP 40229, 15, 

25,0-145,0 mm (3 c&c, 25,0-112,0 mm CP), Minas Gerais, Itira, rio Jequitinhonha, 16°47’S 

42°3’W. MZUSP 88614 (1 esq., 124,0 mm CP), Minas Gerais, rio Jequitinhonha. 
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Apêndice 2 - MATRIZ DE CARACTERES 
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Tabela 22. Matriz de dados gerada a partir da análise de 239 caracteres de 41 táxons 
terminais. "?" = caráter não observado; "-" = caráter não aplicável; "1&2" = caráter 
polimórfico. 

                    1       
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 

Diplomystes sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ageneiosus brevis 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

Ageneiosus atronasus 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 

Ageneiosus rondoni 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

Ageneiosus inermis 1 0 0 1 0 0 1 3 0 0 1 0 1 

Ageneiosus magoi 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 1 

Ageneiosus militaris 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 1 

Ageneiosus pardalis 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 1 

Ageneiosus piperatus 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 

Ageneiosus polystictus 1 0 0 1 0 0 1 3 0 0 1 0 1 

Ageneiosus dentatus 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 1 

Ageneiosus uranophthalmus 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 

Ageneiosus vittatus 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 1 

Ageneisus ucayalensis 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 1 

Ageneiosus sp. n. "projetada" 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 1 

Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus" 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 

Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

Ageneiosus sp. n. "anal curta" 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 1 

Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 1 

Ageneiosus sp. n. "Walsh" 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 1 

Auchenipterus nuchalis 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 

Entomocorus benjamini 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Epapterus dispilurus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 

Pseudepapterus hasemani 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 

Tetranematichthys quadrifillis 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 1 

Tetranematichthys wallacei 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 1 

Amplexiglanis fisheri 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 

Anadoras grypus 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

Auchenipterichthys longimanus 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 

Glanidium melanopterum 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

Liosomadoras oncinus 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 

Oxydoras niger 0 0 0 2 0 2 1 2 0 0 1 0 0 

Parauchenipterus galeatus 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 

Pseudauchenipterus affinis 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Pterodoras granulosus 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

Tocantinsia piresi 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

Trachelyichthys exilis 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 

Trachelyopterichthys taeniatus 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 

Trachelyopterus coreacius 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 

Trachycorystes trachycorystes 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 

Wertheimeria maculata 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 
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 Tabela 22. Continuação. 

              2             
  4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 

Diplomystes sp. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ageneiosus brevis 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

Ageneiosus atronasus 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

Ageneiosus rondoni 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

Ageneiosus inermis 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 

Ageneiosus magoi 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 

Ageneiosus militaris 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 

Ageneiosus pardalis 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

Ageneiosus piperatus 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 

Ageneiosus polystictus 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 

Ageneiosus dentatus 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 

Ageneiosus uranophthalmus 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 

Ageneiosus vittatus 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 

Ageneisus ucayalensis 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 

Ageneiosus sp. n. "projetada" 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 

Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus" 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 

Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

Ageneiosus sp. n. "anal curta" 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 

Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 

Ageneiosus sp. n. "Walsh" 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 

Auchenipterus nuchalis - 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Entomocorus benjamini - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Epapterus dispilurus - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Pseudepapterus hasemani - 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 

Tetranematichthys quadrifillis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Tetranematichthys wallacei 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Amplexiglanis fisheri - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anadoras grypus - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Auchenipterichthys longimanus - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Glanidium melanopterum - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Liosomadoras oncinus - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oxydoras niger - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Parauchenipterus galeatus - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pseudauchenipterus affinis - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

Pterodoras granulosus - 0 0 1&2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tocantinsia piresi - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trachelyichthys exilis - 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trachelyopterichthys taeniatus - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Trachelyopterus coreacius - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trachycorystes trachycorystes - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wertheimeria maculata - 0 0 1&2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Tabela 22. Continuação. 

        3                   
  7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diplomystes sp. 0 0 0 0 - - - 0 1 0 - 0 - 

Ageneiosus brevis 1 0 0 0 2 1 0 0 1 2 1 2 1 

Ageneiosus atronasus 1 0 0 0 2 1 0 0 1 2 1 2 1 

Ageneiosus rondoni 1 0 0 0 2 1 0 0 1 2 1 2 1 

Ageneiosus inermis 1 0 0 0 2 1 0 1 0 2 1 2 1 

Ageneiosus magoi 1 0 0 0 2 1 0 1 0 2 1 2 1 

Ageneiosus militaris 1 0 0 0 2 1 0 1 0 2 1 2 1 

Ageneiosus pardalis 1 0 0 0 2 1 0 1 1 2 1 2 1 

Ageneiosus piperatus 1 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 2 1 

Ageneiosus polystictus 1 0 0 0 2 1 0 1 0 2 1 2 1 

Ageneiosus dentatus 1 0 0 0 2 1 0 1 0 2 1 2 1 

Ageneiosus uranophthalmus 1 0 0 0 2 1 0 1 0 2 1 2 1 

Ageneiosus vittatus 1 0 0 0 2 1 0 1 0 2 1 2 1 

Ageneisus ucayalensis 1 0 0 0 2 1 0 1 0 2 1 2 1 

Ageneiosus sp. n. "projetada" 1 0 0 0 2 1 0 1 0 2 1 2 1 

Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus" 1 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 2 1 

Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" 1 0 0 0 2 1 0 0 1 2 1 2 1 

Ageneiosus sp. n. "anal curta" 1 0 0 0 2 1 0 1 0 2 1 2 1 

Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" 1 0 0 0 2 1 0 1 0 2 1 2 1 

Ageneiosus sp. n. "Walsh" 1 0 0 0 2 1 0 1 0 2 1 2 1 

Auchenipterus nuchalis 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 

Entomocorus benjamini 0 0 0 1 2 0 1 0 1 2 0 0 - 

Epapterus dispilurus 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 

Pseudepapterus hasemani 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 

Tetranematichthys quadrifillis 1 0 0 0 2 1 0 1 1 2 1 1 1 

Tetranematichthys wallacei 1 0 0 0 2 1 0 1 1 2 1 1 1 

Amplexiglanis fisheri 0 0 0 0 3 1 1 0 1 2 1 0 0 

Anadoras grypus 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 

Auchenipterichthys longimanus 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 - 

Glanidium melanopterum 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 - 

Liosomadoras oncinus 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 - 

Oxydoras niger 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 - 

Parauchenipterus galeatus 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 0 

Pseudauchenipterus affinis 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 

Pterodoras granulosus 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 

Tocantinsia piresi 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 - 

Trachelyichthys exilis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 

Trachelyopterichthys taeniatus 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 

Trachelyopterus coreacius 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 1 1 

Trachycorystes trachycorystes 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 - 

Wertheimeria maculata 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 - 
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 Tabela 22. Continuação. 

  4                   5     
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 

Diplomystes sp. 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - 

Ageneiosus brevis 1 0 1 1 1 0 1 3 2 0 0 1 1 

Ageneiosus atronasus 1 0 1 1 1 0 1 3 2 0 0 1 0 

Ageneiosus rondoni 1 0 1 1 0 0 1 3 2 0 0 1 0 

Ageneiosus inermis 1 0 1 2 0 0 2 3 2 0 0 1 0 

Ageneiosus magoi 1 0 1 1 1 0 2 3 0 0 0 1 0 

Ageneiosus militaris 1 0 1 1 1 0 2 3 2 0 0 1 0 

Ageneiosus pardalis 1 0 1 1 0 0 2 3 0 0 0 1 0 

Ageneiosus piperatus 1 0 1 1 1 0 1 3 1 0 0 1 0 

Ageneiosus polystictus 1 0 1 2 0 0 2 3 2 0 0 1 0 

Ageneiosus dentatus 1 0 1 1 1 0 2 3 2 0 0 1 0 

Ageneiosus uranophthalmus 1 0 1 1 1 0 2 3 2 0 0 1 0 

Ageneiosus vittatus 1 0 1 1 1 0 2 3 2 0 0 1 0 

Ageneisus ucayalensis 1 0 1 1 1 0 1 3 2 0 0 1 0 

Ageneiosus sp. n. "projetada" 1 0 1 1 1 0 2 3 2 0 0 1 0 

Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus" 1 0 1 1 1 0 1 3 1 0 0 1 0 

Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" 1 0 1 1 1 0 1 3 2 0 0 1 0 

Ageneiosus sp. n. "anal curta" 1 0 1 1 1 0 1 3 2 0 0 1 0 

Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" 1 0 1 1 1 0 2 3 2 0 0 1 0 

Ageneiosus sp. n. "Walsh" 1 0 1 1 1 0 1 3 2 0 0 1 1 

Auchenipterus nuchalis 0 1 0 3 - 1 0 1 0 0 0 0 - 

Entomocorus benjamini 0 0 0 3 - 1 0 1 0 0 0 0 - 

Epapterus dispilurus 0 0 0 3 - 1 0 1 0 0 0 0 - 

Pseudepapterus hasemani 0 1 0 3 - 1 0 1 0 0 0 0 - 

Tetranematichthys quadrifillis 1 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 

Tetranematichthys wallacei 1 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 1 1 

Amplexiglanis fisheri 1 0 0 3 - 1 0 1 0 0 0 0 - 

Anadoras grypus 0 0 0 3 - 1 0 3 0 0 0 0 - 

Auchenipterichthys longimanus 0 0 0 3 - 1 0 2 0 0 0 0 - 

Glanidium melanopterum 0 0 0 3 - 1 0 1 0 0 0 0 - 

Liosomadoras oncinus 0 0 0 3 - 1 0 3 0 1 0 0 - 

Oxydoras niger 0 0 0 3 - 1 0 3 0 0 0 0 - 

Parauchenipterus galeatus 0 0 0 3 - 1 0 1 0 0 1 0 - 

Pseudauchenipterus affinis 0 0 0 3 - 1 0 1 0 0 0 0 - 

Pterodoras granulosus 0 0 0 3 - 1 0 3 0 0 0 0 - 

Tocantinsia piresi 0 0 0 3 - 1 0 1 0 0 0 0 - 

Trachelyichthys exilis 0 0 0 3 - 1 0 1 0 0 0 0 - 

Trachelyopterichthys taeniatus 0 0 0 3 - 1 0 1 0 1 1 0 - 

Trachelyopterus coreacius 0 0 0 3 - 1 0 1 0 0 0 0 - 

Trachycorystes trachycorystes 0 0 0 3 - 1 0 2 0 1 1 0 - 

Wertheimeria maculata 0 0 0 3 - 1 0 3 0 0 0 0 - 
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 Tabela 22. Continuação. 

                6           
  3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 

Diplomystes sp. 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 

Ageneiosus brevis 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 - 

Ageneiosus atronasus 1 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 - 

Ageneiosus rondoni 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 - 

Ageneiosus inermis 1 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 - 

Ageneiosus magoi 1 1 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 - 

Ageneiosus militaris 1 1 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 - 

Ageneiosus pardalis 1 1 0 2 2 ? 0 0 0 1 0 0 - 

Ageneiosus piperatus 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 - 

Ageneiosus polystictus 1 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 - 

Ageneiosus dentatus 1 1 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 - 

Ageneiosus uranophthalmus 1 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 - 

Ageneiosus vittatus 1 1 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 - 

Ageneisus ucayalensis 1 1 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 - 

Ageneiosus sp. n. "projetada" 1 1 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 - 

Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus" 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 - 

Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 - 

Ageneiosus sp. n. "anal curta" 1 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 - 

Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" 1 1 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 - 

Ageneiosus sp. n. "Walsh" 1 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 - 

Auchenipterus nuchalis 0 - 2 2 3 0 1 1 1 1 0 0 - 

Entomocorus benjamini 0 - 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0 - 

Epapterus dispilurus 0 - 2 2 2 0 1 1 1 1 0 0 - 

Pseudepapterus hasemani 0 - 2 1 2 0 1 1 1 1 0 0 - 

Tetranematichthys quadrifillis 1 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 - 

Tetranematichthys wallacei 1 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 - 

Amplexiglanis fisheri 0 - 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 - 

Anadoras grypus 0 - 1 0 0 - 0 0 0 0 0 2 1 

Auchenipterichthys longimanus 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - 

Glanidium melanopterum 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - 

Liosomadoras oncinus 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - 

Oxydoras niger 0 - 1 0 0 - 0 0 0 0 0 2 1 

Parauchenipterus galeatus 0 - 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 - 

Pseudauchenipterus affinis 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - 

Pterodoras granulosus 0 - 1 0 0 - 0 0 0 0 0 2 1 

Tocantinsia piresi 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - 

Trachelyichthys exilis 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - 

Trachelyopterichthys taeniatus 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - 

Trachelyopterus coreacius 0 - 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 - 

Trachycorystes trachycorystes 0 - 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 - 

Wertheimeria maculata 0 - 1 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 
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 Tabela 22. Continuação. 

          7                 
  6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Diplomystes sp. - 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 

Ageneiosus brevis - 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

Ageneiosus atronasus - 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Ageneiosus rondoni - 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

Ageneiosus inermis - 3 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1 0 

Ageneiosus magoi - 2 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 

Ageneiosus militaris - 2 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 

Ageneiosus pardalis - 2 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 

Ageneiosus piperatus - 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

Ageneiosus polystictus - 3 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1 0 

Ageneiosus dentatus - 2 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 

Ageneiosus uranophthalmus - 3 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 

Ageneiosus vittatus - 2 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 

Ageneisus ucayalensis - 2 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 

Ageneiosus sp. n. "projetada" - 2 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 

Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus" - 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" - 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

Ageneiosus sp. n. "anal curta" - 2 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 

Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" - 2 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 

Ageneiosus sp. n. "Walsh" - 2 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 

Auchenipterus nuchalis - 0 1 0 1 0 - 0 - 0 0 0 0 

Entomocorus benjamini - 0 0 0 1 0 - 0 - 0 0 0 0 

Epapterus dispilurus - 0 1 0 2 0 - 0 - 0 0 0 1 

Pseudepapterus hasemani - 0 1 0 2 0 - 0 - 0 1 0 1 

Tetranematichthys quadrifillis - 1 0 2 0 1 2 0 - 0 0 1 0 

Tetranematichthys wallacei - 1 0 2 0 1 2 0 - 0 0 1 0 

Amplexiglanis fisheri - 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 

Anadoras grypus 1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 

Auchenipterichthys longimanus - 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 

Glanidium melanopterum - 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 

Liosomadoras oncinus - 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 

Oxydoras niger 0 0 0 0 2 0 - 0 - 0 0 0 1 

Parauchenipterus galeatus - 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 

Pseudauchenipterus affinis - 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 

Pterodoras granulosus 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 

Tocantinsia piresi - 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 1 0 

Trachelyichthys exilis - 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 

Trachelyopterichthys taeniatus - 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 

Trachelyopterus coreacius - 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 

Trachycorystes trachycorystes - 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 1 0 

Wertheimeria maculata 1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 
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 Tabela 22. Continuação. 

    8                   9   
  9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 

Diplomystes sp. 0 0 0 0 0 ? ? 0 0 0 0 0 0 

Ageneiosus brevis 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 1 

Ageneiosus atronasus 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 1 

Ageneiosus rondoni 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 

Ageneiosus inermis 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 2 

Ageneiosus magoi 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 ? 

Ageneiosus militaris 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 2 

Ageneiosus pardalis 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 1 

Ageneiosus piperatus 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 

Ageneiosus polystictus 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 2 

Ageneiosus dentatus 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 1 

Ageneiosus uranophthalmus 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 2 

Ageneiosus vittatus 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 2 

Ageneisus ucayalensis 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 1 

Ageneiosus sp. n. "projetada" 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 1 

Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus" 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 

Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 

Ageneiosus sp. n. "anal curta" 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 2 

Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 1 

Ageneiosus sp. n. "Walsh" 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 1 

Auchenipterus nuchalis 0 2 1 1 0 - - 1 1 0 2 0 1 

Entomocorus benjamini 0 1 1 1 0 - - 1 0 0 1 0 1 

Epapterus dispilurus 0 2 1 1 0 - - 1 1 0 2 0 1 

Pseudepapterus hasemani 0 2 1 1 0 - - 1 1 0 2 0 1 

Tetranematichthys quadrifillis 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 1 

Tetranematichthys wallacei 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 1 

Amplexiglanis fisheri 0 0 0 1 0 - - 0 0 0 2 0 1 

Anadoras grypus 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 2 0 1 

Auchenipterichthys longimanus 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 1 0 1 

Glanidium melanopterum 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 2 0 1 

Liosomadoras oncinus 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 2 0 1 

Oxydoras niger 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 2 0 1 

Parauchenipterus galeatus 0 0 0 1 0 - - 0 0 0 1 1 1 

Pseudauchenipterus affinis 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 2 0 1 

Pterodoras granulosus 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 2 0 1 

Tocantinsia piresi 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 2 1 1 

Trachelyichthys exilis 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 2 0 1 

Trachelyopterichthys taeniatus 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 1 0 1 

Trachelyopterus coreacius 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 1 1 1 

Trachycorystes trachycorystes 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 1 1 1 

Wertheimeria maculata 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 1 0 1 
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 Tabela 22. Continuação. 

                  10         
  2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 

Diplomystes sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ageneiosus brevis 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 

Ageneiosus atronasus 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

Ageneiosus rondoni 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

Ageneiosus inermis 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 

Ageneiosus magoi 1 ? 0 1 1 1 1 1 0 0 2 1 1 

Ageneiosus militaris 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

Ageneiosus pardalis 1 0 0 1 1 1 1 1 0 ? 0 ? ? 

Ageneiosus piperatus 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

Ageneiosus polystictus 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 

Ageneiosus dentatus 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

Ageneiosus uranophthalmus 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

Ageneiosus vittatus 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 2 1 1 

Ageneisus ucayalensis 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

Ageneiosus sp. n. "projetada" 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus" 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 

Ageneiosus sp. n. "anal curta" 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

Ageneiosus sp. n. "Walsh" 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

Auchenipterus nuchalis 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Entomocorus benjamini 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Epapterus dispilurus 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Pseudepapterus hasemani 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Tetranematichthys quadrifillis 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 

Tetranematichthys wallacei 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 

Amplexiglanis fisheri 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Anadoras grypus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Auchenipterichthys longimanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Glanidium melanopterum 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Liosomadoras oncinus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Oxydoras niger 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Parauchenipterus galeatus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 

Pseudauchenipterus affinis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pterodoras granulosus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Tocantinsia piresi 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

Trachelyichthys exilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Trachelyopterichthys taeniatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Trachelyopterus coreacius 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 

Trachycorystes trachycorystes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Wertheimeria maculata 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
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 Tabela 22. Continuação. 

            11               
  5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 

Diplomystes sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 

Ageneiosus brevis 1 1 0 2 1 0 0 0 0 - 1 1 0 

Ageneiosus atronasus 1 1 0 2 1 0 0 0 1 - 1 1 0 

Ageneiosus rondoni 1 1 0 2 1 0 0 0 0 - 1 1 0 

Ageneiosus inermis 1 1 0 3 1 1 0 2 - 0 2 2 0 

Ageneiosus magoi 1 1 0 3 0 0 0 2 - 0 ? 2 0 

Ageneiosus militaris 1 1 0 2 1 0 0 2 - 0 1 1 0 

Ageneiosus pardalis ? ? 0 ? ? 0 0 0 0 - 1 1 0 

Ageneiosus piperatus 1 1 0 2 1 0 0 0 0 - 1 1 0 

Ageneiosus polystictus 1 1 0 3 1 0 0 2 - 0 2 2 0 

Ageneiosus dentatus 1 1 0 2 1 0 0 2 - 1 2 2 0 

Ageneiosus uranophthalmus 1 1 0 2 0 0 0 2 - 1 2 2 0 

Ageneiosus vittatus 1 1 0 ? 0 0 0 2 - 1 2 2 0 

Ageneisus ucayalensis 1 1 0 2 1 0 0 2 - 1 2 2 0 

Ageneiosus sp. n. "projetada" 1 1 0 2 1 0 0 2 - 1 2 2 0 

Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus" 1 1 0 2 1 0 0 0 0 - 1 1 0 

Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" 1 1 0 2 1 0 0 0 0 - 1 1 0 

Ageneiosus sp. n. "anal curta" 1 1 0 2 0 0 0 2 - 1 2 2 0 

Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" 1 1 0 2 1 0 0 2 - 1 2 2 0 

Ageneiosus sp. n. "Walsh" 1 1 0 2 1 0 0 2 - 0 2 2 0 

Auchenipterus nuchalis 0 0 0 2 2 0 1 0 0 - 1 1 2 

Entomocorus benjamini 0 0 0 2 1 0 0 0 0 - 1 1 2 

Epapterus dispilurus 0 0 0 1 2 0 1 0 0 - 1 1 2 

Pseudepapterus hasemani 0 0 0 1 1 0 0 1 0 - 1 1 0 

Tetranematichthys quadrifillis 1 1 0 3 0 0 0 0 0 - 1 1 1 

Tetranematichthys wallacei 1 1 0 3 0 0 0 0 0 - 1 1 1 

Amplexiglanis fisheri 1 0 0 2 0 0 0 0 0 - 1 1 2 

Anadoras grypus 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - 1 1 2 

Auchenipterichthys longimanus 1 0 0 2 0 0 0 0 0 - 1 1 2 

Glanidium melanopterum 0 0 1 2 0 0 0 0 1 - 1 1 2 

Liosomadoras oncinus 1 0 0 2 0 0 0 0 0 - 1 1 2 

Oxydoras niger 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - 1 1 2 

Parauchenipterus galeatus 1 0 0 2 0 0 0 0 0 - 1 1 2 

Pseudauchenipterus affinis 1 0 0 2 1 0 0 0 0 - 1 1 2 

Pterodoras granulosus 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - 1 1 2 

Tocantinsia piresi 1 0 0 2 0 0 0 0 0 - 1 1 2 

Trachelyichthys exilis 1 0 0 2 0 0 0 0 0 - 1 1 2 

Trachelyopterichthys taeniatus 1 0 0 2 0 0 0 0 0 - 1 1 2 

Trachelyopterus coreacius 1 0 0 2 0 0 0 0 0 - 1 1 2 

Trachycorystes trachycorystes 1 0 0 2 0 0 0 0 0 - 1 1 2 

Wertheimeria maculata 0 0 0 2 0 0 0 0 0 - 1 1 0 
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 Tabela 22. Continuação. 

      12                   13 
  8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Diplomystes sp. 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 

Ageneiosus brevis 1 0 0 1 - 0 0 0 1 0 0 2 0 

Ageneiosus atronasus 1 0 0 1 - 0 0 0 1 0 0 3 - 

Ageneiosus rondoni 1 0 0 1 - 0 0 0 1 0 0 2 1 

Ageneiosus inermis 1 3 0 1 - 0 1 1 2 0 1 3 - 

Ageneiosus magoi 1 0 0 0 - 0 0 0 0 1 1 3 - 

Ageneiosus militaris 1 0 0 0 - 0 0 0 0 1 1 3 - 

Ageneiosus pardalis 1 0 0 1 - 0 0 0 0 0 1 3 - 

Ageneiosus piperatus 1 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 2 0 

Ageneiosus polystictus 1 3 0 0 - 0 1 1 2 0 1 3 - 

Ageneiosus dentatus 1 0 0 1 - 0 0 0 0 0 1 3 - 

Ageneiosus uranophthalmus 1 2 0 1 - 0 1 0 0 0 1 3 - 

Ageneiosus vittatus 1 0 0 0 - 0 0 0 0 1 1 3 - 

Ageneisus ucayalensis 1 2 0 1 - 0 0 0 0 0 1 3 - 

Ageneiosus sp. n. "projetada" 1 0 0 1 - 0 0 0 0 0 1 3 - 

Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus" 1 0 0 1 - 0 0 0 1 0 0 2 0 

Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" 1 0 0 1 - 0 0 0 1 0 0 2 - 

Ageneiosus sp. n. "anal curta" 1 1 0 1 - 0 1 1 0 0 1 3 - 

Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" 1 0 0 1 - 0 0 0 0 0 1 3 - 

Ageneiosus sp. n. "Walsh" 1 1 0 1 - 0 1 0 0 0 1 3 - 

Auchenipterus nuchalis 1 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 

Entomocorus benjamini 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Epapterus dispilurus 1 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 

Pseudepapterus hasemani 1 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 1 0 

Tetranematichthys quadrifillis 1 0 0 1 - 0 0 0 1 0 0 1 0 

Tetranematichthys wallacei 1 0 0 1 - 0 0 0 1 0 0 1 0 

Amplexiglanis fisheri 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anadoras grypus 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Auchenipterichthys longimanus 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Glanidium melanopterum 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Liosomadoras oncinus 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oxydoras niger 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parauchenipterus galeatus 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pseudauchenipterus affinis 1 0 1 2 - 0 0 0 0 1 0 0 0 

Pterodoras granulosus 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tocantinsia piresi 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trachelyichthys exilis 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trachelyopterichthys taeniatus 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Trachelyopterus coreacius 1 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 

Trachycorystes trachycorystes 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wertheimeria maculata 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Tabela 22. Continuação. 

                    14       
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 

Diplomystes sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 

Ageneiosus brevis 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Ageneiosus atronasus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Ageneiosus rondoni 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

Ageneiosus inermis 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 

Ageneiosus magoi 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 

Ageneiosus militaris 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 

Ageneiosus pardalis 0 0 0 1 ? 0 1 0 0 0 1 1 1 

Ageneiosus piperatus 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 

Ageneiosus polystictus 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 

Ageneiosus dentatus 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 

Ageneiosus uranophthalmus 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 

Ageneiosus vittatus 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 

Ageneisus ucayalensis 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 1 

Ageneiosus sp. n. "projetada" 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 

Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus" 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Ageneiosus sp. n. "anal curta" 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 

Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 

Ageneiosus sp. n. "Walsh" 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 

Auchenipterus nuchalis 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 - 2 

Entomocorus benjamini 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 - 0 

Epapterus dispilurus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 - 2 

Pseudepapterus hasemani 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 - 2 

Tetranematichthys quadrifillis 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

Tetranematichthys wallacei 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 

Amplexiglanis fisheri 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

Anadoras grypus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

Auchenipterichthys longimanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

Glanidium melanopterum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Liosomadoras oncinus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

Oxydoras niger 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

Parauchenipterus galeatus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

Pseudauchenipterus affinis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

Pterodoras granulosus 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

Tocantinsia piresi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

Trachelyichthys exilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

Trachelyopterichthys taeniatus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 

Trachelyopterus coreacius 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

Trachycorystes trachycorystes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

Wertheimeria maculata 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 
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 Tabela 22. Continuação. 

              15             
  4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 

Diplomystes sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

Ageneiosus brevis 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 

Ageneiosus atronasus 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 

Ageneiosus rondoni 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 

Ageneiosus inermis 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 

Ageneiosus magoi 0 0 0 0 ? ? 0 0 0 0 1 1 0 

Ageneiosus militaris 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 

Ageneiosus pardalis 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 

Ageneiosus piperatus 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 

Ageneiosus polystictus 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 

Ageneiosus dentatus 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 

Ageneiosus uranophthalmus 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 

Ageneiosus vittatus 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 

Ageneisus ucayalensis 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 

Ageneiosus sp. n. "projetada" 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 

Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus" 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 

Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 

Ageneiosus sp. n. "anal curta" 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 1 0 

Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 

Ageneiosus sp. n. "Walsh" 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 1 0 

Auchenipterus nuchalis 1 - 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 

Entomocorus benjamini 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 

Epapterus dispilurus 1 - 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 

Pseudepapterus hasemani 1 - 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 

Tetranematichthys quadrifillis 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 

Tetranematichthys wallacei 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 

Amplexiglanis fisheri 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anadoras grypus 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Auchenipterichthys longimanus 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Glanidium melanopterum 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Liosomadoras oncinus 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oxydoras niger 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parauchenipterus galeatus 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pseudauchenipterus affinis 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pterodoras granulosus 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tocantinsia piresi 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trachelyichthys exilis 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

Trachelyopterichthys taeniatus 0 - 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

Trachelyopterus coreacius 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trachycorystes trachycorystes 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wertheimeria maculata 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Tabela 22. Continuação. 

        16                   
  7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Diplomystes sp. - - 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 

Ageneiosus brevis 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 

Ageneiosus atronasus 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 

Ageneiosus rondoni 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 

Ageneiosus inermis 1 1 1 0 1 0 1 0 1 3 3 0 3 

Ageneiosus magoi 0 0 1 0 1 0 1 0 1 3 2 0 2 

Ageneiosus militaris 0 0 1 0 1 0 1 0 1 3 1 0 2 

Ageneiosus pardalis 0 0 1 0 ? 0 1 0 1 3 ? 0 2 

Ageneiosus piperatus 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 

Ageneiosus polystictus 1 1 1 0 1 0 1 0 1 3 3 0 3 

Ageneiosus dentatus 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 

Ageneiosus uranophthalmus 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 

Ageneiosus vittatus 0 0 1 0 1 0 1 0 1 3 2 0 2 

Ageneisus ucayalensis 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 

Ageneiosus sp. n. "projetada" 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 

Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus" 0 0 1 1 0 0 1 0 1 3 1 0 2 

Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 

Ageneiosus sp. n. "anal curta" 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 

Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 

Ageneiosus sp. n. "Walsh" 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 3 0 2 

Auchenipterus nuchalis 0 - 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 

Entomocorus benjamini 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 

Epapterus dispilurus 0 0 3 1 0 1 1 1 2 3 0 0 0 

Pseudepapterus hasemani 1 0 2 0 0 1 0 1 2 3 2 0 0 

Tetranematichthys quadrifillis 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 3 0 2 

Tetranematichthys wallacei 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 3 0 2 

Amplexiglanis fisheri 0 - 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 

Anadoras grypus 0 - 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

Auchenipterichthys longimanus 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Glanidium melanopterum 0 - 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 

Liosomadoras oncinus 0 - 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 

Oxydoras niger 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parauchenipterus galeatus 0 - 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 

Pseudauchenipterus affinis 0 - 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 

Pterodoras granulosus 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tocantinsia piresi 0 - 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 

Trachelyichthys exilis 0 - 2 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 

Trachelyopterichthys taeniatus 0 - 2 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 

Trachelyopterus coreacius 0 - 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 

Trachycorystes trachycorystes 0 - 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 

Wertheimeria maculata 0 - 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 
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 Tabela 22. Continuação. 

  17                   18     
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 

Diplomystes sp. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ageneiosus brevis 2 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

Ageneiosus atronasus 2 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

Ageneiosus rondoni 2 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

Ageneiosus inermis 2 0 1 3 1 0 0 0 1 0 1 2 1 

Ageneiosus magoi 2 0 1 3 1 0 0 0 1 0 1 2 0 

Ageneiosus militaris 2 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

Ageneiosus pardalis 2 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

Ageneiosus piperatus 2 0 1 2 1 0 1 1 1 0 1 0 0 

Ageneiosus polystictus 2 0 1 3 1 0 0 0 1 0 1 2 0 

Ageneiosus dentatus 2 0 1 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

Ageneiosus uranophthalmus 2 0 1 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

Ageneiosus vittatus 2 0 1 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 

Ageneisus ucayalensis 2 0 1 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

Ageneiosus sp. n. "projetada" 2 0 1 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus" 2 0 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 

Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" 2 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

Ageneiosus sp. n. "anal curta" 2 0 1 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" 2 0 1 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

Ageneiosus sp. n. "Walsh" 2 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

Auchenipterus nuchalis - 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 

Entomocorus benjamini - 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 

Epapterus dispilurus 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 

Pseudepapterus hasemani - 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 

Tetranematichthys quadrifillis 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 

Tetranematichthys wallacei 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 

Amplexiglanis fisheri 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 

Anadoras grypus - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Auchenipterichthys longimanus - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 

Glanidium melanopterum - 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 

Liosomadoras oncinus - 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

Oxydoras niger - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parauchenipterus galeatus - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 

Pseudauchenipterus affinis - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Pterodoras granulosus - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tocantinsia piresi - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Trachelyichthys exilis - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 

Trachelyopterichthys taeniatus - 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 

Trachelyopterus coreacius - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 

Trachycorystes trachycorystes - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 

Wertheimeria maculata - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
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 Tabela 22. Continuação. 

                19           
  3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 

Diplomystes sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ageneiosus brevis 0 0 0 1 0 1 1 1 0 - - - 1 

Ageneiosus atronasus 0 0 0 2 0 1 1 1 0 - - - 1 

Ageneiosus rondoni 0 0 0 2 0 1 1 1 0 - - - 1 

Ageneiosus inermis 1 0 0 2 0 1 1 1 0 - - - 1 

Ageneiosus magoi 0 0 0 2 0 1 1 1 0 - - - 1 

Ageneiosus militaris 0 0 0 2 0 1 1 1 0 - - - 1 

Ageneiosus pardalis 0 0 0 2 0 1 1 1 0 - - - 1 

Ageneiosus piperatus 0 0 0 1 0 1 1 1 0 - - - 1 

Ageneiosus polystictus 0 0 0 2 0 1 1 1 0 - - - 1 

Ageneiosus dentatus 0 0 0 2 0 1 1 1 0 - - - 1 

Ageneiosus uranophthalmus 0 0 0 2 0 1 1 1 0 - - - 1 

Ageneiosus vittatus 0 0 0 2 0 1 1 1 0 - - - 1 

Ageneisus ucayalensis 0 0 0 2 0 1 1 1 0 - - - 1 

Ageneiosus sp. n. "projetada" 0 0 0 2 0 1 1 1 0 - - - 1 

Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus" 0 0 0 1 0 1 1 1 0 - - - 1 

Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" 0 0 0 2 0 1 1 1 0 - - - 1 

Ageneiosus sp. n. "anal curta" 0 0 0 2 0 1 1 1 0 - - - 1 

Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" 0 0 0 2 0 1 1 1 0 - - - 1 

Ageneiosus sp. n. "Walsh" 0 0 0 2 0 1 1 1 0 - - - 1 

Auchenipterus nuchalis 0 0 1 2 0 0 1 1 2 1 1 1 0 

Entomocorus benjamini 0 1 1 2 1 0 1 1 2 0 1 0 0 

Epapterus dispilurus 0 0 1 2 0 0 1 1 2 1 1 1 0 

Pseudepapterus hasemani 0 0 1 2 0 0 1 1 2 1 1 1 0 

Tetranematichthys quadrifillis 1 0 0 2 0 1 1 1 1 - - - 0 

Tetranematichthys wallacei 1 0 0 2 0 1 1 1 1 - - - 0 

Amplexiglanis fisheri 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 

Anadoras grypus 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Auchenipterichthys longimanus 1 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 

Glanidium melanopterum 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 

Liosomadoras oncinus 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 

Oxydoras niger 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Parauchenipterus galeatus 1 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 

Pseudauchenipterus affinis 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 1 0 0 

Pterodoras granulosus 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Tocantinsia piresi 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 

Trachelyichthys exilis 1 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 

Trachelyopterichthys taeniatus 1 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 

Trachelyopterus coreacius 1 0 0 2 0 0 1 1 2 0 1 0 0 

Trachycorystes trachycorystes 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 

Wertheimeria maculata 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
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 Tabela 22. Continuação. 

          20                 
  6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Diplomystes sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 

Ageneiosus brevis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Ageneiosus atronasus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Ageneiosus rondoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Ageneiosus inermis 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 

Ageneiosus magoi 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 

Ageneiosus militaris 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 

Ageneiosus pardalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? 0 0 

Ageneiosus piperatus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Ageneiosus polystictus 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 

Ageneiosus dentatus 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 

Ageneiosus uranophthalmus 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 

Ageneiosus vittatus 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 

Ageneisus ucayalensis 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 

Ageneiosus sp. n. "projetada" 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 

Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus" 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Ageneiosus sp. n. "anal curta" 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 

Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 

Ageneiosus sp. n. "Walsh" 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 

Auchenipterus nuchalis 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Entomocorus benjamini 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Epapterus dispilurus 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Pseudepapterus hasemani 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Tetranematichthys quadrifillis 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Tetranematichthys wallacei 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Amplexiglanis fisheri 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Anadoras grypus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Auchenipterichthys longimanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Glanidium melanopterum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Liosomadoras oncinus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oxydoras niger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

Parauchenipterus galeatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Pseudauchenipterus affinis 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Pterodoras granulosus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 

Tocantinsia piresi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Trachelyichthys exilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trachelyopterichthys taeniatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trachelyopterus coreacius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trachycorystes trachycorystes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Wertheimeria maculata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Tabela 22. Continuação. 

    21                   22   
  9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 

Diplomystes sp. 0 - - 0 - - - 0 0 - - 0 0 

Ageneiosus brevis 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Ageneiosus atronasus 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Ageneiosus rondoni 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Ageneiosus inermis 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Ageneiosus magoi 3 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

Ageneiosus militaris 3 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

Ageneiosus pardalis 3 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 

Ageneiosus piperatus 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ageneiosus polystictus 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Ageneiosus dentatus 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Ageneiosus uranophthalmus 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Ageneiosus vittatus 3 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

Ageneisus ucayalensis 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Ageneiosus sp. n. "projetada" 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus" 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Ageneiosus sp. n. "anal curta" 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Ageneiosus sp. n. "Walsh" 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

Auchenipterus nuchalis 3 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Entomocorus benjamini 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Epapterus dispilurus 3 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Pseudepapterus hasemani 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tetranematichthys quadrifillis 3 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 

Tetranematichthys wallacei 3 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 

Amplexiglanis fisheri 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Anadoras grypus 0 - - 0 - - - 0 0 - - 0 0 

Auchenipterichthys longimanus 3 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 

Glanidium melanopterum 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 

Liosomadoras oncinus 3 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 

Oxydoras niger 0 - - 0 - - - 0 0 - - 0 0 

Parauchenipterus galeatus 3 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 

Pseudauchenipterus affinis 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

Pterodoras granulosus 0 - - 0 - - - 0 0 - - 0 0 

Tocantinsia piresi 3 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 

Trachelyichthys exilis 3 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 2 0 

Trachelyopterichthys taeniatus 3 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 2 

Trachelyopterus coreacius 3 0 0 1 0 0 1 0 0 - - 0 0 

Trachycorystes trachycorystes 3 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 0 0 

Wertheimeria maculata 0 - - 0 - - - 0 0 - - 0 0 
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 Tabela 22. Continuação. 

                  23         
  2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 

Diplomystes sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ageneiosus brevis 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 

Ageneiosus atronasus 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 

Ageneiosus rondoni 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 

Ageneiosus inermis 0 1&2 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 

Ageneiosus magoi 0 0 2 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 

Ageneiosus militaris 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 

Ageneiosus pardalis 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 

Ageneiosus piperatus 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 

Ageneiosus polystictus 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 

Ageneiosus dentatus 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 

Ageneiosus uranophthalmus 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 

Ageneiosus vittatus 0 0 2 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 

Ageneisus ucayalensis 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 

Ageneiosus sp. n. "projetada" 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 

Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus" 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 

Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 

Ageneiosus sp. n. "anal curta" 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 

Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 

Ageneiosus sp. n. "Walsh" 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 

Auchenipterus nuchalis 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 

Entomocorus benjamini 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 

Epapterus dispilurus 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 

Pseudepapterus hasemani 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 

Tetranematichthys quadrifillis 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 

Tetranematichthys wallacei 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 

Amplexiglanis fisheri 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

Anadoras grypus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Auchenipterichthys longimanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Glanidium melanopterum 0 1 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 1 0 

Liosomadoras oncinus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oxydoras niger 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Parauchenipterus galeatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pseudauchenipterus affinis 0 1 0 0 0 0 ? 0 0 0 0 0 0 

Pterodoras granulosus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Tocantinsia piresi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trachelyichthys exilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Trachelyopterichthys taeniatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Trachelyopterus coreacius 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Trachycorystes trachycorystes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wertheimeria maculata 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
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 Tabela 22. Continuação. 

  23          
  5 6 7 8 9 

Diplomystes sp. 0 0 0 0 0 

Ageneiosus brevis 1 0 0 0 0 

Ageneiosus atronasus 1 0 0 0 0 

Ageneiosus rondoni 1 0 0 0 0 

Ageneiosus inermis 1 1 2 0 0 

Ageneiosus magoi 1 0 2 0 0 

Ageneiosus militaris 1 0 1 0 0 

Ageneiosus pardalis 1 0 0 0 0 

Ageneiosus piperatus 1 0 0 0 0 

Ageneiosus polystictus 1 1 2 0 0 

Ageneiosus dentatus 1 0 2 0 0 

Ageneiosus uranophthalmus 1 0 2 0 1 

Ageneiosus vittatus 1 0 2 0 0 

Ageneisus ucayalensis 1 0 2 0 0 

Ageneiosus sp. n. "projetada" 1 0 2 0 0 

Ageneiosus sp. n. "gr. atronasus" 1 0 0 0 0 

Ageneiosus sp. n. "gr. brevis" 1 0 0 0 0 

Ageneiosus sp. n. "anal curta" 1 0 2 0 0 

Ageneiosus sp. n. "Teles Pires" 1 0 2 0 0 

Ageneiosus sp. n. "Walsh" 1 0 2 0 0 

Auchenipterus nuchalis 1 0 0 1 0 

Entomocorus benjamini 1 0 0 1 0 

Epapterus dispilurus 1 ? 0 1 0 

Pseudepapterus hasemani 1 0 0 0 0 

Tetranematichthys quadrifillis 1 0 0 0 0 

Tetranematichthys wallacei 1 0 0 0 0 

Amplexiglanis fisheri 1 0 0 0 0 

Anadoras grypus 0 0 0 0 0 

Auchenipterichthys longimanus 1 0 0 0 0 

Glanidium melanopterum 1 0 0 0 0 

Liosomadoras oncinus 1 0 0 0 0 

Oxydoras niger 0 0 0 0 0 

Parauchenipterus galeatus 1 0 0 0 0 

Pseudauchenipterus affinis 1 0 0 0 0 

Pterodoras granulosus 0 0 0 0 0 

Tocantinsia piresi 1 0 0 0 0 

Trachelyichthys exilis 1 0 0 0 0 

Trachelyopterichthys taeniatus 1 0 0 0 0 

Trachelyopterus coreacius 1 0 0 0 0 

Trachycorystes trachycorystes 1 0 0 0 0 

Wertheimeria maculata 0 0 0 0 0 

 


