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Sinopse:  

Revisou-se taxanomicamente as espécies de Metynnis Cope, 1878, utilizando sempre 

que possível nas descrições e redescrições das espécies o gene mitocondrial citocromo 

c oxidase subunidade I (COI). A hipótese, com base em caracteres morfológicos, de 

monofilia do gênero foi testada e uma hipótese de relacionamento filogenético para as 

espécies de Metynnis, bem como de seu posicionamento dentro de Serrasalmidae, foi 

fornecida. 

Palavras chave: Mylleocollops, Neotropical, Sistemática 
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Aviso 

A presente tese é parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de doutor em 

Ciências Biológicas e, para fins nomenclaturais, não deve ser vista como uma publicação no 

senso do Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Dessa forma, quaisquer 

informações inéditas, opiniões, hipóteses e conceitos novos apresentados aqui não devem ser 

considerados disponíveis na literatura zoológica. Leitores devem estar cientes de que 

referências públicas ao conteúdo deste estudo somente devem ser feitas com aprovação prévia 

do autor. 

Notice 

This thesis is presented as partial fulfillment of the dissertation requirement for the Ph.D. 

degree in Biological Sciences and, as such, is not intended as a publication in the sense of the 

International Code of Zoological Nomenclature. Therefore, any new data, opinions, 

hypothesis and new concepts expressed hererin are not available in the zoological literature. 

Readers are advised that further copying or public reference to this documents should only be 

done after previously acceptance of the author. 
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Resumo: A revisão taxonômica das espécies de Metynnis foi realizada, utilizando 24 

variáveis morfométricas e 17 merísticas, contemplando a análise de cerca de 1.000 

exemplares, confirmada pelo exame de 139 sequências do gene mitocondrial citocromo c 

oxidase subunidade I. Foram redescritas doze espécies: M. altidorsalis, M. anisurus, M. 

cuiaba, M. fasciatus, M. guaporensis, M. hypsauchen, M. lippincottianus, M. longipinnis, M. 

luna, M. maculatus, M. mola e M. otuquensis, além da descrição de duas novas espécies. 

Adicionalmente, M. argenteus e M. eigenmanni foram consideradas sinônimos júniores de M. 

altidorsalis; M. polystictus foi considerada sinônimo júnior de M. anisurus; e M. orinocensis 

sinônimo júnior e M. hypsauchen. Foi confirmado o status de M. calichromus schreitmuelleri, 

M. calichromus, M. ehrhardti e M. orinocensis como sinônimos juniores de M. hypsauchen; e 

M. orbicularis, M. goeldii, M. roosevelti, M. snethlageae, M. heinrothi, M. seitzi e M. 

dungerni como sinônimos juniores de M. lippincottianus. A análise de parcimônia das 

relações filogenéticas das espécies de Metynnis, baseada em 193 caracteres morfológicos e 56 

táxons terminais, corroborou a monofilia do gênero, suportada por 17 sinapomorfias, das 

quais quatro são exclusivas. A hipótese de relacionamento resultou do cáculo de uma árvore 

de consenso estrito contendo dois grandes clados monofiléticos. O primeiro é composto por 

M. mola, M. cuiaba, M. otuquensis, M. altidorsalis, M. maculatus, M. anisurus e M. 

lippincottianus; e o segundo por M. guaporensis, M. luna, M. fasciatus, M. hypsauchen, M. 

longipinnis, Metynnis sp. n. 1 e Metynnis sp. n. 2. Adicionalmente, o gênero foi recuperado 

como grupo irmão do clado composto por Catoprion, Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis 

e Serrasalmus. Assim, reduzimos para 12 o número de espécies consideradas válidas, além da 

descrição de duas novas espécies para ciência, e fornecemos uma hipótese de relacionamento 

filogenético entre elas. O exame de um grande número de espécimes também permitiu a 

descrição detalhada de colorido em vida, dimorfismo sexual e informações sobre variações 

ontogenéticas em diversas espécies de Metynnis.  
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Abstract: A taxonomic review of the species of Metynnis was conducted, using 24 

morphometric variables and 17 meristics, of approximately 1,000 specimens, corroborated by 

the analysis of 139 sequences of the mitochondrial gene cytochrome c oxidase subunit I. 

Twelve species were redescribed: M. altidorsalis, M. anisurus, M. cuiaba, M. fasciatus, M. 

guaporensis, M. hypsauchen, M. lippincottianus, M. longipinnis, M. luna, M. maculatus, M. 

mola and M. otuquensis, besides the description of two new species. Additionally, M. 

argenteus and M. eigenmanni were considered junior synonyms of M. altidorsalis; M. 

polystictus was considered junior synonym of M. anisurus; and M. orinocensis a junior 

synonym of M. hypsauchen. The former status of M. calichromus schreitmuelleri, M. 

calichromus, M. ehrhardti and M. orinocensis as junior synonyms of M. hypsauchen; and M. 

orbicularis, M. goeldii, M. roosevelti, M. snethlageae, M. heinrothi, M. seitzi and M. dungerni 

as junior synonyms of M. lippincottianus was confirmed. The parsimony analysis of 

phylogenetic relationships among species of Metynnis was conducted with 193 morfological 

characters and 56 terminal taxa and corroborated the genus monophyly, supported by 17 

synapomorphies, from which four are excluvise. The final hypothesis resulted from the 

calculation of a strict consensus tree containing two major monophyletic clades. The first is 

composed by M. mola, M. cuiaba, M. otuquensis, M. altidorsalis, M. maculatus, M. anisurus 

and M. lippincottianus; and the second by M. guaporensis, M. luna, M. fasciatus, M. 

hypsauchen, M. longipinnis, Metynnis sp. n. 1 and Metynnis sp. n. 2. Additionally, the genus 

was recoverd as the sister group of a clade composed by Catoprion, Pygocentrus, 

Pristobrycon, Pygopristis and Serrasalmus. Therefore, we reduced the number of valid 

Metynnis species to 12, besides the description of two new species to science, and provided a 

phylogenetical relationships hypothesis amog them. The examination of a large number of 

specimens made possible a detailed description of color in life, sexual dimorphism and 

information about ontogenetic variation amog several Metynnis species. 

 

Palavras-chave: Sistemática, Mylleocollops, taxonomia, Neotropical. 
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Introdução 
 

A ordem Characiformes é uma das mais abundantes entre os peixes de água doce, 

compreendendo 23 famílias, 270 gêneros e 2.079 espécies (Eschmeyer & Fong, 2015), com 

sua maior diversidade ocorrendo na região Neotropical, onde predominam na maior parte dos 

ambientes de água doce (Lowe-McConnell, 1975; Winemiller, 1996). Entre essas famílias de 

Characiformes destaca-se Serrasalmidae. 

Os serrasalmídeos são conhecidos popularmente como piranhas, pacus e tambaquis, 

representados por 90 espécies válidas (oito Incertae Sedis) distribuídas em 17 gêneros, 

incluindo a espécie fóssil já extinta, Megapiranha paranensis Cione et al., 2009 (Jégu, 2003; 

Jégu et al., 2004; Cione et al., 2009; Pavanelli et al., 2009; Andrade et al., 2013; Pereira & 

Castro, 2014). Possuem distribuição restrita à região Neotropical, mas já foi registrada a 

presença dessas espécies em outros locais do mundo como resultado de introdução intencional 

ou acidental (Cáleta et al., 2011). Geralmente são habitantes de águas lentas e ocorrem 

tipicamente em lagos e nas planícies alagadas, embora diversas espécies de pacus ocupem 

ambientes de corredeiras na Amazônia (Ota et al., 2013). 

As espécies da família podem ser diagnosticadas por uma combinação de caracteres, 

muitas vezes exclusivos, como corpo comprimido e muito alto; uma série de espinhos 

abdominais, nadadeira dorsal com mais de 16 raios e pela presença de um espinho pré-dorsal 

anteriormente direcionado, exceto Colossoma Eigenmann & Kennedy, 1903, Mylossoma 

Eigenmann & Kennedy, 1903 e Piaractus Eigenmann, 1903) (Eigenmann, 1915; Géry, 1977; 

Jégu, 2003). Essa família tem sido classificada em grupos de acordo com o número de séries e 

tipos de dentes no pré-maxilar (Eigenmann, 1915; Ota et al. 2013).  

As piranhas possuem apenas uma série de dentes triangulares e cortantes, podendo ser 

tri ou pentacuspidados, por sua vez a piranha-queixo-de-velha (Catoprion mento) possui cinco 

dentes mamiliformes que podem se projetar para fora da boca. Já os pacus, o tambaqui 

(Colossoma macropomum) e a pirapitinga (Piaractus brachypomus) apresentam duas séries 

de dentes molariformes ou incisiviformes (a externa composta por cinco dentes e a interna 

com apenas dois). Essa morfologia dos dentes parece facilitar o hábito alimentar frugívoro. 

Essas espécies apresentam também geralmente um par de dentes cônicos logo atrás da série 

principal de dentes do dentário, podendo ser molariformes e fortemente inseridos nas maxilas, 

ou então, incisivos ou tricuspidados e fracamente inseridos (Jégu, 2003). 
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Quanto à posição filogenética de Serrasalmidae, o compartilhamento das 

características singulares já apontadas anteriormente (e. g. corpo comprimido e alto, presença 

de espinhos localizados na região abdominal e um espinho anterior à nadadeira dorsal) fazem 

com que não haja dúvidas sobre o monofiletismo do grupo (Machado-Allison, 1983; 

Calcagnotto et al., 2005; Orti et al., 2008; Mirande, 2010), apesar do status taxonômico de 

nível de família ou subfamília de Characidae ter sido questionado diversas vezes ao longo do 

tempo (Eigenmann, 1915; Géry, 1977; Machado-Allison, 1983; Jégu, 2003; Calcagnotto, 

2005). 

O primeiro estudo a propor uma classificação ainda primitiva para os gêneros dentro de 

Serrasalmidae foi desenvolvido por Müller & Troschel (1844), no qual eles reconhecem a 

homogeneidade do grupo. Eigenmann (1915) designou as subfamílias Serrasalminae e 

Myleinae (Mylinae - sic) dentro de Serrasalmidae, sendo o arranjo e a disposição dos dentes o 

principal critério utilizado. Em 1929, Norman colocou os dois grupos designados por 

Eigenmann na categoria de subfamília Serrasalminae (Serrasalmoninae - sic). Autores 

subsequentes também seguiram o critério da dentição, mas consideraram os grupos em nível 

de família, e fizeram poucas alterações na classificação de Eigenmann (Gosline, 1951; Géry, 

1977). 

Em 1983, Machado-Allison desenvolveu o primeiro tratamento cladístico da família 

Serrasalmidae utilizando caracteres morfológicos. No entanto, decidiu mantê-la na categoria 

de subfamília de Characidae. O autor obteve dois clados parecidos com a proposta de 

Eigenmann (1915), com a diferença de que Catoprion e Metynnis foram incluídos juntamente 

com as piranhas, contrariando a classificação baseada apenas na dentição do pré-maxilar.  

Em 1998, a superfamília Characoidea foi proposta por Buckup, a qual era composta 

pelas famílias Characidae (incluindo Serrasalminae na categoria de subfamília) e 

Gasteropelecidae. Outros autores seguiram esse enquadramento como Machado-Allison 

(1985; 1986), Jégu (2003) e Jégu & Ingenito (2007). 

Estudos moleculares também se destacaram neste contexto. Orti et al. (1996) testaram 

as relações entre as espécies de Serrasalmidae utilizando informações moleculares de 

sequências de DNA mitocondrial dos genes 12S e 16S do RNA ribossomal e novamente 

obtiveram três, e não duas linhagens, como proposto anteriormente. No entanto, 

representantes de Pygopristis Müller & Troschel, 1844 não foram incluídos neste estudo, e as 

relações dentro dessas linhagens não puderam ser bem resolvidas. Apesar disso, Catoprion e 
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Metynnis continuaram compondo o grupo das piranhas, juntamente com Prystobrycon 

Eigenmann, 1915, Pygocentrus Müller & Troschel, 1844 e Serrasalmus. 

Na década seguinte Calcagnotto et al. (2005) analisaram as relações filogenéticas entre 

as famílias de Characiformes, incluindo grande número de representantes da ordem, e 

obtiveram Serrasalmidae como um grupo monofilético fortemente sustentado (Bootstrap - B 

=100, Bremer Suport - BS=D16). Os autores obtiveram a família como gurpo irmão de 

Anostomoidea (composto por Anostomidae, Chilodontidae, Prochilodontidae, Hemiodontidae 

e Parodontidae) e não proximamente relacionado à Characidae, como acreditava-se 

anteriormente. As relações encontradas dentro de Serrasalmidae forneceram uma divisão do 

clado basal formado pelos "pacus", posicionando Colossoma e Mylossoma como um clado 

irmão de Metynnis + (Pygocentrus + Serrasalmus) e Piaractus como o gênero mais basal. Para 

Oliveira et al. (2011), análises de dois genes mitocondriais e dois nucleares resultaram em um 

clado formado por Serrasalmidae e Hemiodontidae como grupo irmão do restante de 

Anostomoidea. 

As relações entre os membros da família foram investigadas por Orti et al. (2008) com 

base em dados moleculares, abrangendo grande número de gêneros de Serrasalmidae e um 

grupo monofilético fortemente suportado foi obtido, composto pelos seguintes clados: (1) 

“pacus”, compreendendo as espécies de Colossoma, Mylossoma e Piaractus, que é o grupo 

irmão dos demais serrasalmídeos, (2) “Myleus”, contendo Myleus, Mylesinus, Tometes e 

Ossubtus, e por fim, (3) “piranhas” com os gêneros Serrasalmus, Pristobrycon, Pygocentrus, 

Pygopristis, Catoprion e Metynnis. Esta análise incluiu seis táxons de Metynnis, que 

constituíram um forte grupo monofilético (PP - Probabilidades Posteriores = 1.0, BV - Valor 

de Bootstrap = 92), bem suportado como grupo irmão de todos os outros táxons do clado das 

“piranhas”. 

Cione et al. (2009) na descrição de Megapiranha paranensis apresentaram uma 

filogenia morfológica da família, fornecendo o posicionamento filogenético do novo gênero e 

espécie, e também a trataram com o status táxonômico de família. Mirande (2010) no estudo 

morfológico mais atual envolvendo a as relações em Characiformes redefiniu a superfamília 

Anostomoidea, incluindo Alestidae e Serrasalmidae, também elevada em nível de família, 

juntamente com as subfamílias de Characidae, Acestrorhynchinae e Cynodontinae 

(anteriormente consideradas na superfamília Cynodontoidea), onde apresentou 19 

sinapomorfias para Serrasalmidae. 
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Mais recentemente, Thompson et al. (2014) incluiram todos os gêneros de 

Serrasalmidae, exceto Utiaritichthys, e estimaram o tempo de diversificação das espécies. De 

maneira geral, esse trabalho corrobora estudos preliminares que apresentam três grandes 

clados: “pacus”, “Myleus” e “piranhas”, mais uma vez incluindo Metynnis (monofilético) no 

último clado como grupo irmão das demais piranhas, com surgimento aproximado há cerca de 

53 milhões de anos. Metynnis argenteus foi considerado grupo irmão do clado formado por M. 

luna e M. hypsauchen. 

Metynnis Cope, 1878, é um dos gêneros da família mais ricos em espécies, sendo 

atualmente representado por 28 espécies nominais, das quais apenas 14 são consideradas 

válidas (Pavanelli et al., 2009). Entre as sinonímias destaca-se Metynnis unimaculatum 

(Steindachner, 1908), sugerida por Norman (1929) e Zarske & Géry (1999: 188) como 

sinônimo júnior de Mylossoma duriventre. Recentemente, a espécie foi revisada 

taxonomicamente por Mateussi (2015: 49), que a considerou válida, com a nova combinação 

Mylossoma unimaculatum, espécie comumente identificada erroneamente como M. 

duriventre. Assim, não incluímos a análise dessa espécie no presente estudo. 

As espécies de Metynnis encontram-se amplamente distribuídas na América do Sul, 

incluindo as bacias dos rios Amazonas, Orinoco e Paraguai, assim como rios do norte e leste 

das Guianas e baixo rio Paraná (Jégu, 2003; Zarske & Géry, 1999, 2008; Pavanelli et al., 

2009). Recentemente, Metynnis lippincottianus (Cope, 1970) foi registrada no alto rio Paraná, 

sendo a construção do reservatório de Itaipu apontada como um dos principais fatores para tal 

expansão de distribuição geográfica (Graça & Pavanelli, 2007; Langeani et al., 2007). 

Contudo, essas espécies são comumente utilizadas em aquários, o que pode gerar introduções 

ocasionais das mesmas em locais anteriormente não ocupados (Géry, 1977, Araujo-Lima & 

Goulding, 1997; Jégu, 2003). 

Metynnis ainda é diagnosticado pela presença de nadadeira adiposa longa, caráter 

exclusivo dentre os demais gêneros de Serrasalmidae, e por uma combinação de caracteres 

tais como presença de um espinho pré-dorsal anteriormente orientado e presença de espinhos 

abdominais conhecidos como “serras” ou “quilha ventral”. O hábito alimentar herbívoro das 

espécies do gênero é amplamente conhecido, e sua dentição já foi motivo para alguns autores 

considerarem-no mais proximamente relacionado aos demais pacus (Eigenmann, 1915) do 

que com as piranhas, como é consenso atualmente (Machado-Allison, 1983; Calcagnotto et 

al., 2005; Ortí et al., 2008). 
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Apesar de muitos autores concordarem que o gênero consiste numa linhagem 

monofilética, apenas estudos baseados em filogenias moleculares foram publicados, 

utilizando principalmente DNA mitocondrial e nuclear (Ortí et al., 1996; 2008). Assim, 

nenhum estudo, até então, foi dedicado exclusivamente ao intuito de comprovar o 

monofiletismo de Metynnis, o que pode ser justificado, em grande parte, pela grande 

uniformidade morfológica que as espécies do gênero apresentam, não gerando muito 

questionamento em relação à sua origem. 

Além das relações filogenéticas do gênero permanecerem insuficientemente 

esclarecidas, a taxonomia alfa do mesmo persiste insatisfatória, apesar de diversos autores 

terem se dedicado ao estudo de Metynnis. Ahl (1923) realizou a primeira revisão taxonômica 

do gênero, e reconheceu 21 espécies. Posteriormente, Ahl (1925, 1927, 1931) descreveu mais 

três, totalizando 24. Por sua vez, Gosline (1951), sem investigar a variabilidade real de cada 

espécie, reduziu este número para seis. Zarske & Géry (1999; 2008) conduziram a mais 

recente revisão das espécies de Metynnis, publicada em duas partes. A primeira parte 

englobou a redescrição dos espécimes-tipo de cada espécie, e a segunda, a descrição de M. 

longipinnis e M. polystictus, totalizando 13 espécies consideradas válidas. Essa revisão, no 

entanto, ainda apresentou alguns problemas relevantes, como por exemplo, a falta de 

localidade exata na maior parte das espécies descritas por Ahl, e a não análise dos espécimes-

tipo de M. orinocensis (Steindachner, 1908) e M. fasciatus Ahl, 1931, considerados perdidos. 

O dimorfismo sexual acentuado, expresso através de prolongamento dos primeiros 

raios da nadadeira dorsal, pela projeção em forma de lobo da parte anterior da nadadeira anal, 

ou colorido avermelhado na região ventral do corpo (Jégu, 2003; Jégu et al., 2004; Zarske & 

Géry, 1999; 2008; Ota et al., 2013), bem como a elevada diferença entre indivíduos jovens e 

adultos provocada pelo desenvolvimento ontogenético, são características marcantes do 

gênero e também consistem fatores que agravam o reconhecimento das espécies e, 

consequentemente, a taxonomia de Metynnis. Na maior parte dos estudos desenvolvidos até 

hoje, poucas análises foram voltadas para esses dois aspectos, o que ocasionou diversas 

confusões taxonômicas, sendo machos e fêmeas, ou jovens e adultos, descritos como espécies 

diferentes (Zarske & Géry, 1999).  

Neste contexto, estudos recentes procuraram completar essas lacunas, como o de 

Pavanelli et al. (2009), que registraram diferenças encontradas nas nadadeiras dorsal e anal 

entre machos e fêmeas, bem como pronunciada alometria da altura do corpo em relação ao 

comprimento padrão durante o desenvolvimento ontogenético de M. cuiaba (descrita nesse 
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mesmo trabalho). Os autores hipotetizaram um mecanismo anti-predatório, baseando-se que 

quanto maior a altura do corpo apresentada por juvenis, maior abertura da boca necessária 

para sua predação pelas demais espécies. 

Dessa forma, tendo em vista a situação insatisfatória do conhecimento taxonômico do 

gênero, e a incerteza quanto ao exato posicionamento de Metynnis dentro de Serrasalmidae e 

consequentemente dentro de Characiformes, o presente estudo visa contribuir para a solução 

de ambas as questões, através de exame e comparação de material disponível em museus e/ou 

coletados em expedições realizadas recentemente, para a resolução do primeiro problema. 

Sempre que possível, isso incluiu o uso de téctincas de DNA barcoding para refinar e 

corroborar decisões taxonômicas. Uma análise filogenética baseada em caracteres 

morfológicos (principalmente osteológicos) também foi realizada, para ajudar a esclarecer o 

segundo problema. A monofilia do gênero, nunca devidamente demonstrada - e nunca 

aparentemente questionada, em virtude da extrema similaridade morfológica apresentada entre 

os representantes do gênero - também será aqui abordada. 

Objetivos 
 

Objetivos gerais: 

 

Realizar uma revisão taxonômica das espécies nominais do gênero Metynnis e determinar as 

relações filogenéticas entre as espécies consideradas válidas. 

 

Objetivos específicos: 

 

1) Realizar a revisão taxonômica das espécies nominais no gênero Metynnis, incluindo 

informações de dimorfismo sexual, desenvolvimento ontogenético e distribuição 

geográfica; 

2) Utilizar, quando possível, nas descrições e redescrições das espécies incluídas em Metynnis 

o gene mitocondrial citocromo c oxidase subunidade I (COI), a fim de auxiliar em futuras 

identificações através do DNA Barcoding. 

3) Testar a hipótese de monofilia de Metynnis; 
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4) Propor uma hipótese de relacionamento filogenético para as espécies de Metynnis, 

estabelecendo as relações entre elas e a inserção de Metynnis entre os demais gêneros de 

Serrasalmidae, com base em caracteres morfológicos; 

Material e Métodos 

 

Revisão Taxonômica 

 

A revisão taxonômica abrangeu todas as espécies nominais de Metynnis, exceto 

Metynnis unimaculatus, que foi revisado recentemente e alocado em Mylossoma com uma 

nova combinação, Mylossoma unimaculatum (Mateussi, 2015). As medidas foram tomadas 

por linhas retas obtidas de ponto a ponto, utilizando paquímetro digital com precisão de 0,1 

mm, sendo realizadas do lado esquerdo do corpo do peixe sempre que possível; e as contagens 

foram realizads com uso de estereomicroscópio. Os caracteres morfométricos foram tomados 

conforme metodologia apresentada por Géry (1972), com adição das seguintes medidas: altura 

do pedúnculo caudal, medida na menor altura no pedúnculo; comprimento do processo 

supraoccipital, distância medida entre a base e a extremidade distal do processo; e distância 

entre a base do processo supraoccital e a origem da nadadeira dorsal. As medidas do corpo 

foram apresentadas como porcentagem do comprimento padrão (CP), exceto por subunidades 

da cabeça, que foram expressas como porcentagens do comprimento da cabeça (CC). As 

contagens seguiram Zarske & Géry (1999). Contagens de vértebras e supraneurais foram 

obtidas através de exemplares radiografados, diafanizados e corados (d&c) e preparações de 

esqueletos (esq.). 

Nas descrições, cada contagem é seguida por sua frequência entre parênteses, nas 

espécies novas um asterisco indica a contagem do holótipo. Os espinhos abdominais simples 

mais largos, bem desenvolvidos, com extremidades anterior e posterior formando dois 

processos, um anteriormente direcionado e o outro posteriormente, foram chamados de 

espinhos com asas laterais, assim como denominado por Machado-Allison (1985). E os 

espinhos inteiramente bifurcados, foram chamado de bilaterais, seguindo Eigenmann & 

Kennedy (1903: 529). Os rastros branquiais foram contados no ramo superior e inferior do 

primeiro arco branquial, para facilitar a contagem e consequente diagnose das espécies. 

Na lista de exemplares examinados, o número total de espécimes do lote é informado 

primeiro, seguido pelo número de exemplares analisados do lote entre parênteses (quando 
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diferente do número total de espécimes), e depois pelo número daqueles diafanizados e 

corados (d&c), ou preparados como esqueleto seco (esq.). Na avaliação de variações 

ontogenéticas, as séries de crescimento foram montadas quando existia um adulto no lote, 

para confirmar a identificação da espécie, e quando o lote era representado exclusivamente 

por uma espécie. No dimorfismo sexual, o sexo e estágio reprodutivo dos exemplares 

analisados foram determinados segundo metodologia proposta por Vazzoler (1996). 

Os dados dos exemplares tipo seguiram Zarske & Géry (1999, 2008) e Zarske (2012). 

Os mesmos foram confrontados com as descrições originais das espécies nominais, bem como 

com o restante do material analisado neste estudo. As abreviações institucionais são: ANSP 

(Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Filadélfia, EUA); CPUFMT (Coleção de 

Peixes da Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso, Brasil); CAS 

(California Academy of Sciences, São Francisco, EUA); INPA (Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia, Manaus, Amazonas, Brasil); LBP (Laboratório de Biologia e 

Genética de Peixes do Instituto de Biociência, Botucatu); MBUCV (Museo de Biologia, 

Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela); MCNG (Museo de Ciencias 

Naturales, Guanare, Venezuela); MCP (Museu de Ciências da PUCRS, Porto Alegre, Brasil); 

MHNLS (Museo de Historia Natural La Salle, Caracas, Venezuela); MNRJ (Museu Nacional, 

Rio de Janeiro, Brasil); MZUEL (Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Londrina, 

Paraná, Brasil); MZUSP (Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, 

Brasil); NMW (Naturhistorisches Museum, Viena, Áustria); NUP (Coleção Ictiológica do 

Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura, Maringá, Paraná, Brasil); 

UFRO-I (Coleção de Peixes da Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, Brasil); 

ZMB (Zoologisches Museum, Humboldt-Universitat, Berlim, Alemanha); ZMH 

(Zoologisches Museum und Zoologisches Institut, Universitat Hamburg, Hamburgo, 

Alemanha). 

 

DNA Barcoding 

Para cada espécie tentou-se utilizar pelo menos cinco indivíduos. Foram coletados 

exemplares provenientes preferencialmente das localidades-tipo, bem como de coletas 

eventuais realizadas ao longo do desenvolvimento deste estudo (Tabela 18), utilizando, 

principalmente, redes malhadeiras de diferentes tamanhos de malha. Imediatamente após a 

coleta, porções de tecido muscular de cada espécime - retirados preferencialmente da região 

látero-dorsal do lado direito (para que não prejudique análises taxonômicas posteriores) - 
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foram preservados em frascos com álcool comercial 96% e armazenados em freezer a -

20oC. Apenas M. otuquensis não foi analisada, por falta de tecidos em coleções, e insucesso de 

sua captura em coletas direcionadas. 

O material genético analisado estava depositado na coleção de tecidos do Laboratório 

de Evolução e Genética Animal da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Laboratório 

de Biologia e Genética de Peixes da Universidade Estadual Paulista - Botucatu (LBP), Coleção 

de Peixes da Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho (UFRO-I), ANSP (Academy of 

Natural Sciences of Philadelphia, Philadelphia) e coleção de peixes do INPA (Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia). Eventualmente, exportadores de peixes ornamentais 

foram contactados para compra de alguns exemplares. A análise morfológica dos exemplares 

testemunho foi realizada sempre que possível; quando não havia sido depositado em coleções, 

fotografias foram utilizadas para confirmar a identificação das espécies (Tabela17). 

A extração do DNA genômico das amostras de tecido foi realizada utilizando a técnica 

fenol: clorofórmio (Sambrook & Russell, 2001). Posteriormente, o DNA extraído foi 

quantificado por comparação com marcador de concentração conhecida, em eletroforese 

padrão (com tampão Tris-Borato- EDTA 0,5X e corrida a 70 V por 40 minutos) em gel de 

agarose 0,8% e corado com gel red 10.000X (1ul de corante 1/500 + 2ul de bromofenol + 3 ul 

da PCR). A visualização e análise do DNA no gel foram feitas no fotodocumentador Easy Doc 

100 (BioAgency). Um controle negativo foi incluído em cada experimento, consistindo na 

mistura de reação de PCR sem DNA. As sequências parciais do gene mitocondrial citocromo c 

oxidase subunidade I (COI) foram amplificadas com os primers Fish F1 e Fish R1 (Ward et 

al., 2005). A reação de PCR continha um volume final de 15µl, incluindo 1,5µl 10X PCR 

Buffer, 0,75µl MgCl2 (50mM), 0,6µl de cada primer (10mM), 3µl dNTPs (1,25mM), 0,12µl 

Taq polymerase (Invitrogen), e 7,43µl de água ultrapura. As amplificações usaram ciclos que 

correspondem a um passo inicial de desnaturação de 1min a 73ºC, seguido por anelamento a 

35 ciclos de 10s em 93ºC, 45s em 53ºC-50ºC, e extensão de 1,5 min em 72ºC, seguido por uma 

extensão final de 7min a 72ºC. Produtos da PCR foram quantificados e visualizados em gel de 

agarose 1%. Depois, os produtos de PCR e os comprimentos foram determinados por 

comparação com o padrão Ladder 100 pb (Invitrogen) e armazenados a -20 °C. Posteriormente 

foram purificados com PEG 20% ou Exosap. 

As reações de sequência foram realizadas utilizando BigDye e terminadores marcados 

com fluorescência (Terminator v3.1 Cycle Sequencing) e as sequências foram obtidas no 

sequenciador automático ABI 3500 DNA Analyzer. As sequências nucleotídicas foram 
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editadas manualmente e alinhadas através do algorítimo ClustalW com o programa BioEdit 

5.0.9 (Hall, 1999). 

As médias das distâncias intra- e interespecíficas das espécies de Metynnis foram 

calculadas com auxílio do programa MEGA 6.0 (Tamura et al., 2013) usando o modelo de 

evolução molecular Kimura-2-parâmetros (K2P), que também foi utilizado para verificar a 

divergência genética entre as sequências de DNA. Foi também estimada uma árvore de 

Neighbour-Joining (Saitou e Nei, 1987) com suporte de bootstrap de 10.000 réplicas 

(Felsenstein, 1985). 

 

Análise Filogenética 

O estudo das relações filogenéticas foi baseado na metodologia cladística proposta por 

Hennig (1950, 1966) e subsequentemente discutida e aprimorada por outros autores (Nelson & 

Platnick, 1981; Wiley, 1981; Wiley et al., 1991; Amorim, 1997; Kitching et al. 1998), a qual 

reconhece e caracteriza os membros de um táxon através da posse e compartilhamento de 

novidades evolutivas únicas e recentes (sinapomorfias) tornando-os constituintes de um grupo 

monofilético. Esta metodologia visa maximizar o poder explicativo dos estados de caracteres 

dos táxons terminais, ao diminuir a necessidade de hipóteses ad hoc de homoplasia (Farris, 

1983).  

A obtenção dos 193 caracteres morfológicos foi baseada principalmente no estudo da 

osteologia e morfologia externa. A maioria dos caracteres foram previamente propostos e 

considerados relevantes no âmbito do presente estudo (Machado-Allison, 1982; Jégu, 2004; 

Dahdul, 2007; Moreira, 2007; Mirande, 2010). Todos os caracteres foram considerados não 

ordenados, recebendo pesos iguais. 

A análise osteológica foi realizada a partir de exemplares diafanizados e corados, 

preparados segundo a técnica de Taylor & van Dyke (1985). Espécimes maiores foram 

analisados a partir da preparação de esqueletos secos, limpos com o auxílio de larvas de 

besouros dermestídeos. Os exemplares foram dissecados de acordo com a metodologia 

proposta por Weitzman (1974). A nomenclatura osteológica seguiu Weitzman (1962) com 

modificações de Mattox et al. (2014). 

A matriz de dados foi construída e editada no programa Mesquite (Maddison & 

Maddison, 2006). Por sua vez, a análise de parcimônia foi realizada no programa 

PAUP*4.0a140 (Swofford, 2002). Para encontrar a árvore mais parcimoniosa uma busca 

heurística (=busca tradicional) foram realizadas 10.000 adições randomicamente inseridas para 
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obter árvores via “stepwise addition” e Tree- Bisection-Reconnection (TBR) como método 

de troca de ramos, salvando 10 árvores por repetição. Foi calculada uma árvore de consenso 

estrito usando todas as árvores mais parcimoniosas. O suporte de Bremer foi calculado 

utilizando o método de decaimento (Swofford, 2002). 

No caso de otimizações ambíguas, as hipóteses de homologia primária foram 

priorizadas, as quais preferem reversões a convergências, utilizando-se, para tanto, a 

otimização ACCTRAN (“Accelerated Transformation Optimization”) como sugerido por de 

Pinna (1991). Dados faltandes (Missing data) foram codificados na matriz como ‘?’ se os 

caracteres foram considerados indeterminados (se a característica envolve uma estrutura 

danificada ou impossível de ser visualizada no espécime, e.g. forma da organização dos 

elementos da sínfise do dentário, se não foi possível separar as duas peças) e ‘-’ se o caráter 

foi considerado inaplicável (se a característica não pode ser determinada no taxon, e.g., forma 

dos dentes da série lingual do pré-maxilar se o taxon possui apenas uma série de dentes). 

Para a análise filogenética, 193 caracteres foram observados em 56 táxons terminais. 

Os critérios para selecionar os táxons terminais incluíram a identificação de táxons 

reconhecidos como ocupando posições mais basais dentro da família em estudos prévios 

(Machado-Allison, 1982; Jégu, 2004; Dahdul, 2007), disponibilidade de material em coletas 

para preparação de esqueletos secos e disponibilidade dos representantes nas coleções. 

Crenuchus spilurus (Crenuchidae) foi escolhida como ponto de enraizamento por ser 

considerada o Characiforme da América do Sul mais basal em diversos estudos, incluindo 

evidencias moleculares (Moreira, 2007; Oliveira et al., 2011). 

O grupo interno foi composto por todas as espécies de Metynnis, previamente 

analisadas e definidas na revisão taxonômica conduzida neste trabalho. Como visto 

anteriormente, segundo Machado-Allison (1983) Metynnis compõe o clado das “piranhas”, 

juntamente com Catoprion. Dessa forma, o grupo externo foi composto por representantes de 

todos os gêneros de Serrasalmidae, exceto Utiaritichthys, como espécies de Colossoma, 

Mylossoma, Piaractus (considerados os gêneros mais basais dentro da família), Acnodon, 

Mylesinus, Myleus, Myloplus, Ossubtus, Tometes, Catoprion, Prystobrycon, Pygocentrus, 

Pygopristis e Serrasalmus. Também foram utilizados como grupo externo os demais 

representantes da superfamília Characoidea sensu Mirande (2010), como das famílias 

Alestidae (Chalceus), Anostomidae (Leporinus e Schizodon), Characidae (Acestrorhynchus, 

Brycon, Hydrolycus, Rhaphiodon e Triportheus), Curimatidae (Curimata), Hemiodontidae 

(Hemiodus) e Prochilodontidae (Prochilodus). O material analisado está listado na seção 
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“relações filogenéticas das espécies de Metynnis Cope, 1878”. 

 

Resultados e Discussão 

 

Revisão taxonômica das espécies de Metynnis Cope, 1878 

 

Histórico taxonômico de Metynnis Cope, 1878 

 

A história taxonômica das espécies de Metynnis começa em 1844, com a descrição de 

Myletes hypsauchen Müller & Troschel, atualmente representante de Metynnis. 

Posteriormente, Kner (1858) descreveu Metynnis maculatus no gênero Serrasalmus La 

Cepède, 1803 e a distinguiu da congênere S. nigricans (Agassiz, 1829) pela ausência de 

dentes no palato. Em 1870, Cope torna a descrever uma espécie de Metynnis - M. 

lippincottianus- no gênero Myletes. Somente em 1878, o mesmo autor ao apresentar o 

catálogo de peixes capturados na Amazônia peruana, descreveu o gênero Metynnis, tendo M. 

luna como espécie-tipo. Cope (1878) ressaltou a similaridade de Metynnis com Myletes, e 

destacou a presença de um espinho externo localizado na base da nadadeira dorsal de 

Metynnis. O autor também caracterizava Metynnis pela presença de dentes do pré-maxilar 

dispostos em duas séries, dois dentes cônicos atrás da principal série do dentário e pela 

presença de uma quilha ventral. Apesar de Cope também ter descrito M. lippincottianus, o 

autor afirmava que o gênero era monotípico, composto apenas por M. luna.  

Ulrey (1895) caracterizou brevemente o padrão de colorido de Metynnis goeldii com a 

seguinte frase: “The dorsal has a conspicuous black blotch on the upper part of the first rays 

and the ventrals are dark colored”. Apenas em 1903, Eigenmann realmente estabeleceu o 

nome desta espécie, e ainda criou o subgênero Myleocollops, usando M. goeldii como espécie-

tipo. O autor apontou como principais caracteres do subgênero Myleocollops a presença de 

nadadeira adiposa longa, nadadeira dorsal com menos de 20 raios, rastros branquiais curtos e 

margem da nadadeira anal convexa ou apresentando um único lobo na região anterior. Esta 

última observação consiste no primeiro registro de dimorfismo sexual encontrado nas espécies 

de Metynnis. Eigenmann e Kennedy (1903) descreveram Met. mola, do arroio Trementina, 

bacia do rio Paraguai, destacando a presença de espinhos abdominais bifurcados na espécie. 
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Posteriormente, Fowler (1907) diagnosticou o gênero Sealeina, designando Met. 

lippincottianus como espécie-tipo, destacando a presença de nadadeira adiposa mais longa 

que a metade do comprimento da nadadeira dorsal como caráter diagnóstico. No ano seguinte, 

Steindachner (1908) descreveu duas espécies de Metynnis no gênero Myletes: Myl. orbicularis 

e Myl. orinocensis. Naquele mesmo ano, esse mesmo autor descreveu Metynnis unimaculatus, 

que apesar de ser descrita como representante do gênero, foi colocada na sinonímia de 

Mylossoma duriventre (Cuvier, 1818) por Norman (1929), pois a espécie apresentava 

nadadeira adiposa curta, ausência de espinho pré-dorsal, e elevado número de espinhos 

abdominais (57). 

Eigenmann (1915) descreveu duas novas espécies de Metynnis: Met. guaporensis e 

Met. roosevelti. A primeira é conhecida pelo elevado número de rastros branquiais, e a 

segunda foi sinonimizada em Met. lippincottianus por Gosline (1951), resultado corroborado 

posteriormente por Zarske & Géry (1999). 

Na década seguinte, a primeira revisão taxonômica envolvendo as espécies de 

Metynnis foi realizada por Ahl (1923). O autor utilizou apenas 36 exemplares, descreveu dez 

espécies novas (M. altidorsalis, M. argenteus, M. anisurus, M. calichromus, M. dungerni, M. 

eigenmanni, M. heinrothi, M. otuquensis, M. seitzi e M. snethlageae), reconheceu outras nove 

(M. goeldii, M. guaporensis, M. hypsauchen, M. lippincottianus, M. luna, M. maculatus, M. 

mola, M. roosevelti e M. schreitmuelleri, que ele descreveu no mesmo ano (em um trabalho 

com Schreitmüller), e colocou Sealeina na sinonímia de Metynnis. Paepke (1995) listou os 

exemplares tipos designados por Ahl (1923). 

Muitas críticas foram feitas ao trabalho de Ahl (1923) ao longo do tempo (Gosline, 

1951; Géry, 1977; Zarske & Géry, 1999; 2008; Pavanelli et al., 2009), pois com o baixo 

número de exemplares examinados, as variações inerentes a cada espécie não poderiam ser 

detectadas. Ahl, em anos subsequentes, ainda descreveu três novas espécies: M. dungerni Ahl, 

1925, M. ehrardti Ahl, 1927 e M. fasciatus Ahl, 1931. Destas, apenas a última permanece 

considerada como válida, sendo que M. dungerni foi considerada por Géry (1977) como 

sinônimo júnior de M. argenteus e de M. lippincottianus por Zarske & Géry (1999); e M. 

ehrardti foi considerada consiste num sinônimo júnior de M. hypsauchen por Gosline (1951). 

Norman (1929), em sua revisão taxonômica, forneceu uma lista de espécies com suas 

respectivas distribuições, juntamente com a redescrição de M. eigenmanni, M. guaporensis, 

M. hypsauchen e M. maculatus. Gosline (1951), examinando espécimes, diminuiu para seis o 
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número das espécies representantes do gênero (M. argenteus, M. hypsauchen, M. 

lippincottianus, M. luna, M. maculatus e M. mola). 

Géry (1972) realizou um estudo sobre as espécies de serrasalmídeos das Guianas, e 

redescreveu detalhadamente M. altidorsalis, M. hypsauchen e M. luna. Já em 1976, esse 

mesmo autor forneceu uma lista de espécies de Metynnis seguindo os principais resultados de 

Gosline (1951). Géry (1977) assumiu a grande problemática referente às espécies de Metynnis 

e enfatizou a necessidade de uma revisão completa. Ele destacou o elevado número de rastros 

branquiais apresentado por M. luna, a espécie-tipo do gênero. Géry ainda forneceu uma chave 

de identificação para as outras cinco espécies consideradas válidas até aquele momento, mas 

declarou que muitas delas representavam complexos compostos por outras espécies, como: M. 

hypsauchen, M. argenteus e M. maculatus-lippincottianus. Em 1979, Géry fez uma descrição 

das três espécies que capturou durante a Expedição Xavantina-Cachimbo no rio Xingu: M. 

hypsauchen, M. lippincottianus e M. maculatus. 

Em seguida, um período de 20 anos foi necessário para a realização de um estudo 

taxonômico das espécies de Metynnis. Após 76 anos da publicação do trabalho de Ahl (1923), 

Zarske & Géry (1999; 2008) conduziram a mais recente revisão taxonômica do gênero. A 

primeira parte (1999), como comentado anteriormente, objetivou principalmente a redescrição 

dos espécimes-tipo das espécies de Metynnis. Todas as espécies nominais foram examinadas, 

sendo que 11 foram consideradas válidas: M. altidorsalis, M. argenteus, M. fasciatus, M. 

guaporensis, M. hypsauchen, M. lippincottianus, M. luna, M. maculatus, M. mola, M. 

orinocensis e M. otuquensis. Oito espécies foram colocadas como sinônimos júniores de M. 

lippincottianus (M. anisurus, M. dungerni, M. goeldi, M. heinrothi, M. orbicularis, M. 

roosevelti, M. seitzi e M. snethlageae); já M. calichromus, M. ehrhardti e M. schreitmuelleri 

foram considerads como sinônimos júniores de M. hypsauchen; e M. eigenmanni foi colocada 

na sinonímia de M. argenteus. Por fim, foi corroborada a sinonimização de M. unimaculatus 

em Mylossoma duriventre. Porém, a revisão não conseguiu solucionar os principais problemas 

taxonômicos envolvendo o gênero, principalmente pelo fato de pouco material ter sido 

analisado, culminando na redescrição de espécies que podem representar complexos de 

espécies (e.g. M. lippincottinaus-maculatus) baseada apenas em material-tipo, e na ausência 

de informações sobre a distribuição destas. Já a segunda parte da revisão (Zarske & Géry, 

2008) resultou na descrição de duas novas espécies: M. longipinnis e M. polystictus, e ainda 

na confirmação da sinonímia de M. goeldi em M. lippincottianus. Posteriormente, Zarske 
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(2012) forneceu imagens e radiografias depositadas no Museu de Zoologia de Berlim 

(ZMB), redescrevendo e corrigindo alguns erros dos dois trabalhos anteriores. 

Em 2009, Pavanelli et al. descreveram a mais recente espécie de Metynnis, M. cuiaba, 

proveniente da bacia do rio Paraguai. Nesse trabalho foram incluídas variações referentes ao 

padrão de colorido, desenvolvimento ontogenético e dimorfismo sexual apresentado pela 

espécie. 

A seguir, é apresentada uma redescrição das espécies consideradas válidas que 

compõem o gênero Metynnis, com descrição de dois novos taxa. 

 

Metynnis (Cope, 1870) 

 

Metynnis Cope, 1878: 692 [espécie tipo Metynnis luna, designado por monotipia]. ! 

Norman, 1929: 815 [propostas das sinonímizações genéricas, revisão taxonômica das 

espécies]. 

Myleocollops Eigenmann, 1903: 147 [espécie tipo Metynnis goeldii, tipo designado 

originalmente. Proposto como um subgênero de Metynnis caracterizado pela presença de 

rastros branquiais curtos e não setiformes]. 

Sealeina Fowler, 1907: 478 [espécie tipo Myletes lippincottianus, tipo designado 

originalmente. Caracterizado por apresentar nadadeira adiposa longa, e poucos rastros 

branquiais]. 

 

Diagnose: o gênero Metynnis pode ser diagnosticado pelos seguintes caracteres, os primeiros 

quatro exclusivos: comprimento da base da nadadeira adiposa igual ou superior a 100% da 

distância contida entre o final da nadadeira dorsal e a origem da nadadeira adiposa (#26: 0>1); 

espinhos pós-pélvica bem desenvolvidos, com asas laterais dorsoventralmente achatadas (#42: 

1>2); maxilar com processo descendente expandido e largo, cujas bordas formam ângulo 

agudo de quase 90o com o braço ascendente (#87: 0>1); processo póstero-dorsal do 

orbitosfenoide fino, ventralmente expandido, mas não tocando o parasfenoide (#159: 0>2); 

presença da mancha umeral (#3: 0>1); presença de máculas alongadas verticalmente, que 

podem se unir formando pequenas faixas verticais (#9: 0>1), nadadeira anal com mais de 35 

raios ramificados (#27: 1>2); três dentes anteriores menores que os dentes posteriores (#63: 

0>1); abertura dos dentes de reposição do dentário composta de dois a quatro forames 

arredondados a ovais, sendo o último mais alongado que os anteriores (#96: 1>2); ausência de 
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ramos laterais do canal sensorial no infraorbital 3 (#103: 0>1); superfície lateral do canal 

vertical do pré-opérculo não coberta e situada posteriormente à musculatura e infraorbitais 

(#108: 0>1); margem posterior do processo ventral do quadrado não atingindo a vertical da 

margem posterior do simplético (#112: 0>1); forame no metapterigoide pequeno e circular, 

localizado na margem posterior e em contato com o hiomandibular (#125: 2>3); processo 

póstero-ventral do etmoide lateral contatando o orbitosfenoide ventralmente (#136: 0>1); 

inserção da margem anterior do processo mediano do orbitosfenoide entre as margens dos 

processos medianos do etmoide lateral (#157: 0>1); presença de ranhuras na margem ventro-

lateral do cleitro (#180: 1>2); superfície dorsal do processo ascendente do pré-maxilar muito 

côncava (#86: 1>0); metapterigoide quadrangular, ligeiramente mais alongado do que largo 

(#133: 2>1); banda parietal na região anterior presente (#163: 1>0) (ver seção “monofilia de 

Metynnis”). 

 

Etimologia: METYNNIS = do grego META “com um arado” se referindo a quilha ventral. 

 

Distribuição: as espécies de Metynnis possuem ampla distribuição ao longo de bacias 

hidrográficas da América do Sul, contemplando a bacia Amazônica e seus principais 

tributários no Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, rios das Guianas, Suriname, bacia do 

rio Orinoco na Venezuela, bacias costeiras desde a região Nordeste médio oriental do Brasil 

ao Espírito Santo, e bacia do Paraná-Paraguai no Brasil e Paraguai (Figura 1). 
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Figura 1: Mapa parcial da América do Sul mostrando a distribuição de todas as espécies de Metynnis. As estrelas 

representam o material tipo, e os círculos o restante do material examinado. 

 

O padrão de distribuição das espécies de Metynnis juntamente com a análise 

filogenética realizada neste estudo mostraram que as espécies do gênero possuem origem 

Amazônica, região na qual ocorre a maior concentração das mesmas. Das quatorze espécies 

propostas aqui apenas duas não ocorrem na bacia Amazônica, Metynnis mola e M. otuquensis, 

ambas restritas à bacia do rio Paraguai. Essas duas espécies estão compondo o clado 1, sendo 

que M. mola é basal dentro do clado.  

Outras duas espécies ocorrem em outras bacias hidrográficas além da Amazônica, M. 

cuiaba que também distribui-se na bacia do rio Paraguai; e M. lippincottianus, a qual ocorre 

em rios litorâneos desde a região do Nordeste médio-oriental até o Espírito Santo, rio São 

Francisco, e rio Paraná. As demais espécies são estritamente amazônicas. 
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Chave de identificação para espécies de Metynnis 

1. Número de rastros branquais totais 50-71, rastros longos e finos, quase do mesmo tamanho 

que os filamentos branquiais ______________________________________________ 2 

1’. Número de rastros branquiais totais 18-42, rastros curtos e setiformes ____________ 3 

2. 59-74 escamas perfuradas na linha lateral, 16-24 séries de escamas acima da linha lateral, 

mancha umeral, quando presente, é pequena e inconspícua, menor que o diâmetro orbital 

 ________________________________________________________________ M. luna 

2’. 75-88 escamas perfuradas na linha lateral, 24-27 séries de escamas acima da linha lateral, 

mancha umeral conspícua e maior que o diâmetro orbital _____________ M. guaporensis 

3. 8-12 rastros branquiais no ramo superior, e 10-15 no ramo inferior ________________ 4 

3’. 13-18 rastros branquiais no ramo superior, e 16-30 no ramo inferior _____________ 10 

4. Espinhos pós-pélvica inteiramente bifurcados ___________________________ M. mola 

4’. Espinhos pós-pélvica bem desenvolvidos, com projeções anteriores e posteriores, 

formando “asas laterais” _________________________________________________ 5 

5. 65-90 escamas perfuradas na linha lateral ___________________________________ 6 

5’. 90-127 escamas perfuradas na linha lateral __________________________________ 7 

6. Mancha umeral verticalmente alongada, perfil dorsal da cabeça pouco côncavo, machos 

com muitas máculas escuras de diferentes tamanhos nas laterais do corpo, sete supraneurais

 _____________________________________________________________ M. anisurus 

6’. Mancha umeral circular, perfil dorsal da cabeça côncavo, máculas escuras 

aproximadamente do tamanho da pupila nas laterais do corpo, seis supraneurais _______ 

 ________________________________________________________ M. lippincottianus 

7. Corpo sem máculas ou faixas pelo corpo (mancha umeral presente apenas em machos 

durante o período reprodutivo), máculas verticalmente alongadas nas membranas 

interradiais da nadadeira dorsal, 90-110 escamas perfuradas na linha lateral __________ 

 ___________________________________________________________ M. altidorsalis 

7’. Corpo com máculas escuras aproximadamente do tamanho da pupila ou verticalmente 

alongadas formando pequenas faixas, mancha umeral sempre presente _____________ 8 

8. 90-110 escamas perfuradas na linha lateral, ausência de máculas verticalmente alongadas 

nas membranas interradiais da nadadeira dorsal ________________________ M. cuiaba 

8’. 110-127 escamas perfuradas na linha lateral _________________________________ 9 

9. Presença de máculas verticalmente alongadas escuras nas membranas interradiais da 

nadadeira dorsal, seis supraneurais ________________________________ M. maculatus 
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9’. Ausência de máculas verticalmente alongadas escuras nas membranas interradiais da 

nadadeira dorsal, cinco supraneurais ______________________________ M. otuquensis 

10. Colorido do corpo uniforme, sem máculas ou faixas escuras ___________________ 11 

10’. Colorido do corpo com máculas ou faixas escuras __________________________ 12 

11. 74-94 escamas perfuradas na linha lateral, 31-34 raios ramificados na nadadeira anal _ 

 ___________________________________________________________ M. longipinnis 

11’.103-110 escamas perfuradas na linha lateral, 35-42 raios ramificados na nadadeira anal

 _________________________________________________________ Metynnis sp. n. 2 

12. Faixas escuras largas, ocupando mais de cinco escamas horizontalmente, atingindo a 

região mais ventral do corpo ______________________________________ M. fasciatus 

12’. Faixas escuras estreitas, ocupando até três escamas horizontalmente, não ultrapassando a 

linha lateral, quando ultrapassando se dissolvendo em máculas de tamanho aproximado ao 

da pupila  ____________________________________________________________ 13 

13. Linha lateral preta, com grande concentração de cromatóforos escuros, 90-104 escamas 

perfuradas na linha lateral ____________________________________ Metynnis sp. n. 1 

13’. Linha lateral sem pigmentação escura, 65-85 escamas perfuradas na linha lateral ____ 

 __________________________________________________________ M. hypsauchen 

 

 

Metynnis altidorsalis Ahl, 1923 

(Figs. 2-13) 

 

Metynnis altidorsalis Ahl, 1923: 22 [localidade tipo: Suriname, rio Paramaribo]. ! Norman, 

1929: 820 [Suriname]. ! Géry, 1972: 192-196 [Suriname: rio Paramaribo; breve descrição, 

fig. 27-29, pl. 8, fig. 1]. ! Zarske & Géry, 1999: 199-200 [holótipo ilustrado na fig. 23, 

redescrição detalhada]. ! Zarske & Géry, 2000: 17-22 [figs. 1, 12, 14, 15]. ! Jégu, 2003: 

183 [lista de espécies]. ! Zarske & Géry, 2008: 180-184 [figs. 9 e 10]. ! Zarske, 2012: 298-

299 [holótipo ilustrado e radiografado nas figs. 74a e 74b, redescrição detalhada]. 

Metynnis argenteus Ahl, 1923: 24 [localidade tipo: Brasil, Pará, Borim, leia-se “Boím”, rio 

Tapajós]. ! Norman, 1929, 817 [rio Tapajós]. ! Fowler, 1950: 395 [Brasil; lista 

sinonímica]. ! Gosline, 1951: 51-52 [breve descrição parcial]. ! Géry, 1977: 271 [chave de 

identificação; descrição parcial]. ! Taphorn, 1992: 254-256 [Amazonas e Orinoco; diagnose, 
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colorido e aspectos ecológicos]. ! Machado-Allison & Fink, 1995: 56 [Venezuela; breve 

descrição, fig. 24]. ! Zarske & Géry, 1999: 200-201 [holótipo ilustrado na fig. 25, 

redescrição detalhada]. ! Zarske & Géry, 2000: 17-22 [fig. 11]. ! Jégu, 2003: 183 [lista de 

espécie]. ! Jégu & Ingenito, 2007: 40 [lista de espécies]. ! Zarske & Géry, 2008: 183-184 

[fig. 10]. ! Zarske, 2012: 301-302 [holótipo ilustrado e radiografado nas figs. 76a e 76b, 

redescrição detalhada e sinonímia]. 

Metynnis eigenmanni Ahl, 1923: 25 [localidade tipo: Brasil, Pará, Borim, leia-se “Boím”, rio 

Tapajós]. ! Norman, 1929, 819 [bacia Amazônica; breve descrição]. ! Gosline, 1951: 51 

[sinonímia]. ! Zarske & Géry, 1999: 201-213 [holótipo ilustrado na fig. 26, redescrição 

detalhada e sinonímia]. ! Jégu, 2003: 183 [lista de espécie]. ! Zarske, 2012: 308-309 

[holótipo ilustrado e radiografado nas figs. 80a e 80b, descrição detalhada e sinonímia]. 

 

 

 

Figura 2: Metynnis altidorsalis, ZMB 19626, holótipo, 67,6 mm CP. Retirada de Zarske & Géry (1999: 197). 
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Figure 3: Metynnis altidorsalis, radiografia, ZMB 32436, parátipo, 66,8 mm CP. Retirada de Zarske (2012: 299). 

 

 

Figura 4: Metynnis argenteus, ZMB 20676, holótipo, 121,1 mm CP. Retirada de Zarske (2012: 302). 
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Figura 5: Metynnnis argenteus, radiografia, ZMB 20676, holótipo, 121,1 mm CP. Retirada de Zarske (2012: 

302). 

  

 

Figura 6: Metynnis eigenmanni, ZMB 20677, holótipo, 72,3 mm CP. Retirada de Zarske (2012: 310). 
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Figura 7: Metynnis eigenmanni, radiografia, ZMB20677, holótipo, 72,3 mm CP. Retirada de Zarkse (2012: 310). 

 

Diagnose: Metynnis altidorsalis difere de todas as congêneres exceto M. anisurus, M. cuiaba, 

M. lippincottianus, M. maculatus, M. mola e M. otuquensis por apresentar 8-12 e 11-14 

rastros branquiais no ramo superior e inferior, respectivamente (vs. 13-36 e 14-39, 

respectivamente). Metynnis altidorsalis pode ser diagnosticada de M. otuquensis por 

apresentar 84-109 escamas perfuradas na linha lateral (vs. 110-125) e 46-66 séries de escamas 

acima da linha lateral (vs. 66-77) e de M. anisurus, M. cuiaba, M. lippincottianus, M. 

maculatus e M. mola pela ausência de máculas escuras ou faixas transversais no corpo (vs. 

presença de máculas escuras arredondadas em M. anisurus, M. lippincottianus e M. 

maculatus; e presença de máculas verticalmente alongadas que podem se unir formando 

pequenas faixas transversais em M. cuiaba e M. mola). 

 

Descrição: dados morfométricos sumarizados na Tabela 1. Corpo alto, comprimido, com 

forma geral losangular, sendo a maior altura do corpo encontrada na linha vertical que passa 

pelas inserções das nadadeiras dorsal e pélvica. Distâncias pré-dorsal e pós-dorsal 

aproximadamente iguais. Perfil dorsal da cabeça convexo da boca até a linha vertical que 

passa pela margem anterior do olho, côncavo deste ponto até a base do processo 

supraoccipital, e novamente convexo da base do processo até a origem da nadadeira dorsal. 

Perfil do corpo muito inclinado na base da nadadeira dorsal; reto do final da nadadeira dorsal 
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até a origem da nadadeira adiposa; e novamente inclinado na base da nadadeira adiposa. 

Cabeça arredondada, com região acima da linha transversal que passa pelo olho 

aproximadamente do mesmo comprimento que a região abaixo deste ponto, com margem 

posterior circundada por membrana opercular fina, cobrindo até três escamas horizontalmente 

no maior comprimento da cabeça. 

Perfil ventral do corpo convexo, com a presença de uma série de 20(3), 21(6), 22(14), 

23(12), 24(18), 25(7) ou 27(1) espinhos abdominais pré-pélvica simples, seguidos por 7(13), 

8(33), 9(15) ou 10(1) espinhos simples com asas laterais; seguidos por 0(5), 1(47) ou 2(7) 

espinhos bilaterais. Espinhos totais 28(2), 29(8), 31(7), 32(13), 33(18), 34(7), 35(2) ou 37(1), 

nenhum posterior ao ânus. Pedúnculo caudal curto, com margens dorsal e ventral retas e 

altura e comprimento aproximadamente iguais. 

Focinho arredondado. Boca terminal a ligeiramente subterminal, mandíbulas 

isognatas. Dentes molariformes. Dentes da série labial do pré-maxilar contactando os dentes 

da série lingual. Cinco dentes na série labial e dois na série lingual. Dentes 1-3 da série labial 

do pré-maxilar com borda cortante; dentes 1 e 2 separados por espaço. Dentário com quatro 

dentes, par de dentes sinfiseanos sempre presentes atrás da série principal de dentes. Maxilar 

edêntulo. 

Escamas cicloides, numerosas, pequenas e de tamanhos irregulares. Linha lateral 

completa, contendo 84(3), 85(1), 86(5), 87(1), 88(6), 89(1), 90(5), 91(2), 92(3), 93(6), 94(5), 

95(1), 96(4), 97(2), 98(2), 99(1), 100(2), 101(2), 102(3), 103(1), 104(1), 105(1), 106(1), 

107(1), 108(3) ou 109(1) escamas perfuradas; seis a oito anteriores maiores que as demais. 

Séries de escamas acima da linha lateral 46(2), 47(1), 48(1), 49(3), 50(6), 51(1), 52(4), 53(6), 

54(6), 55(7), 56(5), 57(4), 58(3), 59(1), 60(3), 61(3), 62(2), 63(1), 64(1), 65(1) ou 66(1). 

Séries de escamas abaixo da linha lateral 46(2), 47(1), 48(2), 49(1), 50(3), 52(1), 53(3), 54(7), 

55(3), 56(5), 57(2), 58(5), 59(2), 60(5), 61(4), 62(1), 63(2), 66(3) ou 67(8). Séries de escamas 

entre origem da nadadeira adiposa e linha lateral 25(1), 26(32), 27(7), 28(7), 29(3), 30(6), 

31(4) ou 32(1). Escamas pré-dorsais 48(1), 49(12), 50(8), 52(3), 53(1), 54(3), 55(1), 56(2), 

57(5), 58(5), 59(3), 60(3), 61(4), 62(4), 63(1), 64(1) ou 67(4). Escamas circumpedunculares 

26(11), 27(4), 28(7), 29(11), 30(11), 31(8), 32(6) ou 33(4). Raios da nadadeira dorsal ii-iii, 

16(18), 17(33) ou 18(13); quando adpressos não atingindo a nadadeira adiposa. Origem da 

nadadeira dorsal no meio do corpo ou pouco atrás da vertical que passa pela origem da 

nadadeira pélvica; precedida por um espinho forte anteriormente direcionado; margem distal 

truncada. Nadadeira adiposa bem desenvolvida; com margem distal truncada; base igual ou 
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maior que a distância entre final da nadadeira dorsal e origem da nadadeira adiposa;. Raios 

da nadadeira peitoral i, 10(1), 11(4), 12(14), 13(25) ou 14(19); margem distal convexa, com 

raios anteriores prolongados, formando uma extremidade arredondada. Raios da nadadeira 

pélvica i, 5(54) ou 6(9); margem distal convexa, com ligeiro prolongamento dos raios 

anteriores, formando uma extremidade arredondada, porém não alcançando a origem da 

nadadeira anal. Raios da nadadeira anal iii-iv, 30(2), 31(4), 32(12), 33(11), 34(19), 35(11) ou 

36(5); margem distal com dimorfismo sexual (ver seção “dimorfismo sexual”); primeiros 

raios não-ramificados bem desenvolvidos e unidos em estrutura similar a um espinho. 

Nadadeira caudal bifurcada, sendo os lóbulos superior e inferior com tamanhos 

aproximadamente iguais. 

Primeiro arco branquial com rastros branquiais, curtos e grossos, sendo os do ramo 

superior e inferior com comprimento aproximadamente igual, 8(11), 9(20), 10(25), 11(9) ou 

12(6) rastros branquiais no ramo superior; 11(3), 12(16), 13(25) ou 14(25) rastros branquiais 

no ramo inferior. Quatro raios branquiostegais. Vértebras totais 37(1) ou 38(3); vértebras 

abdominais 12(3) ou 13(1); vértebras caudais 21(2) ou 22(2). Supraneurais 5(4). 
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Tabela 1: Dados morfométricos de Metynnis altidorsalis; Metynnis argenteus e Metynnis eigenmanni e dos exemplares não tipos. N= número de exemplares não tipo; DP= 

desvio padrão. Dados dos exemplares tipo retirados de Zarske & Géry (1999). 

 

 Metynnis altidorsalis Metynnis 

argenteus 

Metynnis 

eigenmanni 

Amplitude 

Metynnis altidorsalis 

 Holótipo 

(ZMB 19626) 

Parátipos 

(ZMB 32436, 8) 

Holótipo 

(ZMB 20676) 

Holótipo 

(ZMB 20677) N Mínimo Máximo Média DP 

Comprimento padrão (mm) 67,6 54,0-64,8 121,1 72,3 92 18,3 187,9   

          

Porcentagens no comprimento padrão          

Comprimento da cabeça 33,9 29,2-32,3 28,3 29,0 90 25,1 32,9 28,0 2,06 

Altura do corpo 79,1 74,1-83,1 83,9 90,6 90 62,3 90,9 78,7 7,20 

Altura do pedúnculo caudal 10,1 9,4-10,6 11,1 10,0 88 8,9 12,1 10,6 0,66 

Comprimento do pedúnculo caudal - - - - 88 7,9 11,5 9,6 0,72 

Distância pré-dorsal 64,1 61,6-66,4 62,7 67,9 88 60,1 69,3 64,4 2,56 

Distância pré-peitoral - - - - 88 21,7 36,6 30,7 2,56 

Distância pré-anal - - - - 88 70,2 84,4 77,5 2,41 

Distância pós-dorsal 60,2 56,2-62,7 66,1 61,1 88 56,0 66,3 61,3 1,84 

Distância pré-pélvica - - - - 88 54,9 66,1 59,8 3,08 

Comprimento da nadadeira dorsal 32,6 28,2-37,4 23,4 - 78 21,4 39,9 29,9 4,79 

Comprimento da nadadeira peitoral - - - - 86 18,7 24,9 21,7 1,44 

Comprimento da nadadeira pélvica - - - - 86 11,1 18,5 15,6 1,24 

Comprimento da nadadeira anal - - - - 78 9,7 18,0 13,6 1,96 

Comprimento da base da nadadeira dorsal 24,2 22,8-26,0 23,8 24,7 88 20,7 27,4 24,1 1,45 

Comprimento da base da nadadeira adiposa 15,0 13,7-16,1 14,4 14,8 89 13,6 19,3 15,5 1,23 
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Comprimento da base da nadadeira anal 41,4 39,7-43,2 43,4 48,8 88 35,1 48,8 41,6 3,36 

Distância da base do processo supraoccipital à 

origem da nadadeira dorsal  

41,1 38,0-43,8 43,5 45,9 88 34,8 52,4 44,3 2,72 

Distância entre final da nadadeira dorsal e origem 

da nadadeira adiposa 

9,2 8,1-11,1 14,3 11,2 87 8,1 14,1 11,3 1,28 

Comprimento do processo supraoccipital 14,6 13,3-15,6 14,2 15,8 88 11,0 19,0 15,1 1,43 

Distância interorbital 13,7 13,0-14,6 13,1 13,8 90 10,5 15,2 13,3 0,84 

Diâmetro orbital 13,0 12,3-13,9 9,9 12,2 90 8,5 13,9 11,0 1,38 

Comprimento do focinho 6,9 5,9-8,8 6,1 7,2 90 6,6 9,5 8,3 0,53 

          

Porcentagens no comprimento da cabeça          

Distância interorbital - - - - 90 44,0 52,8 47,9 2,34 

Diâmetro orbital - - - - 90 25,6 36,3 29,6 1,84 

Comprimento do focinho - - - - 90 33,4 43,9 39,0 2,94 
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Desenvolvimento ontogenético: exemplares abaixo de 25,0 mm CP apresentando 

nadadeira peitoral em estágio larval; e com menos de 50 mm CP não apresentam marcas 

escuras no corpo, incluindo margens das nadadeiras. Altura do corpo dos jovens varia muito, 

abaixo de 20,0 mm CP permanecem bastante alongados, mas logo após esse comprimento, a 

mesma aumenta e a forma do corpo se torna mais losangular semelhante à dos adultos (Figura 

8). 

 

 

Figura 8: Metynnis altidorsalis, INPA 20353, lago Catalão, rio Amazonas, Iranduba, Amazonas: (a) 13,9 mm 

CP; (b) 20,4 mm CP; (c) 34,5 mm CP. 

 

Coloração em álcool: coloração de fundo amarelo-escuro a marrom-claro, cabeça e região 

dorsal do tronco mais escuros. Mancha umeral escura conspícua, presente apenas em 

indivíduos em período reprodutivo, com formato irregular e borda não definida, localizada 

verticalmente acima da linha lateral, na direção da quinta escama da linha lateral e não 

ultrapassando a linha vertical que passa pela origem da nadadeira dorsal. Machos em período 
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reprodutivo também podem apresentar uma mancha escura conspícua, mais evidente em 

exemplares fixados, de formato irregular e borda não definida na região acima do supracleitro, 

ultrapassando a linha vertical que passa pela margem distal da nadadeira peitoral (Figura 9). 

Olho com uma larga faixa transversal escura que passa pela pupila (não discernível em 

espécimens retidos por longo período em formalina). Nadadeiras dorsal, adiposa, anal e 

caudal com margens distais com uma estreita faixa escura. Nadadeira dorsal de exemplares 

em período reprodutivo com máculas verticalmente alongadas ou faixas curtas escuras ao 

longo das membranas interradiais (Figura 10). Gosline (1951) já tinha observado a presença 

dessas máculas nos maiores  exemplares do que ele acreditava ser M. maculatus, enquanto nos 

jovens essas máculas estavam ausentes. Aqui consideramos que essas máculas são típicas de 

machos maduros de M. altidorsalis. Zarske & Géry (2000: 21) também descreveram a 

variação de colorido da espécie, atentando para as máculas na nadadeira dorsal e a mancha 

escura na região acima do supracleitro. Alguns exemplares jovens do rio Nanay, Peru (ANSP 

192810) apresentam máculas inconspícuas escuras no corpo, de contorno irregular. 

 

 

Figura 9: Metynnis altidorsalis, INPA 37095, 116,9 mm CP, macho em período reprodutivo, lago afluente do rio 

Solimões, próximo a Coari, Amazonas. 

 

Coloração em vida: baseado na coloração de exemplares recém-capturados, ou recém-

preservados. Coloração geral do corpo prateada, região dorsal da cabeça e corpo mais escuras. 
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Nadadeiras hialinas a amarelo claro, sendo que as nadadeiras dorsal, adiposa, caudal e anal 

apresentam margens distais com estreita faixa escura (marrom-escuro a preto). Durante o 

período reprodutivo as nadadeiras peitoral e anal são alaranjadas a avermelhadas, nos dois 

sexos. Machos apresentam região gular, metade inferior do opérculo, abaixo da nadadeira 

peitoral, nadadeiras peitoral e pélvica, assim como primeiros raios não ramificados, e base da 

nadadeira anal, alaranjados a avermelhados (Figura 10). 

 

Figura 10: Metynnis altidorsalis, INPA 39508, 148,1 mm CP, macho em período reprodutivo recém capturado, 

lago do Jacaré, afluente do rio Trombetas, Oriximiná. Foto: D. Bastos. 

 

Dimorfismo sexual: Além do colorido mais evidente, os machos apresentam mancha escura 

na região acima do supracleitro, e lobo anterior desenvolvido nos primeiros 16 raios 

ramificados da nadadeira anal (Figura 11b); raios da nadadeira anal decrescendo gradualmente 

de tamanho, tornando a margem da mesma retilínea (Figura 11a). Primeiro raio não ramificado 

da nadadeira dorsal e dois primeiros ramificados com prolongamento, nos dois sexos durante 

o período reprodutivo. Assim como a presença de máculas escuras verticalmente alongadas na 

nadadeira dorsal. O menor macho analisado com dimorfismo sexual na nadadeira anal mede 

67,5 mm CP (MZUSP 3563), e menor fêmea dissecada, com 55,3 mm CP (INPA 17136), com 

gônadas maduras.  
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Figura 11: Metynnis altidorsalis, INPA 39500, lago do Padre, complexo de lagos do Catalão, rio Amazonas, 

Iranduba: (a) fêmea, 112,0 mm CP; (b) macho, 133,5 mm CP. 

 

Distribuição: Metynnis altidorsalis foi descrita do rio Suriname, em Paramaribo, Suriname. 

Mol et al. (2012) registraram a ocorrência da espécie, com base em registros de coleções, 

também nos rios Commewine e Marowijine. Como não analisamos material dessas 

localidades, estamos confirmando sua distribuição nessas bacias apenas com esses registros. 

Assim, Metynnis altidorsalis está amplamente distribuída no norte da América do Sul, 

ocorrendo no Brasil nas bacias dos rios Amazonas, Branco, Negro, Purus, Tapajós, Tocantins 

e Trombetas; na Guiana nos rios Pirara, bacia do rio Takutu, e Rupununi, bacia do rio 

Essequibo; no Peru na bacia do rio Ucayali, registro inédito; na Venezuela nas bacias dos rios 

Apure, Casiquiare, Guanare, Negro, Morichal Largo e Orinoco; e no Suriname, rios 

Commewine, Marowijine e Surniname (Figura 12). 
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Figura 12: Mapa parcial da América do Sul mostrando a distribuição geográfica de Metynnis altidorsalis. A 

estrela vermelha representa a localidade tipo de M. altidorsalis, a estrela amarela a localidade tipo de M. 

argenteus e M. eigenmanni, e os círculos o restante do material analisado. 

 

Notas ecológicas: Machado-Allison & Fink (1995) registraram M. altidorsalis (identificada 

por eles como M. argenteus) em córregos e alagados na planície do rio Orinoco, na 

Venezuela, se alimentando de restos de vegetais e insetos. Em alguns exemplares do rio 

Takutu, bacia do rio Branco (ANSP 180371), encontramos rastros branquiais bífidos, fato que 

só tínhamos registrado em M. maculatus capturados em locais modificados por ação antrópica 

na Venezuela (Machado-Allison, com. pess.). Segundo Taphorn (1992: 255) Metynnis 

altidorsalis é onívora, mas plantas aquáticas, sementes, flores e frutos constituem a maior 

parte da dieta.  

Metynnis altidorsalis é uma das espécies de Metynnis mais amplamente distribuída 

pela bacia Amazônica, ocorrendo em águas brancas, claras e pretas, mas predominantemente 

em ambientes lênticos, geralmente associada a bancos de macrófitas. É uma espécie comum, 

frequente e bastante abundante, que possivelmente forma cardumes compostos principalmente 

por jovens, pois os lotes com maior número de indivíduos estava composto por jovens de 

13,9-42,2 mm CP (INPA 20353, 39 ex., Figura 8). 
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Comentários: Ahl (1923), ao descrever M. altidorsalis, M. argenteus e M. eigenmanni no 

mesmo trabalho, separou M. eigenmanni das duas outras espécies por apresentar maior altura 

do corpo em relação ao comprimento padrão (1 1/8 vezes vs. 1 1/4-1 1/3 em M. altidorsalis e 1 

1/6 em M. argenteus). Gosline (1951) considerou Metynnis eigenmanni sinônimo junior de M. 

argenteus. Zarske & Géry (1999) compararam as medidas dos tipos de M. eigenmanni aos de 

M. altidorsalis e M. argenteus, e viram que estes apresentavam maior altura do corpo (90,6% 

CP vs. 74,1-83,1% em M. altidorsalis e 83,9% CP em M. argenteus), assim como base da 

nadadeira anal mais longa (48,8%CP vs. 39,7-43,2% CP), mas atribuíram essas discrepâncias 

aos diferentes tamanhos dos indivíduos. Porém, como M. argenteus e M. eigenmanni 

compartilham aproximadamente os mesmos números de escamas pré-dorsais (67 vs. 63 em M. 

eigenmanni), linha lateral (98 vs. 104), e séries de escamas entre a origem da nadadeira 

adiposa à linha lateral (22 vs. 23), esses autores consideraram M. eigenmanni como sinônimo 

júnior de M. argenteus. 

Na descrição original (Ahl, 1923), M. altidorsalis foi diferenciada de M argenteus  

principalmente pelo comprimento do processo occipital (2-2 2/3 vezes da base do processo até 

o início da nadadeira adiposa em M. altidorsalis vs. 3 em M. argenteus). Porém, ao analisar 

ambas séries-tipo, Zarske & Géry (1999) não obervaram diferenças entre elas nestas medidas 

(2,6-3,1 para M. altidorsalis, n=9, e 3,1 para M. argenteus, n=1). Gosline (1951), observando 

a semelhança entre as espécies, considerou M. altidorsalis sinônima de M. argenteus, decisão 

que foi seguida por Machado-Allison & Fink (1995). Machado-Allison & Fink (1995: 56), no 

trabalho de caraterização morfológica das espécies de Serrasalmidae do rio Orinoco, 

Venezuela, consideraram M. altidorsalis, M. eigenmanni e M. heinrothi como sinônimos 

juniores de M. argenteus (todas descritas na mesma publicação). No entanto, segundo o 

código internacional de nomenclatura zoológica, o nome válido de um táxon é o mais antigo 

nome disponível aplicado a ele (artigo 23). Como M. altidorsalis foi descrita primeiro, na 

página 22, enquanto M. argenteus o que foi na página 24, M. altidorsalis tem, portanto, a 

prerrogativa do nome por ser mais antigo. Os autores supracitados aplicaram a sinonímia 

erroneamente. 

Entretanto, segundo Zarske & Géry (1999), ambas as espécies são diferentes e bem 

delimitadas, sendo que o principal fator que dificulta a separação das duas é a série-tipo de M. 

altidorsalis ser composta exclusivamente de exemplares jovens, enquanto o holótipo de M. 

argenteus é uma fêmea adulta. Para a distinção das duas espécies os autores supracitados 
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usam os seguintes critérios: altura do corpo (73-75% CP em M. altidorsalis vs. 83% CP em 

M. argenteus); número de escamas da linha lateral (83-92 vs. 98-104); e rastros branquiais 

“mais grossos” em M. altidorsalis que em M. argenteus. Adicionalmente, apontaram os 

seguintes caracteres diagnósticos: cabeça mais longa (29,2-32,3% CP em M. altidorsalis vs. 

28,8 % CP), olho maior (12,3-13,9% CP vs. 9,9% CP), menor distância pós-dorsal (56,2-

62,7% CP vs. 66,1% CP) e menor distância entre final da nadadeira dorsal até a origem da 

nadadeira adiposa (8,1-11,1% CP vs. 14,3% CP). Essas diferenças são relacionadas aos 

diferentes tamanhos dos exemplares analisados por aqules autores (M. altidorsalis = 67,6 mm 

CP; e M. argenteus = 121,1 mm CP). 

Trabalhos mais recentes reconheceram ambas espécies como válidas (M. altidorsalis e 

M. argenteus), M. eigenmanni sinônimo júnior de M. argenteus, e M. heinrothi de M. 

lippincottianus (Zarke & Géry, 1999; 2008; Zarske, 2012). Em Zarske & Géry (2000, 2008) e 

Zarske (2012), M. altidorsalis e M. argenteus continuaram sendo tratadas como entidades 

específicas distintas, utilizando os mesmo caracteres apontados acima; sendo M. eigenmanni 

considerada sinônimo júnior de M. argenteus.  

Entretanto, analisando grande número de exemplares (92), incluindo adultos, de 

ambos sexos, essas porcentagens se sobrepõem às da série tipo de M. argenteus e M. 

eigenmanni, incluindo análise de topótipos das mesmas (Figura 13), sendo impossível separá-

las utilizando proporções corporais (ver tabela 1). Adicionalmente, a variação de número de 

escamas na linha lateral é muito grande nas espécies de Metynnis (entre 15 e 25), e em M. 

altidorsalis encontramos 84-109. Assim, também descartamos esse caráter utilizado para 

separá-las por Zarske & Géry (1999), 83-92 em M. altidorsalis, e 98-104 em M. argenteus e 

M. eigenmanni. Ainda, as três espécies compartilham o padrão de colorido de corpo uniforme, 

sem máculas ou faixas escuras pelo corpo, apenas a presença de mancha umeral e discretas 

faixas escuras nas margens distais das nadadeiras dorsal, adiposa e caudal durante o período 

reprodutivo. Portanto, consideramos M. argenteus e M. eigenmanni sinônimos juniores de M. 

altidorsalis, ampliando a distribuição de M. altidorsalis para afluentes da margem direita do 

rio Amazonas, anteriormente restrita a M. argenteus. Isso foi reforçado pela análise molecular 

utilizando o gene mitocondrial citocromo oxidase subunidade I, que mostrou distância 

genética nula entre as diversas populações analisadas (Figura 141 e Tabela 17). 
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Figura 13: Metynnis altidorsalis, MZUSP 3563, 87,9 mm CP, fêmea, rio Tapajós, Santarém, Pará. 

 

Gosline (1951) ainda considerou M. anisurus, M. heinrothi e M. snethlageae 

sinônimos de M. argenteus. Zarske & Géry (1999) consideraram todas elas sinônimos 

juniores de M. lippincottianus. Nós consideramos M. anisurus uma espécie válida,  mantendo 

M. heinrothi e M. snethlageae na sinonímia de M. lippincottianus, que serão discutidas 

posteriormente. 

Géry (1979), estudando as espécies do Xingu, não conseguiu separar por contagens de 

rastros branquiais e escamas pré-dorsais M. argenteus de M. lippincottianus. Mas ressaltou a 

diferença de forma do corpo, sendo losangular em M. argenteus e circular em M. 

lippincottianus. No entanto, considerou que M. argenteus é sinônimo de M. lippincottianus. 

Essa sinonímia não foi corroborada aqui, sendo que as espécies apresentam diferenças na 

forma do corpo já apontadas por Géry (1979), bem como no número de escamas e no padrão 

de colorido, já ressaltadas na diagnose. 

 

Material examinado. Material tipo (análise de fotos e radiografias): Metynnis altidorsalis: 

ZMB 19262, Holótipo, 67,6 mm CP, Paramaribo, Suriname, c. 5°49’N 55°09’W, C. Heller; 

ZMB 32436, Parátipos, 8, 54,0-66,8 mm CP, mesmos dados que ZMB 19262. Metynnis 

argenteus: ZMB 20676, Holótipo, 121,1 mm CP, fêmea, rio Tapajós, Boím, c. 2°48’S 

55°04’W, ix.1991, Snethlage. Metynnis eigenmanni, ZMB 20677, holótipo, 72,3 mm CP, 

fêmea, mesmos dados que ZMB 20676. Não tipo: Brasil, bacia do rio Amazonas, 

Amazonas: INPA 20257, 1, 112,8 mm CP, lago do Padre, no complexo de lagos do Catalão, 

Iranduba, 3º10’09”S 59º54’43”W, 11 Mai 2000, L. Py-Daniel, C. Cox-Fernandes, L. Cosmo 
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& F. Fonseca; INPA 20331, 1, 58,7 mm CP, lago Catalão, Manaus, 3°09’31”S 

59°54’56”W, 1 Nov 2000, L. H. Rapp Py-Daniel, C. de Deus & L. Cosmo; INPA 20334, 1, 

70,3 mm CP, lago Catalão, Manaus, 3°09’31”S 59°54’56”W, 13 Abr 2000, C. Cox-

Fernandes, C. de Deus, A. Negrão & C. Sotero; INPA 20353, 39, 13,9-42,2 mm CP, lago 

Catalão, Iranduba, 3°09’31”S 59°54’56”W, 13 Jul 2000, L. R. Py-Daniel, J. Zuanon, L. 

Cosmo & F. Fonseca; INPA 39495, 1, 133,4 mm CP, lago Catalão, rio Amazonas, Iranduba, 

3º10’09”S 59º54’43”W, 8 Out 2012, C. Röpke & R. Bacelar; INPA 39500, 4, 2 esq., 99,3-

115,6 mm CP, lago do Padre, complexo de lagos do Catalão, Iranduba, 3º10’09”S 

59º54’43”W, 3 Dez 2012, C. Röpke & R. Bacelar; MZUSP 13445, 1, 166,8 mm CP, lago do 

Miguel, 20 km abaixo de Itacoatiara, Maués, 3°28’10”S 57°58’06”W, 3 Out 1977, N. J. H. 

Smith; MZUSP 13542, 3, 146,4-161,0 mm CP, lago Curuçá, rio Amazonas, abaixo de 

Itacoatiara, Maués, 3°28’00”S 57°58’00”W, 5 Dez 1977, N. J. H. Smith. Pará: MCP 21045, 

1, 89,1 mm CP, ilha de São Miguel, Alenquer, 1°55’53.76”S 54°53’44.85”W, 1998, R. B. 

Oliveira. Peru: Loreto: ANSP 137839, 5, 58,4-62,1 mm CP, río Nanay, logo acima de Coche 

Morona, cerca de 9 minutos acima do rio Amazonas, nas proximidades de Iquitos, c. 3°43’S 

73°11’W, 17 Out 1955, M. Hohn (Catherwood Peru Expedition); ANSP 192810, 1, 52,4 cm 

CP, río Nanay, abaixo da desembocadura do Caño Shirui, 5 km de Iquitos, Iquitos, 3°50’S 

73°27’W, 9 Ago 2010, M. H. Sabaj. Ucayali: MZUSP 26286, 1, 73,1 mm CP, laguna 

Cashibococha, Pucalpa, 8°28’S 74°30’W, 4 Ago 1975, H. Ortega. Bacia do rio Juruá, 

Brasil, Acre: LBP 18397, 1, 156,7 mm CP, rio Juruá, Cruzeiro do Sul, 7º09’49”S 

73º43’30”W, 25 Out 2006, C. Oliveira & R. C. Benine. Bacia do rio Negro, Amazonas: 

INPA 11802, 1, 187,9 mm CP, lago Tambor Velho, rio Jaú, bacia do rio Negro, Barcelos, 

1°56’56”S 61°49’34”W, 12 Out 1995, M. Garcia & C. Sotero; MZUSP 6716, 9(5, 63,0-67,5 

mm CP), rio Negro, arredores de Manaus, 3°02’37”S 60°08’51”W, 15-23 Nov 1967, 

Expedição Permanente a Amazônia; INPA 46470, 1, 138,8 mm CP, alto rio Negro, em frente 

a comunidade Castanheiras, São Gabriel da Cachoeira, 0o20’04”S 65o38’18”W, 10 Fev 2014, 

V. Machado & T. Hrbek. Roraima: INPA 1816, 1, 114,2 mm CP, lagoa da Fazenda Santa 

Cecília, margem esquerda do rio Branco em frente a Boa Vista, Boa Vista, 2°47’54”N 

60°40’02”W, 7 Abr 1988, J. Gomes; INPA 41137, 8, 55,9-103,8 mm CP, alagadiço ao lado 

direito da sede do ICMbio, ilha de Maracá, rio Uraricoera, bacia do rio Branco, 3º04'00”N 

61º42'00”W, 17 Set 1987, E. Ferreira; MZUSP 19387, 5 de 11, 75,8-85,2 mm CP, rio 

Mucajaí, ao sul de Rio Branco, Rio Branco, 2°42’07”N 61°40’10”W, Abr 1962, H. Dente. 

Guiana, Rupununi: ANSP 180371, 5 de 11, 100,6-107,7 mm CP, praia no rio Pirara, no 
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rancho Pirara, pŕoximo a Lethem, afluente do rio Ireng, bacia do rio Takutu/Negro, Lethem, 

2 Nov 2002, 3º37’17”N 59º40’29”W, M. H. Sabaj, J. W. Armburster, M. R. Thomas, D. C. 

Wernecke & C. L. Allison. Bacia do rio Purus, Brasil, Amazonas: INPA 17136, 4, 23,6-

55,3 mm CP, paranã 2, próximo ao Arumã, rio Purus, Beruri, 4°46’23”S 62°11’34”W, 9 Jun 

2001, L. H. Rapp Py-Daniel & C. de Deus; INPA 46252, 1, 72,4 mm CP, igarapé 

Castanhalzinho, à jusante de Turiaçu, margem esquerda do rio Purus, Tapauá, 4º59’50”S 

62º59’38”W, 10 Ago 2012, L. Rapp Py-Daniel; bacia do rio Solimões: INPA 37095, 1, 116,9 

mm CP, lago afluente do rio Solimões, pŕoximo a Coari, Coari, 3º53’00”S 62º35’00”W, 8 Jul 

2000, C. A. Lima; bacia do rio Curuá-Una, Pará: INPA 760, 3, 1 esq., 137,9-145,7 mm CP, 

rio Curuã-Una, Santarém, 2°53’03”S 54°23’45”W, Nov 1977, I. Vieira; bacia do rio 

Tapajós: MZUSP 3563, 2, 87,9-121,7 mm CP, rio Tapajós, 3º31’42”S 55º19’16”W, Nov, 

equipe de ictiofauna. Bacia do rio Trombetas: INPA 34379, 4, 1 d&c., 66,7-73,2 mm CP, rio 

Trombetas, Oriximiná, 1º27’23”S 56º21’46”W, 3 Out 2005, E. Ferreira & J. Zuanon; INPA 

39508, 1, 148,1 mm CP, lago Jacaré, rio Trombetas, Oriximiná, 1º20’48”S 56º51’17”W, 30 

Nov 2007, D. A. Bastos. Guiana, bacia do rio Rupununi, Rupununi: ANSP 180370, 1, 

107,6 mm CP, rio Rupununi, afluente do rio Essequibo, 1,1 Km a nordeste da vila Massara, 

3º53’41”N 59º17’37”W, 26 Out 2002, M. H. Sabaj, J. W. Armburster, M. R. Thomas, J. 

Arjoon & C. Chin. Bacia do rio Essequibo: ANSP 189573, 1, 77,7 mm CP, lagoa isolada do 

canal principal do rio Essequibo cerca de 40 minutos, aproximadamente 15 minutos acima de 

Maipuri, 31 Ago 1997, 4º32’43”N 58º35’02”W, W. G. Saul, G. G. Watkins, N. R. Liley, D. 

Torres, D. & R. Allicock, C. Watson & E. McBirney. Venezuela, bacia do rio Apure, 

Apure: MBUCV 21070, 1, 59,5 mm CP, laguna de Prestamo, cerca de caño Caicara en 

carretera Mantecal-Bruzual cerca de Mantecal, río Apure, Mantecal, 7°33’07”N 69°14’05”W, 

19 Jan 1974, J. Naranjo, F. Gomez & M. Madriz; MCNG 42465, 2, 61,1-64,8 mm CP, caño 

Caicara, a oeste da ponte sobre a estrada entre Mantecal e Bruzual, 7°33’51”N 69°15’50”W, 

21 Jan 1999, L. Nico, H. Jelks & J. Arrington. Delta Amacuro: MBUVC 21068, 61,9 mm 

CP, caño Guanare, boca del Macareo, 8°53’33”N 61°30’32”W, 21 Fev 1978, Padilla & 

Arana; MHNLS 3204, 2, 43,1-50,6 mm CP, Tucupita a Temblador, 9°02’51”N 62°03’48”W, 

13 Mar 1983, H. B. Román. Bacia do rio Orinoco, Amazonas: MBUCV 8106, 5 de 16, 51,6-

71,7 mm CP, caño Cascaradura, afluente del río Orinoco, apróx. 7 km al E carretera San 

Fernando de Atabapo-Santa Barbara del Orinoco, 4°15’35”N 65°40’18”W, 13 Abr 1972, 

A.Cortez; MCNG 21520, 2, 18,3-29,1 mm CP, río Guainia em Maroa, na orilla dentro da 

vegetação, 2°43’59”N 67°34’00”W, 11 Ago 1989, L. Hoigne & D. Taphorn. Bolivar: LBP 
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9997, 3, 90,0-106,8 mm CP, río Pelehojo, afluente do río Orinoco, Caiçara del Orinoco, 

7º32’22”N 66º08’31”W, 20 Abr 2010, C. Oliveira & V. A. Tagliacollo; MBUCV 17685, 1, 

80,1 mm CP, laguna Castillero, afluente do río Orinoco, Caiçara del Orinoco, 7°38’36”N 

66°09’03”W, 11 Jan 1987, M. A. Rodríguez & S. Richardson; MBUCV 24662, 2, 56,0-57,3 

mm CP, morichal de los Pavones, afluente do río Sipao, Fundo Madalena, bacia do río 

Orinoco, 7°26’01”N 65°25’06”W, 9 Nov. 1985, H. Lopez et al.; MCNG 34081, 6, 128,9-

155,3 mm CP, lagoas de inundação do río Orinoco, Caiçara del Orinoco, 7°38’00”N 66° 

09’00”W, 15 Jan 1994, A. Granados; MCNG 36260, 1, 154,0 mm CP, laguna de Aricagua, a 

30 Km ao sul de Maripa, Sucre, 7°34’00”N 65°13’00”W, 18 Mai 1996, D. Rodríguez, C. 

Vispo & A. Rodríguez; MNHLS 5120, 1, 81,9 mm CP, laguna los Barrancos, bacia do río 

Orinoco, aproximadamente 6 km al norte de ciudad Guyana, 8º25’00”N 62º44’W, 8 Jun 1987, 

C. A. Lasso & L. Pérez. Guárico: MCNG 31705, 1, 111,0 mm SL, río Águas Muertas, 

Parque Nacional Aguaro-Guaríquito, 8º06’30”N 66º40’19”W, 7 Jan 1995, D. Taphorn & L. 

Page; MHNLS 2530, 1, 160,1 mm CP, río Aguaro, 8°12’42”N 66°15’16”W, 27 Dez 1971, H. 

Salas; MHNLS 3334, 3, 94,3-129,1 mm CP, río Aguaro, 8°12’42”N 66°15’16”W, H. B. 

Román. Bacia do rio Morichal Largo, Monagas: MCNG 29038, 64,8 mm SL, río Morichal 

Largo, na ponte, El Rosário, 9º08’00”N 62º47’50”W, 8 Jan 1994, D. Taphorn & L. Page. 

 

Metynnis anisurus Ahl, 1923 

(Figs. 14-25) 

 

Metynnis anisurus Ahl, 1923: 27 [localidade-tipo: rio Tapajós, próximo a Borin (“Borím), fig. 

2]. ! Norman, 1929: 817 [rio Tapajós]. ! Fowler, 1950: 392 [rio Tapajós]. ! Zarske & 

Géry, 1999: 204-205 [holótipo ilustrado na fig. 28, redescrição detalhada]. ! Jégu, 2003: 184 

[lista de espécies]. ! Zarske & Géry, 2008: 189-192 [holótipo ilustrado nas figs. 16 e 17]. ! 

Zarske, 2012: 301 [holótipo ilustrado e radiografado nas figs. 75b e 75c, descrição detalhada]. 

Metynnis argenteus. Gosline, 1951: 51 [Brasil, Santarém; breve descrição parcial]. 

Metynnis lippincottianus. Zarske & Géry, 1999: 204-205 [proposta de sinonímia]. 

Metynnis polystictus Zarske & Géry, 2008: 184-189 [localidade-tipo: Brasil, Mato Grosso, 

lagoa na margem do rio Tuatuari, próximo do posto Leonardo, bacia do rio Xingu]. 
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Figura 14: Metynnis anisurus, ZMB 20678, holótipo, 70,8 mm CP. Retirada de Zarske (2012: 300). 

 

Figura 15: Metynnis anisurus, radiografia, ZMB 20678, holótipo, 70,8 mm CP. Retirada de Zarske (2012: 300). 
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Figura 16: Metynnis polystictus, parátipo, IRSNB 883, 160,0 mm CP, macho. Retirada de Zarske & Géry (2008: 

185). 

 

Figura 17: Metynnis polystictus, radiografia, parátipo, IRSNB 883, 160,0 mm CP, macho. Retirada de Zarske & 

Géry (2008: 185). 
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Figura 18: Metynnis polystictus, IRSNB 22921, jovem, 53,3 mm CP. Retirada de Zarske & Géry (2008: 188). 

 

Diagnose: Metynnis anisurus difere de todas as congêneres exceto M. altidorsalis, M. cuiaba, 

M. lippincottianus, M. maculatus, M. mola e M. otuquensis por apresentar 7-11 e 10-14 

rastros branquiais no ramo superior e inferior, respectivamente (vs. 11-36 e 16-39, 

respectivamente). Metynnis anisurus pode ser diferenciada de M. maculatus, M. mola e M. 

otuquensis por apresentar 76-92 escamas perfuradas na linha lateral (vs. 90-121, 59-71 e 110-

125, respectivamente). Metynnis anisurus difere de M. altidorsalis e M. cuiaba por possuir 

35-48 séries de escamas acima da linha lateral e 18-25 séries de escamas acima da linha 

lateral (vs. 54-67 e 25-32, e 54-64 e 25-32, respectivamente). Metynnis anisurus pode ser 

diferenciada de M. lippincottianus por possuir sete supraneurais (vs. seis), mancha umeral 

verticalmente alongada, ultrapassando a linha lateral e machos apresentando muitas máculas 

escuras distribuidas pelo flanco geramente menores que o tamanho da pupila (vs. macha 

umeral circular, não ultrapassando a linha lateral, e máculas escuras presentes, mas não muito 

numerosas, de mesmo tamanho ou maiores que a pupila). 

 

Descrição: dados morfométricos sumarizados na Tabela 2. Corpo comprimido, com forma 

geral mais alongada, sendo a maior altura do corpo encontrada na linha vertical que passa 

pelas inserções das nadadeiras dorsal e pélvica. Distâncias pré-dorsal e pós-dorsal 

aproximadamente iguais. Perfil dorsal da cabeça convexo da boca até a linha vertical que 

passa pela margem anterior do olho, ligeiramente côncavo deste ponto até a base do processo 

supraoccipital, e suavemente convexo da base do processo até a origem da nadadeira dorsal. 
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Cabeça arredondada, com região do opérculo acima da linha transversal que passa pela 

metade do olho aproximadamente do mesmo comprimento que a região abaixo deste ponto, 

com margem posterior circundada por membrana opercular fina, cobrindo até três escamas 

horizontalmente no maior comprimento da cabeça. 

Perfil do corpo inclinado na base da nadadeira dorsal; reto do final da nadadeira dorsal 

até a origem da nadadeira adiposa; e novamente inclinado na base da nadadeira adiposa. Perfil 

ventral do corpo convexo, com a presença de uma série de 22(8), 23(12), 24(16), 25(19), 

26(5), 27(8) ou 28(2) espinhos abdominais pré-pélvica simples, seguidos por 7(2), 8(9), 9(23), 

10(20) ou 11(14) espinhos simples com asas laterais; seguidos por 1(48) ou 2(21) espinhos 

bilaterais. Espinhos totais 29(2), 31(3), 32(4), 33(8), 34(9), 35(13), 36(11), 37(11), 38(5), 

39(3), ou 40(1) nenhum posterior ao ânus. Pedúnculo caudal curto, margens dorsal e ventral 

suavemente côncavas, com altura ligeiramente maior que comprimento. 

Focinho arredondado. Boca terminal a ligeiramente subterminal, mandíbulas 

isognatas. Dentes molariformes. Dentes da série labial do pré-maxilar contactando os dentes 

da série lingual. Cinco dentes na série labial e dois na série lingual. Dentes 1-3 da série labial 

do pré-maxilar com borda cortante; dentes 1 e 2 separados por espaço. Dentário com quatro 

dentes, par de dentes sinfiseanos sempre presentes atrás da série principal de dentes. Maxilar 

edêntulo. 

Escamas cicloides, numerosas, pequenas e de tamanhos irregulares. Linha lateral 

completa, contendo 76(12), 77(3), 78(5), 79(4), 80(7), 81(7), 82(4), 83(2), 84(4), 85(4), 86(5), 

87(6), 89(2), 91(3) ou 92(1) escamas perfuradas; seis a oito anteriores maiores que as demais. 

Séries de escamas acima da linha lateral 35(10), 36(12), 37(1), 38(1), 39(2), 40(6), 41(3), 

43(2), 44(6), 45(10), 46(8), 47(3) ou 48(5). Séries de escamas abaixo da linha lateral 35(7), 

36(2), 38(2), 40(1), 42(2), 43(9), 44(4), 45(4), 46(3), 47(5), 48(4), 49(4), 50(1), 51(8) ou 

52(1), 53(3), 54(3) ou 55(4). Séries de escamas entre origem da nadadeira adiposa e linha 

lateral 18(7), 19(15), 20(5), 21(6), 22(3), 23(7), 24(10) ou 25(17). Escamas pré-dorsais 40(4), 

41(1), 42(4), 44(1), 45(4), 46(6), 47(10), 48(7), 49(3), 50(8), 51(7), 52(3), 53(1), 54(4) ou 

55(4). Escamas circumpedunculares 25(16), 26(4), 27(13), 28(11), 29(6), 30(11), 31(7) ou 

33(1). Raios da nadadeira dorsal ii-iii, 14(18), 15(27), 16(14) ou 17(3); quando adpressos, não 

atingindo a nadadeira adiposa. Origem da nadadeira dorsal no meio do corpo ou pouco atrás 

da vertical que passa pela origem da nadadeira pélvica; precedida por um espinho forte 

anteriormente direcionado; margem distal truncada. Nadadeira adiposa bem desenvolvida; 

margem distal truncada; base igual ou ligeiramente maior que a distância entre final da 
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nadadeira dorsal e origem da nadadeira adiposa. Raios da nadadeira peitoral i, 11(11), 

12(23), 13(24), 14(7) ou 15(2); margem distal convexa, com raios anteriores prolongados, 

formando uma extremidade arredondada. Raios da nadadeira pélvica i, 4(12), 5(55) ou 6(2); 

margem distal convexa, com ligeiro prolongamento dos raios anteriores, formando uma 

extremidade arredondada, porém não alcançando a origem da nadadeira anal. Raios da 

nadadeira anal iii-iv, 34(13), 35(11), 36(17), 37(19), 38(8) ou 39(3); margem distal com 

dimorfismo sexual (ver seção “dimorfismo sexual”); primeiros raios não-ramificados bem 

desenvolvidos e unidos em estrutura similar a um espinho. Nadadeira caudal bifurcada, sendo 

os lóbulos superior e inferior com tamanhos aproximadamente iguais. 

Primeiro arco branquial com rastros branquiais, curtos e grossos, sendo os do ramo 

superior e inferior com comprimento aproximadamente igual, 8(29), 9(34), 10(5) ou 11(2) 

rastros branquiais no ramo superior; 10(1), 11(4), 12(26), 13(29), 14(8), 15(2) rastros 

branquiais no ramo inferior. Quatro raios branquiostegais. Vértebras totais 37(1) ou 38(3); 

vértebras abdominais 12(3) ou 13(1); vértebras caudais 21(2) ou 22(2). Supraneurais 7(4). 
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Tabela 2: Dados morfométricos de Metynnis anisurus, Metynnis polystictus e dos exemplares não tipo. N= número de exemplares não tipo; DP= desvio padrão. Dados dos 

espécimes tipo retirados de Zarske & Géry (1999, 2008). 

 Metynnis 

anisurus 

Metynnis polystictus  Amplitude 

Metynnis anisurus 

 Holótipo 

(ZMB 23678) 

Holótipo 

(IRSNB 833) 

Parátipos 

(IRSNB 834 a 836, 868 

a 872 e MTD F 28486) N Mínimo Máximo Média DP 

Comprimento padrão (mm) 70,8 167,0 132,3-167,0 90 21,1 145,3 57,5 - 

         

Porcentagens no comprimento padrão         

Comprimento da cabeça 26,8 22,9 22,2-24,1 84 22,1 30,6 

 

26,9 1,77 

Altura do corpo 70,6 52,7 52,7-68,4 84 56,3 78,5 66,9 5,85 

Altura do pedúnculo caudal 10,6 9,8 9,4-10,2 84 8,3 12,1 10,1 0,83 

Comprimento do pedúnculo caudal - 10,1 8,5-10,5 84 7,7 10,2 8,8 0,61 

Distância pré-dorsal 62,4 55,6 55,9-62,0 84 58,9 67,6 62,9 1,84 

Distância pré-peitoral - - - 84 26,3 35,3 30,2 1,97 

Distância pré-anal - 66,2 66,2-75,2 84 69,4 79,0 74,7 2,07 

Distância pós-dorsal 58,0 54,0 54,0-58,3 84 52,1 60,2 56,0 1,97 

Distância pré-pélvica - 51,5 51,5-56,9 84 54,2 62,8 57,7 1,95 

Comprimento da nadadeira dorsal 22,5 25,9 25,9-34,5 81 24,0 41,5 32,3 4,57 

Comprimento da nadadeira peitoral - 18,4 18,4-19,6 82 17,1 22,3 19,2 1,16 

Comprimento da nadadeira pélvica - 14,3 14,3-16,3 81 13,9 19,9 17,0 1,32 
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Comprimento da nadadeira anal - 8,6 8,6-11,2 80 9,6 19,8 15,7 2,19 

Comprimento da base da nadadeira dorsal 20,6 19,4 29,4-23,3 84 18,5 23,9 21,3 1,13 

Comprimento da base da nadadeira adiposa 14,7 15,9 12,4-15,0 83 12,8 17,8 15,2 1,15 

Comprimento da base da nadadeira anal 41,5 34,1 34,1-40,0 84 32,6 43,9 39,6 2,60 

Distância da base do processo supraoccipital à 

origem da nadadeira dorsal  

43,8 41,4 41,4-47,1 84 39,3 49,2 43,9 1,99 

Distância entre final da nadadeira dorsal e origem 

da nadadeira adiposa 

9,9 8,2 8,2-13,5 83 7,9 15,2 10,0 1,49 

Comprimento do processo supraoccipital 15,0 11,7 11,7-14,8 84 9,6 16,2 12,8 1,45 

Distância interorbital 10,5 11,5 11,4-12,1 84 10,0 13,5 11,7 0,74 

Diâmetro orbital 9,9 6,6 6,2-7,1 84 6,9 13,3 10,9 1,44 

Comprimento do focinho 7,1 6,5 6,5-7,2 84 7,0 10,2 7,9 0,61 

         

Porcentagens no comprimento da cabeça         

Distância interorbital - - - 84 37,5 48,5 44,1 2,82 

Diâmetro orbital - - - 84 35,0 45,8 40,6 2,78 

Comprimento do focinho - - - 84 24,9 35,3 29,4 2,03 
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Desenvolvimento ontogenético: exemplares abaixo de 25,0 mm CP apresentando 

nadadeira peitoral em estágio larval; e acima de 23,0 mm CP já apresentando forma do corpo 

e máculas escuras que auxiliam sua identificação, mas com altura do corpo ligeiramente 

menor, assim como menores comprimentos das nadadeiras dorsal e anal. Espécimes com 

comprimento acima de 25,0 mm CP apresentando mancha umeral e padrão geral de colorido 

semelhante à dos adultos (Figura 19). 
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Figura 19: Metynnis anisurus, MZUSP 91739, lagoa na margem direita do rio Culuene, bacia do rio Xingu, 

Mato Grosso: (a) 21,10 mm CP; (b) 23,7 mm CP; c. 27,9 mm CP; (d) 42,1 mm CP. 

 

Coloração em álcool: coloração de fundo amarelo-escuro a marrom-claro, cabeça e região 

dorsal do tronco mais escuros. Mancha umeral escura conspícua, verticalmente alongada, 

borda não definida, ultrapassando a linha lateral, localizada na linha vertical que passa pela 

metade da nadadeira peitoral, levemente mais deslocada posteriormente que nas demais 

espécies (entre a 7a e 15a escamas da linha lateral) (Figura 21). Machos em período reprodutivo 

apresentam dois padrões de máculas, o primeiro maior e mais claro sem contorno bem 

definido; e o segundo menor, mais escuro e mais concentrado na metade superior do corpo 

(Figura 20). Também podem apresentar uma região escura conspícua, mais evidente após a 

fixação, de formato irregular e borda não definida na porção acima do supracleitro até a região 

mais ventral do corpo, podendo se estender até a origem da nadadeira anal, onde se torna mais 

clara (Figura 16). Metade superior dos primeiros raios da nadadeira dorsal e nadadeira pélvica 

escuras. Fêmeas e jovens apresentam apenas a mancha umeral mais evidente e corpo com 

poucas máculas (Figura 19, Figura 21, Figura 23, Figura 24). Olho com uma larga faixa 

transversal escura que passa pela pupila (não discernível em espécimes retidos por longo 

período em formalina). Nadadeiras hialinas, nadadeiras adiposa, anal e caudal podendo 

apresentar uma estreita margem distal escura. 

 

Figura 20: Metynnis anisurus, MZUSP 20271, 110,0 mm CP, macho, rio Tapajós, Rurópolis, Pará. 

 

Coloração em vida: baseado na coloração de exemplares recém-capturados, ou recém-

preservados. Coloração geral do corpo prateada, região dorsal da cabeça e tronco prateado-

escuro a iridescente (em agumas fêmeas) (Figura 23). Macha umeral, máculas pelo corpo e 
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margens das nadadeiras similares ao descrito na seção coloração em álcool. Nadadeiras 

hialinas a amarelo claro. Durante o período reprodutivo as nadadeiras peitoral, primeiros raios 

ou toda a nadadeira anal são alaranjadas a avermelhadas, nos dois sexos (Figura 21 a Figura 23). 

Machos apresentam porção mais ventral do corpo, entre a origem da nadadeira peitoral e a 

vertical que passa pelo final da nadadeira pélvica, metade distal dos últimos raios da nadadeira 

dorsal, margem distal da nadadeira adiposa e subdistal da nadadeira caudal vermelho intenso 

(Figura 21). Outras diferenças ver na seção “Dimorfismo sexual”. 

 

 

Figura 21: Metynnis anisurus, MZUSP 91877, 40,7 mm CP, córrego na fazenda do Lúcio, afluente do rio 

Culuene, Mato Grosso. Foto: J. L. Birindelli. 

 

Dimorfismo sexual: colorido dos machos muito mais acentuado que nas fêmeas (Figura 16, 

Figura 22). Machos em período reprodutivo apresentando os dois padrões de máculas descritos 

em coloração em álcool, com porção mais ventral do corpo, metade distal dos últimos raios da 

nadadeira dorsal, margem distal da nadadeira adiposa e subdistal da nadadeira caudal 

vermelho intenso. Após a fixação é possível observar uma mancha clara no lugar da mancha 

vermelha na região ventral do corpo. Além do colorido mais evidente, os machos apresentam 

lobo anterior desenvolvido nos primeiros 16 raios ramificados da nadadeira anal (Figura 22). 

Por sua vez, fêmeas apresentam nadadeiras caudal e anal (parcial ou totalmente) 

avermelhadas, e região região dorsal da cabeça e corpo prateado-escuro a esverdeado. Além 

disso, apresentam raios da nadadeira anal decrescendo gradualmente de tamanho, tornando a 

margem da mesma retilínea (Figura 23 e Figura 24). O menor macho analisado apresentando 
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dimorfismo sexual na nadadeira anal com 59,2 mm CP (INPA 46068), e menor fêmea 

dissecada com 59,2 mm CP (MZUSP 94243), madura e em período reprodutivo. 

 

 

Figura 22: Metynnis anisurus, macho, exemplar recém capturado, rio Teles-Pires. Foto: R. Corte. 

 

Figura 23: Metynnis anisurus, fêmea, exemplar recém capturado, rio Teles-Pires. Foto: R. Corte. 
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Figura 24: Metynnis anisurus, MZUSP 97583, 114,3 mm CP, fêmea, alagado na ponte da BR 163, próximo a 

Castelo dos Sonhos, afluente do rio Iriri, Mato Grosso. 

 

Distribuição: Metynnis anisurus possui distribuição ampla no Brasil, abrangendo a 

distribuição de M. polystictus, aqui considerada sinônimo júnior de M. anisurus, ocorrendo ao 

longo de toda bacia do rio Xingu incluindo seus afluentes (rios Culuene, Feio e Iriri) até a 

região de Altamira; e na bacia do rio Tapajós, incluindo seus principais tributários da região 

alta (rios Arinos, Juruena e Teles-Pires) até a região baixa, incluindo o rio em frente a 

Santarém, rio Jari, e rio Claro, bacia do alto rio Paraná (Figura 25).  
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Figura 25: Mapa parcial da América do Sul mostrando a distribuição geográfica de Metynnis anisurus. A estrela 

amarela representa a localidade-tipo de M. anisurus, a estrela vermelha representa a localidade tipo de Metynnis 

polystictus, e os círculos as localidades do restante do material analisado. 

 

Notas ecológicas: Metynnis anisurus é restrita a ambientes de água clara (rio Jari, Grande, 

Tapajós, Xingu), normalmente vive em lagos e regiões de rios associados a ambientes de 

corredeiras. A espécie possui distribuição mais ampla no escudo brasileiro, com exceção do 

rio Jari. Sua ocorrência no rio Claro (alto rio Paraná) é provavelmente relictual, e a espécie 

não ocorre em outras regiões da bacia. 

 

Comentários: Metynnis anisurus foi descrita do rio Tapajós, próximo a “Borin”, que na 

verdade se escreve Boim (Ahl, 1923: 27), e M. polystictus de lagoas da região do alto rio 

Xingu e alto rio Tapajós em Mato Grosso (Zarske & Géry, 2008: 184). Zarske & Géry (2008: 

185) suspeitaram que os exemplares do rio Tapajós, muito semelhante a M. polystictus, 

poderiam representar uma nova espécie. Essa hipótese é, portanto, descartada aqui, pois 

verificamos que registros dessa espécie nessa bacia tratam-se de M. anisurus. Na descrição 

original de Metynnis anisurus, Ahl (1923) utilizou como caráter diagnóstico o alargamento no 
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lobo inferior da nadadeira caudal. Posteriormente, Gosline (1951) considerou Metynnis 

anisurus sinônimo júnior de M. argenteus, que foi seguido por Géry (1976). 

Décadas seguintes Zarske & Géry (1999) e Zarske (2012) ao analisarem o holótipo de 

M. anisurus não observaram esse alargamento do lobo inferior da nadadeira caudal, 

principalmente pelo fato do lobo superior estar com região distal quebrada. No entanto, ao 

compararem a radiografia do holótipo com as dos tipos das demais espécies, não encontraram 

diferenças na morfologia dos raios que justificasse tal desenvolvimento diferente. Apesar 

disso, conseguiram distinguir facilmente M. anisurus de M. argenteus pelo número de 

supraneurais (7 vs. 5), altura do corpo (70,6% CP vs. 83,9-90,6% CP), comprimento da 

cabeça (26,8% CP vs. 28,3-29,0% CP), número de escamas da linha lateral (88 vs. 98-104) e 

número de raios ramificados na nadadeira dorsal (14 vs. 16), refutando a sinonímia proposta 

anteriormente (Gosline, 1951; Géry, 1976). Contudo, não conseguiram diferenciar M. 

anisurus de M. lippincottianus, atribuindo as principais diferenças morfométricas entre as 

espécies aos diferentes estágios de vida dos exemplares tipo, cosiderando, portanto, M. 

anisurus (fêmea jovem, 70,8 mm CP) um sinônimo júnior de M. lippincottianus (fêmea, 72,0 

mm CP). 

No entanto, diferenciamos M. anisurus de M. lippincottianus pela forma da mancha 

umeral (verticalmente alongada, ultrapassando a linha lateral, vs. macha umeral circular, não 

ultrapassando a linha lateral) além de possuir perfil dorsal da cabeça pouco côncavo (vs. perfil 

dorsal da cabeça côncavo). Adicionalmente, o padrão de colorido dos machos em período 

reprodutivo (já considerando que M. polystictus seja um sinônimo júnior de M. anisurus) 

apresentando muitas máculas escuras distribuidas pelo flanco e geramente menores que o 

tamanho da pupila (vs. máculas escuras presentes, mas não muito numerosas, e de mesmo 

tamanho ou maiores que a pupila) permite distinguir as espécies. Além disso, a análise 

molecular utilizando o gene mitocondrial citocromo oxidase subunidade I corroborou a 

diferença das duas espécies com distância genética de 15% (Figura 141 e Tabela 17). 

Quase uma década depois, Zarske & Géry (2008) descreveram duas novas espécies M. 

longipinnis e M. polystictus, ressaltando a similaridade morfológica entre a última espécie e 

M. anisurus, ateriormente na sinonímia de M. lippicottianus. Entre os caracteres 

compartilhados por M. anisurus e M. polystictus os autores destacaram: mesmo número de 

supraneurais (6-8 vs. 7) e altura do corpo (70,6% CP vs. 70,8% CP), no entanto, reforçam que 

o colorido é o principal caráter diagnóstico entre as espécies, principalmente os dois tipos de 

máculas no corpo presentes em M. polystictus. Os autores não atribuíram esse padrão de 



 78 

 

coloração ao período reprodutivo e o encontraram presente mesmo nos jovens, sem 

fornecerem nenhuma informação sobre as fêmeas, enquanto descreveram o colorido do 

holótipo de M. anisurus como corpo oliva a marrom-claro, com uma mancha umeral fraca. 

Por sua vez, Ahl (1923), na descrição original, descreveu a coloração em álcool do 

holótipo de M. anisurus como “marrom na região dorsal do corpo, se tornando prateado 

abaixo disso, mancha umeral marrom, nadadeiras hialinas, sendo que as nadadeiras anal e 

caudal apresentam margem distal escurecida. Nadadeira dorsal marrom-claro, provavelmente 

vermelha em vida”. Posteriormente, Arnold & Ahl (1936) descreveram o padrão de colorido 

em vida de exemplares de M. anisurus provenientes de aquário, importados em 1934, da 

seguinte maneira: “região dorsal do corpo verde oliva escuro, ou azul claro iridescente, uma 

mancha umeral escura não muito pronunciada, nadadeira dorsal com mancha escura e 

nadadeira adiposa vermelha”. Essas características de colorido descritas acima foram 

observadas aqui em fêmeas e jovens recém-capturados e a nadadeira adiposa vermelha em 

alguns machos (ver seções de colorido). 

Zarske & Géry (2008) utilizaram essa informação de Arnold & Ahl (1936) com a 

finalidade de ressaltar as diferenças entre M. anisurus e M. polysticus, e ainda destacaram que 

se o número de supraneurais, alargamento do lobo inferior da nadadeira caudal e padrão de 

colorido forem considerados, M. anisurus deveria ser considerada uma espécie válida. A 

validade da espécie foi confirmada em Zarske (2012), afirmando que em Zarske & Géry 

(2008) o holótipo de M. anisurus foi considerado válido. 

Apesar das observações de Zarske & Géry (2008) e Zarske (2012), a análise das 

imagens e dados dos tipos de M. anisurus e M. polystictus, de exemplares recém-capturados, 

incluindo machos, fêmeas e jovens, adicionada às informações de coloração de M. anisurus 

ressaltadas por Ahl (1923) na descrição original e por Arnold & Ahl (1936), nos permitiram 

concluir que o padrão de colorido utilizado por Zarske & Géry (2008) para diagnosticar M. 

polystictus na verdade é uma manifestação encontrada exclusivamente em machos durante o 

período reprodutivo, pois apesar dos autores afirmarem que os jovens apresentam muitas 

máculas, elas não são dos dois tipos que descrevem no trabalho, e nenhuma informação de 

colorido de fêmeas foi reportada. 

Assim, aliado ao forte padrão de colorido relacionado ao dimorfismo sexual da espécie 

não detectado anteriormente, e a similaridade da forma do corpo, mancha umeral 

verticalmente alongada (não apresentada por nenhuma outra congênere), altura do corpo 

(70,6% CP vs. 70,8% CP), número de supraneurais (7 vs. 6-8), número de raios ramificados 
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na nadadeira dorsal (14 vs. 14-15), número de raios da nadadeira anal (34 vs. 34-40), 

número de rastros branquiais (21 vs. 17-23), número de espinhos pré-pélvica (25 vs. 24-25), 

número de espinhos pós-peĺvica (10 vs. 10-12), escamas na linha lateral (88 vs. 78-85), entre 

outras, consideramos M. polystictus sinônimo júnior de M. anisurus. 

 

Material examinado. Tipo: Brasil: ZMB 20678, Metynnis anisurus, holótipo, 70,8 mm CP, 

fêmea, rio Tapajós, Boím, c. 3°04’S 55°10’W, ix.1991, Snethlage; URSNB 833, Metynnis 

polystictus, holótipo, 162,0 mm CP, macho, lagoa a margem do rio Tuatuari, afluente do rio 

Xingu, Posto Leoardo Vilas Boas, Mato Grosso, c. 12°49’S 53°37’W, 13 Out 1964, S. M. 

Leopold III & J. P. Gosse. Não tipo: Brasil, bacia do rio Jari, Pará: MZUSP 102054, 8(4, 

64,5-74,4 mm CP), rio Carucaru, afluente do rio Jari, a jusante da cachoeira de Santo Antônio, 

Monte Dourado, 0º56’00”S 52º32’60”W, 16 Out 2007, A. Akama et al.; MZUSP 103263, 1, 

65,8 mm CP, igarapé Arapiranga, no Porto do Figueira, afluente da margem esquerda do rio 

Jari, a jusante da cachoeira de Santo Antônio, Laranjal do Jari, 0º48’05”S 52º27’20”W, 16 

Fev 2009, J. Birindelli, L. Sousa & M. Soares. Bacia do rio Paranaíba, Goías: NUP 8880, 1, 

145,3 mm CP, rio Claro, afluente do rio Paranaíba, bacia do alto rio Paraná, Caçu divisa com 

São Simão, 19º07’36”S 50º38’36”W, 18 Fev 2009, R. L. Silva. Bacia do rio Tapajós, Mato 

Grosso: CPUFMT 282, 10, 42,5-61,6 mm CP, rio Verde, afluente do rio Teles-Pires, Lucas 

do rio Verde, c. 13º02’S 55º54’W, 10 Out 2007; CPUFMT 326, 2, 37,1-49,5 mm CP, rio 

Verde, afluente do rio Teles-Pires, Lucas do rio Verde, c. 13º02’S 55º54’W, 10 Out 2007, sem 

coletor; INPA 44568, 2, 41,0-45,0 mm CP, margem esquerda do rio Teles Pires, bacia do rio 

Tapajós, Paranaíta, 9º24’58”S 56º33’07”W, R. R. de Oliveira; LBP 8015, 19(5, 29,6-37,4 mm 

CP), lagoa artificial no rio Arinos, bacia do rio Tapajós, Nova Mutum, 14º08’14”S 

56º05’48”W, 24 Jan 2009, C. Oliveira, C. A. Lopes, H. Brandão & A. Zanata; MCP 30243, 4 

de 7, 35,6-48,3 mm CP, arroio afluente do rio Tapajós, cerca de 22 km a NW de São José do 

Rio Claro, na estrada para Nova Maringá, 13°21’30”S 56°36’43”W, 25 Jan 2002, R. E. Reis, 

L. R. Malabarba & E. H. Pereira; MCP 30271, 1, 63,2 mm CP, ribeirão Macuco, afluente do 

rio Tapajós, na estrada BR-163 cerca de74 km ao norte de Sinop, Sinop 11°20’06”S 

55°20’34”W, 21 Jan 2002, R. E. Reis, L. R. Malabarba & E. H. Pereira; MZUSP 73922, 14, 

31,0-79,1 mm CP, poço de várzea no rio Arinos, Porto dos Gaúchos, 11º32’00”S 

57º24’00”W, 18 Ago 1984, M. Goulding et al.; MZUSP 84899, 2, 71,5-86,6 mm CP, rio 

Juruena, cerca de 1 km acima da desembocadura do rio Arinos, alagamento do rio na margem 

esquerda, Juruena, 10º26’00”S 58º20’00”W, 20 Jul 1987, F. A. Machado et al.; MZUSP 
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107643, 2, 83,2-92,4 mm CP, lagoa na margem esquerda do rio Juruena, a jusante da PCH 

Telegráfica, bacia do rio Tapajós, Sapezal, 12º41’15”S 58º55’53”W, 15 Sep 2006, K Silimon; 

NUP 6605, 5, 70,9-86,5 mm CP, rio Ranchão (fazenda Ranchão), afluente do rio Verde, bacia 

do rio Teles-Pires, Nova Mutum, c. 13º49’S 56º03’W, Nov 2007, G. H. Z. Serra. Pará: 

MZUSP 20271, 1, 110,0 mm CP, rio Tapajós, lago em frente a Monte Cristo, Rurópolis, 

4°04’24”S 55°38’36”W, 8 Dez 1970, EPA. Bacia do rio Xingu: Mato Grosso: LBP 15795, 

3, 45,9-55,2 mm CP, rio sem nome, afluente do rio Feio, bacia do rio Xingu, Querência, 

12º33’20”S 52º16’16”W, 31 Jul 2012, M. Taylor, G. H. C. Silva & J. H. M. Martinez; LBP 

15825, 4, 21,1-41,3 mm CP, rio Feio, afluente do rio Xingu, Querência, 12º31’55”S 

52º20’29”W, 31 Jul 2012, C. Oliveira, M. Taylor, G. H. C. Silva & J. H. M. Martinez; MCP 

30244, 1, 47,4 mm CP, rio da Saudade, afluente do rio Xingu, na estrada MT-423 a 31 km a 

SE de Marcelândia, 11°11’10”S 54°19’09”W, 27 Jan 2002, R. E. Reis, L. R. Malabarba & E. 

H. Pereira; MZUSP 91739, 9, 21,1-52,1 mm CP, lagoa na margem direita do rio Culuene, 

logo a jusante da barregem da PCH Paranatinga II, afluente do rio Xingu, Barra do Garças, 

15º50’21”S 53º15’13”W, 21 Ago 2006, J. L. O. Birindelli et al.; MZUSP 91877, 10 de 54, 2 

d&c, 40,7-72,2 mm CP, córrego na fazenda do Lúcio, afluente do rio Culuene, bacia do rio 

Xingu, Primavera do Leste, 13º50’22”S 53º14’59”W, 21 Ago 2006, J. L. O. Birindelli et al.; 

MZUSP 94243, 10 de 24, 45,8-77,7 mm CP, córrego do Lúcio, afluente do rio Culuene, bacia 

do rio Xingu, Primavera do Leste, 13º50’22”S 53º14’59”W, 20 Mai 2007, F. C. T. Lima et 

al.; MZUSP 97583, 1, 114,3 mm CP, alagado na ponte da BR 163, próximo a Castelo dos 

Sonhos, afluente do rio Iriri, bacia do rio Xingu, 8º15’17”S 55º06’40”W, 27 Oct 2007, J. L. 

O. Birindelli et al.; MZUSP 101253, 2, 73,7-74,4 mm CP, afluente do rio Ferro, afluente do 

rio Von den Steinen, na ponta da estrada MT-242, Sinop, 13º03’30”S 55º02’10”W, 23 Oct 

2004, equipe AXE. Pará: INPA 46067, 2, 60,1-63,4 mm CP, igarapé do Mosquito, afluente 

do rio Bacajá, Anapu, 3º41’12”S 51º28’29”W, 19 Jul 2014, D. A. Bastos; INPA 46068, 1, 

59,2 mm CP, igarapé do Mosquito, afluente do rio Bacajá, Anapu, 3º41'12”S 51º28'29”W, 20 

Abr 2014, D. A. Bastos. 

 

Metynnis cuiaba Pavanelli, Ota & Petry, 2009 

(Figs. 26-33) 

 

Metynnis maculatus. Veríssimo et al., 2005: 4 [Brazil, Mato Grosso State, Manso Reservoir, 

upper rio Paraguay basin; check list]. 
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Metynnis cuiaba Pavanelli, Ota & Petry, 2009: 142 [localidade tipo: rio Cuiabá, bacia do rio 

Paraguai, figs. 1 a 5]. 

 

 

Figura 26: Metynnis cuiaba, holótipo, MZUSP 100626, 142,5 mm SL, fêmea, baía Sinhá Mariana, afluente do 

rio Cuiabá. 

 

Diagnose: Metynnis cuiaba difere de todas as congêneres exceto M. altidorsalis, M. anisurus, 

M. lippincottianus, M. maculatus, M. mola e M. otuquensis por apresentar 8-10 e 12-14 

rastros branquiais no ramo superior e inferior, respectivamente (vs. 13-36 e 14-39, 

respectivamente). Metynnis cuiaba pode ser diferenciada de M. anisurus, M. lippincottianus e 

M. mola pela presença de 90-110 escamas na linha lateral (vs. 76-90, 64-90 e 59-71, 

respectivamente), e por apresentar 54-64 séries de escamas acima da linha lateral (vs. 40-54, 

34-55, 32-45, respectivamente). De M. maculatus e M. otuquensis pode ser separada por 

apresentar 90-110 escamas na linha lateral (vs. 110-127 e 110-125, respectivamente) e por 

apresentar forma geral do corpo losangular a ovoide (vs. corpo alongado e discoide, 

respectivamente). Metynnis cuiaba se difere de M. altidorsalis pela presença de máculas 

verticalmente alongadas que podem se unir formando pequenas faixas transversais no corpo 

(vs. ausência de máculas escuras ou faixas transversais no corpo) e pela ausência de manchas 

escuras verticalmente alongadas na nadadeira dorsal (vs. presença).  
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Descrição: dados morfométricos sumarizados na Tabela 3. Corpo alto, comprimido, com 

forma geral losangular a ovoide, com região ventral mais arredondada, sendo a maior altura 

do corpo encontrada na linha vertical que passa pelas inserções das nadadeiras dorsal e 

pélvica. Distâncias pré-dorsal e pós-dorsal aproximadamente iguais. Perfil dorsal da cabeça 

convexo da boca até a linha vertical que passa pela margem anterior do olho, côncavo deste 

ponto até a base do processo supraoccipital, e novamente convexo da base do processo até a 

origem da nadadeira dorsal. Perfil do corpo muito inclinado na base da nadadeira dorsal; reto 

do final da nadadeira dorsal até a origem da nadadeira adiposa; e novamente inclinado na base 

da nadadeira adiposa. Cabeça arredondada, com região do opérculo acima da linha transversal 

que passa pela metade do olho aproximadamente do mesmo comprimento que a região abaixo 

deste ponto, com margem posterior circundada por membrana opercular fina, cobrindo até três 

escamas horizontalmente no maior comprimento da cabeça. 

Perfil ventral do corpo convexo, com a presença de uma série de 22(3), 23(18), 24(20), 

25(16) ou 26(12) espinhos abdominais pré-pélvica simples, seguidos por 8(4), 9(29), 10(29) 

ou 11(7) espinhos simples com asas laterais; seguidos por 1(57) ou 2(12) espinhos bilaterais. 

Espinhos totais 31(1), 32(3), 33(5), 34(18), 35(18), 36(14), 37(7), 38(1) ou 39(2), nenhum 

posterior ao ânus. Pedúnculo caudal curto, margens dorsal e ventral retas, com altura maior 

que o comprimento. 

Focinho arredondado. Boca terminal a ligeiramente subterminal, mandíbulas 

isognatas. Dentes molariformes. Dentes da série labial do pré-maxilar contactando os dentes 

da série lingual. Cinco dentes na série labial e dois na série lingual. Dentes 1-3 da série labial 

do pré-maxilar com borda cortante; dentes 1 e 2 separados por espaço. Dentário com quatro 

dentes, par de dentes sinfiseanos sempre presentes atrás da série principal de dentes. Maxilar 

edêntulo. 

Escamas cicloides, numerosas, pequenas e de tamanhos irregulares. Linha lateral 

completa, contendo 90(6), 91(1), 92(1), 93(1), 94(2), 95(5), 96(1), 97(2), 98(1), 99(2), 

100(17), 101(3), 102(6), 103(1), 104(1), 105(5), 107(2), 108(1), 109(1), ou 110(13) escamas 

perfuradas; seis a oito anteriores maiores que as demais. Séries de escamas acima da linha 

lateral 48(4), 50(3), 51(2), 52(2), 53(3), 54(12), 55(8), 56(12), 57(1), 58(2), 59(3), 60(10), 

62(8) ou 64(1). Séries de escamas abaixo da linha lateral 53(1), 54(2), 56(4), 57(2), 58(2), 

59(4), 61(1), 62(3), 64(7) ou 65(18). Séries de escamas entre origem da nadadeira adiposa e 

linha lateral 24(3), 25(17), 26(19), 27(8), 28(9), 29(4), 30(1), 31(4) ou 32(6). Escamas pré-

dorsais 55(6), 56(5), 57(1), 58(10), 59(7), 60(8), 61(5), 62(10), 63(6), 64(5) ou 65(8). 
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Escamas circumpedunculares 25(1), 26(6), 27(4), 28(17), 29(10), 30(15), 31(3), 32(1), 

33(8) ou 34(6). Raios da nadadeira dorsal ii-iii, 15(3), 16(31) ou 17(37); quando adpressos 

não atingindo a nadadeira adiposa, exceto as fêmeas com prolongamento decorrente do 

dimorfismo. Origem da nadadeira dorsal no meio do corpo ou pouco atrás da vertical que 

passa pela origem da nadadeira pélvica; precedida por um espinho forte anteriormente 

direcionado; margem distal truncada. Nadadeira adiposa bem desenvolvida; margem distal 

truncada; base igual ou maior que a distância entre final da nadadeira dorsal e origem da 

nadadeira adiposa. Raios da nadadeira peitoral i, 11(4), 12(8), 13(14) ou 14(15); margem 

distal convexa, com raios anteriores prolongados, formando uma extremidade arredondada. 

Raios da nadadeira pélvica i, 5(24) ou 6(17); margem distal convexa, com ligeiro 

prolongamento dos raios anteriores, formando uma extremidade arredondada, porém não 

alcançando a origem da nadadeira anal. Raios da nadadeira anal iii-iv, 31(10), 32(12), 33(20), 

34(15), 35(6) ou 36(7); margem distal com dimorfismo sexual (ver seção “dimorfismo 

sexual”); primeiros raios não-ramificados bem desenvolvidos e unidos em estrutura similar a 

um espinho. Nadadeira caudal bifurcada, lobos superior e inferior com tamanhos 

aproximadamente iguais. 

Primeiro arco branquial com rastros branquiais, curtos e grossos, sendo os do ramo 

superior e inferior com comprimento aproximadamente igual, 8(5), 9(10) ou 10(56) rastros 

branquiais no ramo superior; 12(20), 13(25) ou 14(26) rastros branquiais no ramo inferior. 

Quatro raios branquiostegais. Vértebras totais 37(1) ou 38(3); vértebras abdominais 12(3) ou 

13(1); vértebras caudais 21(2) ou 22(2). Supraneurais 5(4). 
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Tabela 3: Dados morfométricos de Metynnis cuiba. N= número de exemplares não tipo; DP= desvio padrão. 

 Holótipo 

(MZUSP 100626) 

Parátipos 

N Mínimo Máximo Média DP 

Comprimento padrão (mm) 142,5 50,6-142-5 46 41,1 138,3   

        

Porcentagens no comprimento padrão        

Comprimento da cabeça 29,0 26,9-30,8 46 26,3 31,8 28,7 1,40 

Altura do corpo 81,8 72,0-86,9 46 68,5 86,6 78,6 4,65 

Altura do pedúnculo caudal 11,5 10,3-11,9 46 9,8 12,0 10,7 0,55 

Comprimento do pedúnculo caudal - - 46 7,0 9,9 8,8 0,89 

Distância pré-dorsal 66,6 61,1-67,0 46 60,2 68,9 64,4 2,15 

Distância pré-peitoral - - 46 27,2 35,3 31,1 1,63 

Distância pré-anal - - 46 74,2 82,7 78,7 2,37 

Distância pós-dorsal 62,5 58,3-63,8 46 55,3 64,7 59,8 1,97 

Distância pré-pélvica 52,9 50,8-55,5 46 52,1 58,5 55,3 1,73 

Comprimento da nadadeira dorsal 22,5 22,5-37,6 42 21,5 40,5 29,3 3,99 

Comprimento da nadadeira peitoral 22,5 19,1-23,8 46 19,3 23,9 21,6 1,25 

Comprimento da nadadeira pélvica 14,3 14,3-18,4 45 12,8 16,7 15,2 0,91 

Comprimento da nadadeira anal 12,6 12,3-17,6 42 12,1 17,5 14,2 1,52 

Comprimento da base da nadadeira dorsal 21,6 21,4-26,3 46 20,7 26,4 23,5 1,37 

Comprimento da base da nadadeira adiposa 14,5 12,2-15,8 46 12,0 15,5 13,5 0,98 

Comprimento da base da nadadeira anal 42,3 40,1-47,9 46 38,0 46,9 41,5 2,41 

Distância da base do processo supraoccipital à 49,7 43,3-50,0 46 40,6 50,2 44,8 2,31 
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origem da nadadeira dorsal  

Distância entre final da nadadeira dorsal e origem 

da nadadeira adiposa 

13,8 10,0-13,9 45 9,1 14,5 12,1 1,36 

Comprimento do processo supraoccipital 17,1 14,7-17,1 46 13,1 17,3 14,2 0,91 

Distância interorbital 15,9 14,4-16,3 46 13,1 16,2 14,9 0,76 

Diâmetro orbital 10,8 10,5-12,6 46 9,7 12,6 10,9 0,72 

Comprimento do focinho 8,7 8,0-8,9 46 7,5 10,1 8,6 0,53 

        

Porcentagens no comprimento da cabeça        

Distância interorbital 54,9 50,1-55,8 46 49,5 56,1 51,9 1,96 

Diâmetro orbital 37,1 37,1-42,9 46 35,0 42,2 38,2 1,81 

Comprimento do focinho 29,9 28,0-31,6 46 26,6 33,1 29,9 1,50 
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Figura 28: Metynnis cuiaba, rio Piraim, bacia do rio Paraguai: (a) INPA 38159, 13,8 mm CP; (b) INPA 38159, 

15,6 mm CP; (c) INPA 37494, 24,4 mm CP. 

 

Coloração em álcool: coloração de fundo amarelo-escuro a marrom-claro, cabeça e região 

dorsal do tronco mais escuros. Mancha umeral escura conspícua, com formato irregular e 

contorno não definido, localizada verticalmente acima da linha lateral, na direção da quinta 

escama da linha lateral e não ultrapassando a linha vertical que passa pela origem da 

nadadeira dorsal. Laterais do corpo com numerosas máculas escuras arredondadas, do 

tamanho da pupila, sem contorno definido, mais concentradas no meio do corpo, que 

eventualmente podem se unir formando faixas transversais (Figura 29). Olho com uma larga 

faixa transversal escura que passa pela pupila (não discernível em espécimes retidos por longo 

período em formalina). Nadadeiras dorsal, adiposa, anal e caudal com margens distais com 
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uma estreita faixa escura. Nadadeira anal de exemplares com comprimento padrão inferior a 

70 mm com apenas uma margem escura estreita na extremidade distal. Nadadeira pélvica 

hialina. 

 

 

Figura 29: Metynnis cuiaba, parátipo, NUP 2055, 111,6 mm SL, fêmea, baía Sinhá Mariana, afluente do rio 

Cuiabá. 

 

Coloração em vida: baseado na coloração de exemplares recém-capturados ou recém-

preservados. Coloração geral do corpo prateada, região dorsal da cabeça e corpo prateado-

escuro. Macha umeral, máculas pelo corpo e margens das nadadeiras similares ao descrito na 

seção coloração em álcool. Nadadeiras hialinas a amarelo claro. Durante o período 

reprodutivo os primeiros raios ou toda a nadadeira anal são alaranjadas a avermelhadas, nos 

dois sexos. A nadadeira caudal apresenta margem subdistal levemente avermelhada (Figura 

30). 
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Figura 30: Metynnis cuiaba, UFRO-I 4682, 40,7 mm CP, rio Guaporé. Foto: Willian M. Ohara. 

 

Dimorfismo sexual: machos adultos exibem um lobo anterior desenvolvido nos primeiros 16 

raios ramificados da nadadeira anal e raios da nadadeira dorsal sem prolongamento (Figura 

31). Por sua vez, as fêmeas possuem raios da nadadeira anal decrescendo gradualmente de 

tamanho, tornando a margem da mesma retilínea. Os primeiros raios da nadadeira dorsal são 

alongados, formando longos filamentos aparentemente apenas durante o período reprodutivo 

(Figura 32). O menor macho analisado apresentando dimorfismo sexual na nadadeira anal com 

60,6 mm CP (MZUSP 101255), e menor fêmea dissecada apresentando 54,8 mm CP (INPA 

36821) já madura e em período reprodutivo. 

 

Figura 31: Metynnis cuiaba, parátipo, NUP 3276, 131,1 mm SL, macho, baía Sinhá Mariana, afluente do rio 

Cuiabá. 
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Figura 32: Dimorfismo sexual em Metynnis cuiaba. Esquerda: NUP 3276, 131,1 mm SL, macho; direita: 

MZUSP 100627, 80,5 mm SL, fêmea. Ambos coletados na baía Sinhá, bacia do rio Cuiabá. Retirada de Pavanelli 

et al. (2009: 145). 

 

Distribuição: Metynnis cuiaba possui uma distribuição ampla, ocorrendo em toda bacia do 

rio Paraguai, no Brasil, no rio Madeira, incluído o Guaporé e rio Blanco na Bolívia, alto rio 

Araguaia em Mato Grosso, e rio Guamá no Pará, ambas no Brasil. No rio Paraguai sua 

distribuição inclui seus principais tributários como os rios Aquidauana, Negro, Taquari e 

Sepotuba (Figura 33).  

Padrões de distribuição que contemplem as bacias dos rios Madeira, alto Araguaia e 

Beni são mais comuns, encontrados em diversas espécies, podendo ser explicados por eventos 

de capturas de cabeceiras, principalmente entre Paraguai e Madeira (Carvalho & Albert, 2011; 

Ota et al., 2014). No entanto, a ocorrência da espécie na bacia do rio Guamá, no Pará é 

possivelmente pontual. Mas resultados de DNA barcode mostraram distância genética de 0% 

entre essa população das demais localidades analisadas, reforçando a distribuição da espécie 

proposta aqui (Figura 141 e Tabela 17). 

Braga (1993/1994: 29, figura 1) forneceu imagem e dados morfométricos de uma 

espécie identificada como M. otuquensis. Acreditamos que, na verdade, os exemplares 

analisados pela autora sejam M. cuiaba, e a distribuição da espécie pode atingir o rio Paraná 

na Argentina. Mas essa informação não pode ser confirmada com análise de exemplares-

testemunho, devido à ausência dos lotes citados por ela em duas coleções argentinas, como 

será discutido posteriormente na seção “Comentários”.  
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Figura 33: Mapa parcial da América do Sul mostrando a distribuição geográfica de Metynnis cuiaba. A estrela 

vermelha representa a localidade tipo, o círculo amarelo a localidade dos parátipos, e os círculos vermelhos a 

localidade do restante do material analisado. 

 

Notas ecológicas: espécimes de M. cuiaba são tipicamente encontrados em ambientes de 

águas lênticas, como arroios, baías, corixos e lagos, mas também ocorrem em rios com baixa 

velocidade de fluxo, de águas claras a levemente escuras (Guamá, Guaporé, Paraguai, e 

Tocantins-Araguaia), e apenas um registro foi encontrado em ambiente com corredeira no rio 

Madeira, de água branca. Vegetação aquática era abundante principalmente nas baías do rio 

Paraguai. 

 

Comentários: a congênere mais semelhante morfologicamente é M. altidorsalis, 

compartilhando forma do corpo losangular e todos os dados merísticos. No entanto, além das 

características observadas na diagnose (presença de máculas no corpo e ausência de manchas 

escuras na nadadeira dorsal em M. cuiaba), pode-se observar diferenças com relação à 

proporção entre comprimento e altura do pedúnculo caudal. Em M. cuiaba o pedúnculo 

caudal possui altura 9,8-12,1% CP e comprimento 7,0-9,9% CP, ou seja, mais alto que longo. 

Já M. altidorsalis possui pedúnculo caudal com altura 8,9-12,1% CP e comprimento 7,9-

11,5% CP, ou seja, altura e comprimento semelhantes. Além disso, a análise molecular 
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utilizando o gene mitocondrial citocromo oxidase subunidade I corroborou a diferença das 

duas espécies com distância genética de 3% (Figura 141 e Tabela 17). 

Por fim, as duas espécies não são simpátricas. Metynnis altidorsalis está amplamente 

distribuída no norte da América do Sul, nas bacias dos rios Amazonas, Branco, Negro, Purus, 

Tocantins e Trombetas, Ucayali, Apure, Casiquiare, Guanare, Negro, Morichal Largo e 

Orinoco, ao passo que M. cuiaba distribui-se principalmente na região Centro-Sul do país, nas 

bacias dos rios Madeira, Paraguai e Araguaia. 

Outra congênere que deve ser destacada aqui é M. otuquensis, do rio Otuquis, bacia do 

rio Paraguai, que ocorre em simpatria com M. cuiaba. As duas espécies diferem por M. 

cuiaba apresentar menos escamas perfuradas na linha lateral (90-110 vs. 110-125), menor 

número de séries de escamas acima (54-64 vs. 66-77) e de escamas pré-dorsais (55-65 vs. 65-

75). Adicionalmente, as espécies podem ser separadas pela forma do corpo, que em M. cuiaba 

é losangular a ovoide e M. otuquensis é discoide, resultando em algumas diferenças na altura 

do corpo (68,5-86,9% CP vs. 84,8-91,1% CP), comprimento do processo supraoccipital (13,1-

16,1% CP vs. 11-13% CP), além de diferenças no número de vértebras (37-38 vs. 39).  

Braga (1993/1994: 29, figura 1) registrou a ocorrência de M. otuquensis e M. mola no 

rio Paraná, Argentina, e comentou que os registros de M. maculatus para essa região (Berg, 

1897; López et al., 1987) consistiam em erros de identificação. Mas informações da série-tipo 

fornecidas por Zarske & Géry (1999: 202-203), juntamente com fotos e radiografias do 

holótipo (ZMB 16980), informações da descrição original (Ahl, 1923: 26) e análise dos 

exemplares para a presente revisão, mostram que M. otuquensis possui 110-125 na linha 

lateral, além de forma do corpo fortemente discoide, lembrando M. mola. Essas características 

são muito diferentes das apresentadas por Braga (1993/1994: 29), incluindo a figura 1. A 

autora inclusive ilustra um exemplar de M. lippincottianus e o identifica como M. mola, o que 

não nos dá muita confiança na identificação dos exemplares analisados por ela. 

A análise da figura 1, juntamente com as informações merísticas de Braga 

(1993/1994) indicam que os exemplares identificados por ela como M. otuquensis, na verdade 

podem representar registros de M. cuiaba. Não foram analisados exemplares do MACN 

(Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, Buenos Aires) e MLP 

(Museo de La Plata, La Plata, Argentina), porque os lotes citados nos trabalhos (MACN 5700, 

6906, MLP 23-XII-87-3, entre outros) não foram encontrados por diversos pesquisadores que 

visitaram as coleções (C. S. Pavanelli, G. Dutra e L. Peixoto). Como não encontramos 

registros de M. cuiaba abaixo do rio Miranda, em Aquidauana (MS) e não pudemos confirmar 
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a ocorrência da espécie no rio Paraná, apenas hipotetizamos que a espécie possa ocorrer 

nessa região, com base no trabalho de Braga (1993/1994). 

 

Material tipo: Brasil, bacia do rio Paraguai, Mato Grosso: MZUSP 100626, holótipo, 

142,5 mm SL, fêmea, baía Sinhá Mariana, rio Cuiabá, bacia do rio Paraguai, Barão de 

Melgaço e Santo Antônio do Leverger, 16º20’20”S 55º54’10”W, 22 May 2000, Equipe de 

coleta do Nupélia. Parátipos: MCZ 168058, 1, 111,6 mm CP, 21 Nov 2003; MCZ 168059, 1, 

67,0 mm CP, 23 Jul 2002; MZUSP 100627, 6, 73,4-105,2 mm CP, 21 Set 2003; NUP 2055, 2, 

103,2-119,3 mm CP, 21 Nov 2003; NUP 2933, 1, 80,8 mm CP, 21 Jun 2003; NUP 3276, 1, 

131,1 mm CP, 20 Nov 2003; NUP 4782, 5, 104,5-137,4 mm CP, 26 Jan 2001; NUP 5211, 1, 

63,0 mm CP, 23 Jul 2002; NUP 5220, 1, 130,1 mm CP, 24 Abr 2000; NUP 5264, 2, 61,4-72,4 

mm CP, 24 Jul 2002; NUP 5265, 1, 70,4 mm CP, 14 Aug 2002; NUP 5266, 1, 115,7 mm CP, 

15 Dez 2002; NUP 5267, 1, 59,2 mm CP, 21 Jun 2003; NUP 5268, 1, 98,5 mm CP, 26 Jul 

2003: mesmos dados que o holótipo. Município de Chapada dos Guimarães, Nobres and 

Barão de Melgaço: NUP 4983, 2, 50,6 mm CP, baía Tia Chica afluente do rio Manso, rio 

bacia do rio Paraguai, 14º52’21”S 55º47’53”W, 20 Jul 1998; NUP 5213, 2, 64,9-72,2 mm CP, 

Reservatório Manso, no rio Manso, bacia do rio Paraguai, 14º52’22”S 55º46’28”W, 15 Ago 

2003, Equipe de coleta do Nupélia.  

 

Não tipo: bacia do rio Guamá, Pará: LBP 9331, 2, 95,8-107,6 mm CP, rio Guamá, Ourém, 

1º34’00”S 47º09’51”W, 6 Fev 2010, C. Oliveira & R. Britzke. Bacia do rio Madeira, 

Bolívia: Beni: INPA 36821, 4, 1 d&c, rio Blanco, afluente do rio Madeira, La Santíssima 

Trinidad, c. 15°54’S 62°15’W, 2 Set 1984, Loubens & Lauzanne. Brasil, Mato Grosso: 

MZUSP 95326, 5(17, 70,3-81,2 mm CP), rio Guaporé, Vila Bela da Santíssima Trindade, 

15º01’37”S 59º49’09”W, 13 Out 2006, F. A. Machado et al. Rondônia: UFRO-I 4286, 1, 

36,7 mm CP, cachoeira do igarapé Caracol, afluente do rio Madeira, Porto Velho, 9º14’33”S 

64º19’36”W, 12 Jul 2011, F. G. Vieira; UFRO-I 5395, 1, 67,8 mm CP, lago Madalena, foz do 

rio Jaciparaná, Porto Velho, 9o17’04”S 64o23’17”W, 7 jun 2007, equipe UNIR; UFRO-I 7528, 

1, 78,3 mm CP, lago Cunião ao lado oposto da comunidade, Porto Velho, 8o19’57”S 

63o29’00”W, 29 Nov 2012, equipe UNIR. Bacia do rio Paraguai, Mato Grosso: CPUFMT 

450, 1, 68,6 mm CP, rio Cuiabá, afluente do rio Paraguai, Nossa Senhora do Livramento, c. 

15°45’S 56°08’W, 30 Set 2008, I. M. Fernades; LBP 8580, 1, 57,6 mm CP, rio Paraguai, 

Barra do Bugres, 15º04’33”S 57o11’04”W, 23 Jun 2009, R. Devidé, J. C. P. Alvez, V. P. 
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Cruz, G. J. C. Silva & W. Troy; INPA 37494, 1, 24,3 mm CP, grande Pirizal, margem 

direita do rio Piraim, Nossa Senhora do Livramento, 16o20’49”S 56o20’19”W, 22 Mar 2011, 

I. M. Fernandes; INPA 38159, 2, 13,8-15,6 mmCP, Grade Pirizal, margem esquerda do rio 

Piraim, Nossa Senhora do Livramento, 16o21’55”S 56o18’33”W, 24 Mar 2011, I. M. 

Fernandes; MZUSP 20429, 5, 112,7-119,4 mm CP, rio Pixaim, bainhazinha, afluente do rio 

Cuiabá, Barão de Melgaço, 16°10’59”S 55°57’37”W, 18 Ago 1976; MZUSP 90099, 2, 60,3-

63,8 mm CP, rio Sepotuba, próximo da foz com o rio Paraguai, 15°56’14”S 57°43’44”W, 1 

Mar 2002, H. Britski, O. Froehlich, A. Catella & F. Marques. Mato Grosso do Sul: LBP 

3216, 1, 80,5 mm CP, rio Taquari, afluente do rio Paraguai, Coxim, 18º25’42”S 54º50’03”W, 

28 Dez 2005, J. P. Amorim; LBP 3742, 4, 128,9-138,3 mm CP, rio Negro, afluente do rio 

Paraguai, Aquidauana, 19º34’34”S 56º14’50”W, 1 Ago 2006, C. Oliveira, L. H. G. Pereira; 

LBP 18391, 2, 41,1-72,2 mm CP, rio Negro, afluente do rio Paraguai, Aquidauana, 

19º34’34”S 56º14’50”W, 1 Ago 2006, C. Oliveira, L. H. G. Pereira; MZUSP 39940, 2, 99,9-

106,6 mm CP, corixo no rio Taquari, afluente do rio Paraguai, Nhecolândia, c. 19°14’S 

57°02’W, Set 1975, G. M. Mourão, E. K. Resende & R. A. Mauro; MZUSP 41095, 1, 124,6 

mm CP, baía da Onça, rio Aquidauana, afluente do rio Miranda, bacia do rio Paraguai, 

Aquidauana, c. 20°28’S 55°48’W, Jun a Dez 1988, sem dados de coletor. Bacia do rio 

Tocantis-Araguaia, Goiás: NUP 13031, 2, 1 esq., 75,0-76,4 mm CP, lago Piratinga, afluente 

do rio Araguaia, bacia do rio Tocantins-Araguaia, São Miguel do Araguaia, 13º04’10”S 

50º35’06”W, Nupélia. Mato Grosso: LBP 12745, 8(2, 93,7-118,3 mm CP), rio Araguaia, 

Cocalinho, 13º18’37”S 50º36’47”W, 29 Set 2009, R. Devidé; MZUSP 101255, 2, 60,6-62,6 

mm CL, rio Cristalino, afluente do rio Araguaia, 47 km de Cocalinho pela MT-326, 

14º12’45”S 51º18’21”W, 14 Out 2004, equipe AXE. Tocantins: MZUSP 52129, 1, 81,1 mm 

CP, rio Água Fria, fazenda Praia Alta 2, estrada Araguaçu-Barreira do Pequi, 27 km ao norte 

de Araguaçu, 12°44’56”S 49°39’33”W, 6 Jul 1997, F. C. T. Lima, A. N. Furlani, L. S. Rocha 

& A. Aleixo. 

 

Metynnis fasciatus Ahl, 1931 

(Figs. 34-40) 

 

Metynnis fascitaus Ahl, 1931: 407 [localidade-tipo: Brasil, rio Capiuru]. –– Fowler, 1950: 393 

[Brasil, rio Capiuru, bacia Amazônica]. –– Géry, 1964: 461 [pl. IIIa]. –– Géry, 1979: 478 [fig. 

6]. –– Zarske & Géry, 1999: 211-212 [Fig. 34, descrição detalhada]. –– Jégu, 2003: 184 [lista 
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de espécie]. ! Jégu & Ingenito, 2007: 40 [lista de espécies]. –– Zarske & Géry, 2008: 182 

[fig. 7 comentando o colorido da espécie]. –– Zarske, 2012: 311 [válido como Metynnis 

hypsauchen ou Metynnis fasciatus]. 

Metynnis hypsauchen. Gosline, 1951: 48-50 [parcialmente]. –– Géry, 1977: 270 [breve 

descrição parcial]. –– Zarske & Géry, 2008: 183-184 [sinonímia]. –– Zarske, 2012: 311 

[válido como Metynnis hypsauchen ou Metynnis fasciatus]. 

 

 

Figura 34: Metynnis fasciatus, ilustração da descrição original de Ahl (1931: 409), exemplar capturado em 26 

Nov 1928. 
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Figura 35: Metynnis fasciatus, INPA 46255, 94,6 mm CP, macho, rio Tocantins em frente a São João do 

Araguaia. Foto: D. Bastos. 

 

Diagnose: Metynnis fasciatus difere de todas suas congêneres pelo padrão de coloração do 

corpo, apresentando 5-7 faixas largas, ocupando mais de 5 escamas horizontalmente, 

alcançando a região ventral do corpo (vs. corpo sem manchas ou máculas; e corpo com faixas 

estreitas, ocupando menos de 5 escamas horizontalmente, mais concentradas na região acima 

da linha lateral em M. hypsauchen). Adicionalmente difere das demais congêneres exceto M. 

hypsauchen, M. longipinnis e Metynnis sp. n. 1 por apresentar 14-16 rastros branquiais no 

ramo superior (vs. 7-14 em M. altidorsalis, M. anisurus, M. cuiaba, M. lippincottianus, M. 

maculatus, M. mola, M. otuquensis e Metynnis sp. n. 2; e 24-38 em M. guaporensis e M. 

luna). Metynnis fasciatus difere de M. hypsauchen por apresentar 25-29 escamas acima da 

linha lateral até a origem da nadadeira adiposa (vs. 19-25), de M. longipinnis por apresentar 

comprimento da base da nadadeira adiposa 13,0-19,0% CP (vs. 19,3-22,6%) e de Metynnis sp. 

n. 1 por apresentar comprimento da cabeça 28,0-33,7% CP (vs. 24,3-27,4%). 

 

Descrição: dados morfométricos sumarizados na Tabela 4. Corpo alto, comprimido, com 

forma geral elíptica, com a região pré-pélvica inclinada com margem reta, sendo a maior 

altura do corpo encontrada na linha vertical que passa pelas inserções das nadadeiras dorsal e 

pélvica. Distâncias pré-dorsal e pós-dorsal aproximadamente iguais. Perfil dorsal da cabeça 

convexo da boca até a linha vertical que passa pela margem anterior do olho, côncavo deste 
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ponto até a base do processo supraoccipital, e novamente convexo da base do processo até a 

origem da nadadeira dorsal. Perfil do corpo inclinado na base da nadadeira dorsal; reto do 

final da nadadeira dorsal até a origem da nadadeira adiposa; e novamente inclinado na base da 

nadadeira adiposa. Cabeça ovalada, com região do opérculo abaixo da linha transversal que 

passa pela metade do olho aproximadamente o dobro do comprimento da região acima deste 

ponto, com margem posterior circundada por membrana opercular grossa, cobrindo até quatro 

escamas horizontalmente no maior comprimento da cabeça. 

Perfil ventral do corpo inclinado e pouco convexo, com a presença de uma série de 

18(2), 20(13), 21(6), 22(9), 24(1) ou 25(1) espinhos abdominais pré-pélvica simples, seguidos 

por 6(3), 7(13), 8(14) ou 9(2) espinhos simples com asas laterais;  seguidos por 1(12), 2(19) 

ou 3(1) espinhos bilaterais. Espinhos totais 25(1), 26(1), 27(1), 28(1), 29(8), 30(8), 31(5), 

32(5) ou 34(2), nenhum posterior ao ânus. Pedúnculo caudal curto, margens dorsal e ventral 

retas, com altura aproximadamente igual ao comprimento. 

Focinho arredondado. Boca terminal a ligeiramente subterminal, mandíbulas 

isognatas. Dentes molariformes. Dentes da série labial do pré-maxilar contactando os dentes 

da série lingual. Cinco dentes na série labial e dois na série lingual. Dentes 1-3 da série labial 

do pré-maxilar com borda cortante; dentes 1 e 2 separados por espaço. Dentário com quatro 

dentes, par de dentes sinfiseanos sempre presentes atrás da série principal de dentes. Maxilar 

edêntulo. 

Escamas cicloides, numerosas, pequenas e de tamanhos irregulares. Linha lateral 

completa, contendo 76(7), 77(1), 78(1), 80(2), 82(4), 84(1), 85(6), 86(3), 87(3), 88(2) ou 

89(2) escamas perfuradas; seis a oito anteriores maiores que as demais. Séries de escamas 

acima da linha lateral 39(1), 40(1), 44(2), 46(3), 47(5), 48(3), 49(5), 50(1), 51(1), 52(2) ou 

53(5). Séries de escamas abaixo da linha lateral 44(1), 45(3), 46(4), 48(5), 49(4), 50(5), 51(1), 

52(1), 53(1), 54(2), 57(1) ou 60(1). Séries de escamas entre origem da nadadeira adiposa e 

linha lateral 25(8), 26(8), 27(7), 28(2) ou 29(3). Escamas pré-dorsais 43(1), 44(2), 45(2), 

46(2), 47(3), 48(1), 50(1), 51(2), 52(2), 53(2), 55(2), 56(1), 57(1) ou 58(1). Escamas 

circumpedunculares 26(3), 27(1), 28(7), 29(13) ou 30(5).  

Raios da nadadeira dorsal ii-iii, 16(12), 17(16), 18(3) ou 19(1); quando adpressos não 

atingindo a nadadeira adiposa. Origem da nadadeira dorsal no meio do corpo ou pouco atrás 

da vertical que passa pela metade da nadadeira pélvica; precedida por um espinho forte 

anteriormente direcionado; margem distal truncada. Nadadeira adiposa bem desenvolvida; 

margem distal truncada; base maior que a distância entre final da nadadeira dorsal e origem da 
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nadadeira adiposa. Raios da nadadeira peitoral i, 11(1), 12(11), 13(7) ou 14(12); margem 

distal convexa, com raios anteriores prolongados, formando uma extremidade arredondada. 

Raios da nadadeira pélvica i, 4(3), 5(25) ou 6(3); margem distal convexa, com ligeiro 

prolongamento dos raios anteriores, formando uma extremidade arredondada, porém não 

alcançando a origem da nadadeira anal. Raios da nadadeira anal iii-iv, 35(4), 36(8), 37(12), 

38(7) ou 39(1); margem distal com dimorfismo sexual (ver seção “dimorfismo sexual”); 

primeiros raios não-ramificados bem desenvolvidos e unidos em estrutura similar a um 

espinho. Nadadeira caudal bifurcada, lobos superior e inferior com tamanhos 

aproximadamente iguais. 

Primeiro arco branquial com rastros branquiais, curtos e finos, sendo os do ramo 

inferior quase o dobro do comprimento dos do ramo superior 14(17), 15(8) ou 16(4) rastros 

branquiais no ramo superior; 16(6), 17(4), 18(6), 19(4), 20(5), 21(1), 23(1) ou 24(2) rastros 

branquiais no ramo inferior. Quatro raios branquiostegais. Vértebras totais 37(1) ou 38(3); 

vértebras abdominais 12(3) ou 13(1); vértebras caudais 21(2) ou 22(2). Supraneurais 5(4). 

 

Tabela 4: Dados morfométricos de Metynnis fasciatus. N= número de espécimes; DP= desvio padrão. 

 N Mínimo Máximo Média DP 

Comprimento padrão (mm) 42 19,2 122,7   

      

Porcentagens no comprimento padrão      

Comprimento da cabeça 42 27,2 33,7 29,7 1,75 

Altura do corpo 42 65,7 87,9 79,0 5,60 

Altura do pedúnculo caudal 42 9,2 11,8 10,4 0,67 

Comprimento do pedúnculo caudal 42 6,8 10,8 9,0 0,90 

Distância Pré-dorsal 42 59,7 66,5 62,9 2,00 

Distância Pré-peitoral 42 30,2 37,3 33,8 2,21 

Distância Pré-anal 42 72,5 80,6 76,4 2,13 

Distância Pós-dorsal 42 57,8 64,8 62,1 2,11 

Distância Pré-pélvica 42 58,3 64,6 61,2 1,98 

Comprimento da nadadeira dorsal 39 26,2 40,7 32,8 4,99 

Comprimento da nadadeira peitoral 41 17,0 23,7 20,6 1,91 

Comprimento da nadadeira pélvica 41 12,3 17,7 14,9 1,36 

Comprimento da nadadeira anal 41 16,0 23,7 18,8 2,53 

Comprimento da base da nadadeira dorsal 42 21,3 25,7 23,5 1,25 

Comprimento da base da nadadeira adiposa 42 16,2 19,0 17,8 0,85 

Comprimento da base da nadadeira anal 42 40,7 47,5 43,8 1,93 
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Distância da base do processo supraoccipital à 

origem da nadadeira dorsal  

42 37,3 47,4 43,4 3,42 

Distância entre final da nadadeira dorsal e origem 

da nadadeira adiposa 

42 7,1 11,9 9,2 1,24 

Comprimento do processo supraoccipital 42 14,2 19,9 17,1 1,74 

Distância interorbital 42 10,8 13,9 12,4 0,77 

Diâmetro orbital 42 9,8 14,1 11,6 1,18 

Comprimento do focinho 42 7,3 9,8 8,5 0,68 

      

Porcentagens no comprimento da cabeça      

Distância interorbital 42 37,6 44,7 41,7 2,18 

Diâmetro orbital 42 35,0 41,7 38,9 2,02 

Comprimento do focinho 42 25,7 30,7 28,4 1,50 

 

Desenvolvimento ontogenético: indivíduos abaixo de 27,0 mm CP apresentando nadadeira 

peitoral em estágio larval, e a partir de 19,0 mm CP já apresentam forma do corpo semelhante 

ao de adultos, mas com altura do corpo ligeimente menor e comprimento da cabeça levemente 

maior que nos adultos (Figura 36). Jovens a partir de 29,0 mm CP já apresentam colorido 

semelhante ao dos adultos (Figura 37). 
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Figura 36: Metynnis fasciatus, INPA 34450, rio Tocantins: a. 19,4 mm CP; b. 20,4 mm CP; c. 26,5 mm CP. 
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Figura 37: Metynnis fasciatus, MZUSP 20558, lago Timbiras, afluente do rio Capim, Pará, jovens: a. 29,1 mm 

CP, b. 33,1 mm CP e c. 48,0 mm CP.  

 

Coloração em álcool: Coloração de fundo amarelo-escuro a marrom-claro, cabeça e região 

dorsal do tronco mais escuros. Mancha umeral escura conspícua, com formato irregular e 

contorno não definido, localizada verticalmente acima da linha lateral, na direção da segunda 

faixa transversal que passa pelo corpo, na quinta escama da linha lateral e não ultrapassando a 

linha vertical que passa pela origem da nadadeira dorsal. Laterais do corpo com cinco a sete 

faixas largas, ocupando mais de 5 escamas horizontalmente, ultrapassando a linha lateral e 

alcançando a região ventral do corpo. Em alguns exemplares as faixas começam a se 



 102 

 

esvanecer em faixas mais estreitas na região médio-ventral do corpo. Olho com uma larga 

faixa transversal escura que passa pela pupila (não discernível em espécimes retidos por longo 

período em formalina). Nadadeira dorsal com primeiro raio e região distal dos demais mais 

escura, e faixas curtas escuras nas membranas interradiais. Nadadeiras anal e caudal com raios 

mais escurecidos. Nadadeiras peitoral e pélvica hialinas (Figura 38).  

 

 

Figura 38: Metynnis fasciatus, a: NUP 13041, 55,6 mm CP, fêmea, rio Araguaia, Caseara; LBP 4001, 85,1 mm 

CP, macho, lago morto, São Félix do Araguaia. 

 

Coloração em vida: baseado na coloração de exemplares recém-capturados, ou recém-

preservados. Coloração geral do corpo prateada, as vezes verde claro, região dorsal da cabeça 

e corpo esverdeada iridescente a prateado-escuro. Macha umeral, faixas e máculas pelo corpo 

e nadadeiras similares ao descrito na seção coloração em álcool. Nadadeiras hialinas a 
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amarelo claro. Durante o período reprodutivo os primeiros raios ou toda a nadadeira anal 

são alaranjadas a avermelhadas, nos dois sexos (Figura 35 e Figura 39). 

 

 

Figura 39: Metynnis fasciatus, INPA 46255, 111,2 mm CP, fêmea, rio Tocantins em frente a São João do 

Araguaia. Foto: D. Bastos. 

 

Dimorfismo sexual: Metynnis fasciatus apresenta o mesmo dimorfismo sexual na nadadeira 

anal descrito e ilustrado por Zarske & Géry (1999) para M. hypsauchen, e  também registrado 

por Ota et al. (2013) para M. guaporensis, que consiste no prolongamento do último raio não 

ramificado e primeiros dois raios ramificados da nadadeira anal nas fêmeas; nos machos esse 

prolongamento é seguido de uma reentrância estreita que origina o lobo centrado nos 

próximos 10-13 raios ramificados. Machos maduros durante o período reprodutivo possuem 

nadadeira pélvica e primeiros raios da nadadeira anal escuros, e apresentam uma mancha 

escura na região após o supracleitro e acima da nadadeira peitoral. Foram observados 

prolongamentos nos primeiros raios da nadadeira dorsal de fêmeas e de jovens (Figura 37 e 

Figura 38a). O menor macho analisado apresentando dimorfismo sexual na nadadeira anal, 

apesar do grande número de exemplares analisados, possui 91,4 mm CP (MZUSP 20576), e 

menor fêmea dissecada apresentando 74,3 mm CP (INPA 20449) já madura e em período 

reprodutivo. 
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Distribuição: Metynnis fasciatus foi descrita por Ahl (1931) da bacia do rio Capiuru, 

bacia esta não localizada em nenhum mapa disponível, mas considerada por Jégu (2003) 

como médio rio Amazonas. Géry (1964: 461) infere que a localidade-tipo seja baixo rio 

Amazonas. Nós acreditadmos que Capiuru pode na verdade se tratar do rio Capim, no Pará, e 

por uma questão de caligrafia foi interpretado erroneamente como Capiuru. Consideramos, 

portanto, que M. fasciatus tenha distribuição no médio e baixo rio Amazonas, principalmente 

nos principais afluentes dessa região da margem direita do rio, como bacia dos rio Tapajós, 

Tocantins-Araguaia, Capim e Guamá, nos estados de Goiás, Mato Grosso e Pará (Figura 40).  

 

Figura 40: Mapa parcial da América do Sul mostrando a distribuiçãoo geográfica de Metynnis fasciatus. Os 

círculos vermelhors representam os lotes analisados. A localidade tipo não é precisa (Rio Capiuru, Amazonia, 

Brasil). 

 

Notas ecológicas: Metynnis fasciatus ocorre predominantemente em rios de águas claras 

como Capim, Guamá, Tapajós e Tocantins-Araguaia, o que abrange grande parte de sua 

distribuição, com exeção apenas do rio Amazonas. A espécie parece substituir M. hypsauchen 

na porção leste da bacia Amazônica, congênere mais semelhante morfologicamente, e muito 

abundante na porção mais a oeste da bacia. A espécie possui captura permitida para fins 

ornamentais (IN 01/2012) e é amplamente utilizada na aquariofilia. 
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Comentários: o holótipo de Metynnis fasciatus, 102 mm CP capturado em 26 Nov 1928 por 

Hans Böker está perdido. De acordo com Zarske & Géry (1999; 2008) e Zarske (2012) não 

está catalogado no acervo do ZMB e não pode ser encontrado, sendo que presumivelmente foi 

deslocado ou perdido durante os bombardeios a museus na Segunda Guerra Mundial. 

Ahl (1931), ao descrever a espécie, discute que M. fasciatus é mais proximamente 

relacionada a M. callichromus e M. schreitmuelleri. Metynnis callichromus foi descrita por 

Ahl (1923: 19) do lago do Faro, rio Nhamundá (Jamundá), bacia do rio Amazonas, e M. 

schreitmuelleri Ahl em Schreitmüller & Ahl (1922: 265) foi descrita de um exemplar de 

aquário, importado em 1913, provavelmente da bacia Amazônica. Zarske & Géry (1999) 

consideraram ambas as espécies como sinônimas de M. hypsauchen.  

Através de análises da imagem da descrição original de M. callichromus e das imagens 

dos holótipos fornecidas por Zarske & Géry (1999: 195, 196), podemos observar que as duas 

espécies possuem faixas transversais estreitas e curtas, limitando-se a região entre a nadadeira 

dorsal e acima da linha lateral, que podem se prolongar como máculas na região mais ventral 

do corpo, enquanto que, em M. fasciatus, as faixas são largas e se estendem até a região 

ventral do corpo. Assim, corroboramos a hipótese de que M. callichromus e M. 

schreitmuelleri são sinômimos juniores de M. hypsauchen, e portanto, entidades específicas 

distintas de M. fasciatus, principalmente devido ao diferente padrão de coloração. 

Gosline (1951) em sua revisão taxonômica das espécies de Metynnis considerou que 

M. fasciatus era um sinônimo júnior de M. hypsauchen, juntamente com outras quatro 

espécies (M. callichromus, M. ehrhardti, M. orinocensis e M. schreitmuelleri). Para o autor, 

M. hypsauchen é a espécie mais comum e amplamente distribuída de Metynnis, juntamente 

com M. argenteus (aqui considerada sinônimo júnior de M. altidorsalis). Ele a diferenciava 

das demais pela presença de nadadeira adiposa com base muito longa e baixa, processo 

supraoccipital bem desenvolvido, rastros branquais de número mediano, e corpo prateado ou 

com presença de faixas na região dorsal. 

Zarske & Géry (1999), por sua vez, diferenciaram as duas espécies principalmente 

pelo padrão de coloração, sendo que M. fasciatus possuía faixas regulares que se estendiam 

até a origem da nadadeira pélvica e M. hypsauchen tinham o corpo sem faixas, ou com faixas 

irregulares que se dissolviam em máculas abaixo da linha lateral. Adicionalmente, 

observamos que os autores consideraram diferentes números de escamas circumpedunculares, 

cerca de 28 em M. fasciatus e próximo a 20 em M. hypsauchen. Posteriormente, Zarske & 
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Géry (2008: 183) consideraram M. fasciatus um sinônimo júnior de M. hypsauchen, pois 

encontraram em um mesmo lote jovens com faixas regulares destacadas por Ahl (1931) e 

adultos com faixas estreitas que se dissolviam em máculas abaixo da linha lateral, e 

acreditavam que essa diferença de colorido se devia a variação ontogenética das duas 

espécies. Por fim, Zarske (2012) não conseguiu determinar o real status da espécie, 

considerando-a válida tanto como Metynnis fasciatus ou sinônimo júnior de Metynnis 

hypsauchen, causando muitos erros de identificação e confusão da utilização dos nomes das 

duas espécies até a atualidade. 

A análise de grande número de material proveniente de diversas localidades, incluindo 

séries ontogenéticas melhores nos permitiram concluir que M. fasciatus e M. hypsauchen são 

duas espécies distintas, que podem ser facilmente separadas uma da outra pelo padrão de 

coloração já destacado anteriormente (faixas grossas regulares, vs. faixas estreitas e mais 

concentradas acima da linha lateral, respectivamente), e pelo número de séries de escamas 

acima da linha lateral até a origem da nadadeira adiposa (25-29 vs. 19-25, respectivamente) 

como destacado na seção “Diagnose”. Distâncias genéticas de 2% calculadas com base do 

gene citocromo c oxidase subunidade I foram encontradas separando as duas espécies (Figura 

141 e Tabela 17). Finalmente, as duas espécies possuem distribuições geográficas distintas, 

coocorrendo apenas na bacia do rio Tapajós, sendo que M. fasciatus está restrita à rios na 

margem direita do baixo rio Amazonas (Tapajós, Tocantins-Araguaia, Capim e Guamá).  

 

Material examinado. Não tipo: Brasil, bacia do rio Capim, Pará: MZUSP 20555, 1, 121,7 

mm CP, lago Timbiras, afluente do rio Capim, Paragominas, c. 2°35’S 47°49’W, 17 Ago 

1970, EPA; MZUSP 20558, 57(10, 23,3-57,7 mm CP), lago Timbiras, afluente do rio Capim, 

Paragominas, c. 2°35’S 47°49’W, 17 Ago 1970, Expedição Permanente a Amazônia; MZUSP 

20576, 2 de 36, 91,4-101,2 mm CP, lago Jurunundéus, afluente do rio Capim, bacia do rio 

Guamá, Paragominas, c. 2°22’S 47°48’W, 19 Set 1970, EPA; MZUSP 49052, 6(2, 19,2-101,0 

mm CP), lago Jurunundéus, afluente do rio Capim, bacia do rio Guamá, Paragominas, c. 

2°22’S 47°48’W, 19 Ago 1970, Expedição Permanente a Amazônia; MZUSP 85847, 1, 61,2 

mm CP, rio Amazonas, Almeirim, c. 1º31’S 52º33’W, Nov 1998, D. Calcagnotto. Bacia do 

rio Tocantins-Araguaia, Goiás: NUP 13032, 1, 56,8 mm CP, lago Luiz Alvez 2, afluente do 

rio Araguaia, São Miguel do Araguaia, 13º13’22”S 50º34’40”W, Nupélia; NUP 13041, 1, 

55,6 mm CP, lago Luiz Alvez 1, afluente do rio Araguaia, São Miguel do Araguaia, 

13º13’58”S 50º34’15”W, Nupélia. Mato Grosso: LBP 3978, 4(2, 56,5-63,4 mm CP), lago na 
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fazenda Taboca, rio Araguaia, São Félix do Araguaia, 11º40’09”S 50º51’00”W, R. Devidé 

& C. Martins; LBP 4001, 10(5, 83,9-93,9 mm CP), lago Morto, afluente do rio Araguaia, São 

Félix do Araguaia, 11º40’09”S 50º51’00”W, 24 Out 2004, R. Devidé, C. Martins; NUP 

13024, 2, 63,4-68,1 mm CP, lago Comprido, afluente do rio Araguaia, Cocalinho, 12º52’06”S 

50º35’44”W, Nupélia. Pará: INPA 20449, 2, 1 esq., 74,3-122,7 mm CP, lago Naru, afluente 

do rio Araguaia, Caseara, 9º16’55”S 49º57’33”W, 15 Nov 2000, equipe de ictiofauna; INPA 

34450, 5, 20,4-31,8 mm CP, lago Ariranhas, rio Tocantins, Caseara, 9o43’47”S 50o09’14”W, 

24 Fev 2000, J. Zuanon; INPA 46255, 5, 1 esq., 61,2-119,9 mm CP, rio Tocantins em frente a 

São João do Araguaia, c. 5º23’S 48º38’W, 3 Jul 2014, Exportador local. Bacia do rio 

Tapajós, Pará: MZUSP 3563, 2, 92,7-98,4 mm CP, rio Tapajós, c. 3º31’S 55º19’W, Nov, 

equipe de ictiofauna; MZUSP 20286, 1, 82,4 mm CP, rio Tapajós, Barreirinha, c. 3º31’S 

55º19’W, Nov 1970, Expedição Permanente a Amazônia. Bacia do rio Xingu: INPA 37964, 

1, 34,2 mm CP, rio Tapuama, afluente do rio Xingu, Altamira, 3º36’29”S 52º20’57”W, 8 Out 

2012, M. Sabaj-Perez, L. M Sousa & M. Arces. 

 

Metynnis guaporensis Eigenmann, 1915 

(Figs. 41-47) 

 

Metynnis guaporensis Eigenmann, 1915: 267 [localidade-tipo: Maciel: rio Guaporé; San 

Joaquim, Bolívia]. –– Ahl, 1923: 17 [rio Guaporé; redescrição]. ––Norman, 1929: 816 [bacia 

Amazônica; redescrição]. –– Campos, 1944: 204 [Pará]. –– Fowler, 1950: 393 [Pará, bacia 

Amazônica, Bolívia; fig. 437]. –– Zarske & Géry, 1999: 192 [redescrição detalhada]. ! Jégu 

& Ingenito, 2007: 40 [lista de espécies]. –– Ota et al., 2013: 19 [foto, breve descrição]. 

Metynnis luna. Gosline, 1951: 48 [breve descrição parcial]. 
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Figura 41: Metynnis guaporensis, FMNH 56913, holótipo, 99,0 mm CP, rio Guaporé, Maciel. Retirada do site 

http://emuweb.fieldmuseum.org/web/pages/common/imagedisplay.php?irn=50801&reftable=ecatalogue&refirn=

635334. 

 

 

Figure 42: Metynnis guaporensis, radiografia FMNH 56913, holótipo, 99,0 mm CP, rio Guaporé, Maciel. 

Retirada do site: 

http://emuweb.fieldmuseum.org/web/pages/common/imagedisplay.php?irn=50801&reftable=ecatalogue&refirn=

635334. 
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Diagnose: Metynnis guaporensis pode ser facilmente diferenciada de todas suas 

congêneres, exceto M. luna, por apresentar um total de 50-71 rastros branquiais longos, quase 

tão longos quanto o filamento branquial (vs. 18-42). De M. luna pode ser diagnosticada por 

possuir 75-88 escamas perfuradas na linha lateral (vs. 59-74) e 24-27 séries de escamas acima 

da linha lateral (vs. 16-24). Adicionalmente, M. guaporensis difere de M. luna pela forma da 

mancha umeral, que é conspícua e maior que o diâmetro orbital (vs. pequena e inconspícua - 

quando presente, e menor que o diâmetro orbital). 

 

Descrição: dados morfométricos sumarizados na Tabela 5. Corpo alto, comprimido, com 

forma geral discoide, com região ventral mais arredondada, sendo a maior altura do corpo 

encontrada na linha vertical que passa pelas inserções das nadadeiras dorsal e pélvica. 

Distâncias pré-dorsal e pós-dorsal aproximadamente iguais. Perfil dorsal da cabeça convexo 

da boca até a linha vertical que passa pela margem anterior do olho, bastante côncavo deste 

ponto até a base do processo supraoccipital, e novamente convexo da base do processo até a 

origem da nadadeira dorsal. Perfil do corpo muito inclinado na base da nadadeira dorsal; reto 

do final da nadadeira dorsal até a origem da nadadeira adiposa; e novamente inclinado na base 

da nadadeira adiposa. Cabeça ovalada, com região do opérculo abaixo da linha transversal que 

passa pela metade do olho aproximadamente o dobro do comprimento da região acima deste 

ponto, com margem posterior circundada por membrana opercular muito grossa, cobrindo até 

sete escamas horizontalmente no maior comprimento da cabeça. 

Perfil ventral do corpo inclinado e bastante convexo, com a presença de uma série de 

16(1), 17(6), 18(15), 19(20), 20(19), 21(4), 22(3), 23(1), 24(2) ou 25(3) espinhos abdominais 

pré-pélvica simples, seguidos por 6(4), 7(24), 8(31), 9(14) ou 10(2) espinhos simples com 

asas laterais; seguidos por 0(7), 1(59) ou 2(9) espinhos bilaterais. Espinhos totais 24(1), 25(3), 

26(8), 27(19), 28(14), 29(11), 30(6), 31(3), 32(5), 33(2) ou 34(2), nenhum posterior ao ânus. 

Pedúnculo caudal curto, margens dorsal e ventral retas, com altura aproximadamente igual ao 

comprimento. 

Focinho arredondado. Boca terminal, mandíbulas isognatas. Dentes molariformes. 

Dentes da série labial do pré-maxilar contactando os dentes da série lingual. Cinco dentes na 

série labial e dois na série lingual. Dentes 1-3 da série labial do pré-maxilar com borda 

cortante; dentes 1 e 2 separados por espaço. Dentário com quatro dentes, par de dentes 

sinfiseanos sempre presentes atrás da série principal de dentes. Maxilar edêntulo. 
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Escamas cicloides, numerosas, pequenas e de tamanhos irregulares. Linha lateral 

completa, contendo 75(25), 76(7), 77(4), 78(7), 79(4), 80(5), 81(8), 82(3), 83(6), 84(3), 85(3), 

86(3) ou 88(1) escamas perfuradas; seis a oito anteriores maiores que as demais. Séries de 

escamas acima da linha lateral 40(8), 41(12), 42(8), 43(3), 44(11), 45(6), 46(8), 47(7), 48(2), 

49(5), 50(5), 54(1) ou 55(1). Séries de escamas abaixo da linha lateral 39(1), 40(2), 41(1), 

42(11), 43(8), 44(10), 45(9), 46(4), 47(4), 48(7), 49(4), 50(5), 51(2), 52(3), 54(1), 55(1) ou 

57(1). Séries de escamas entre origem da nadadeira adiposa e linha lateral 24(65), 25(6), 26(5) 

ou 27(2). Escamas pré-dorsais 38(10), 39(3), 40(3), 41(4), 42(6), 43(7), 44(1), 45(4), 46(9), 

47(2), 48(3), 49(5), 50(6), 51(4), 52(3), 54(2), 55(4) ou 56(1). Escamas circumpedunculares 

20(1), 22(2), 23(7), 24(26), 25(13), 26(11), 27(11), 28(4), 29(2) ou 30(1). 

Raios da nadadeira dorsal ii-iii, 16(26), 17(29) ou 18(23); quando adpressos não 

atingindo a nadadeira adiposa. Origem da nadadeira dorsal no meio do corpo ou pouco atrás 

da vertical que passa pela origem da nadadeira pélvica; precedida por um espinho forte 

anteriormente direcionado; margem distal truncada. Nadadeira adiposa bem desenvolvida; 

margem distal truncada; base maior que a distância entre final da nadadeira dorsal e origem da 

nadadeira adiposa. Raios da nadadeira peitoral i, 11(5), 12(13), 13(19) ou 14(41); margem 

distal convexa, com raios anteriores prolongados, formando uma extremidade arredondada. 

Raios da nadadeira pélvica i, 4(39) ou 5(37); margem distal convexa, com ligeiro 

prolongamento dos raios anteriores, formando uma extremidade arredondada, porém não 

alcançando a origem da nadadeira anal. Raios da nadadeira anal iii-iv, 35(2), 36(3), 37(16), 

38(23), 39(14), 40(15) ou 41(1); margem distal com dimorfismo sexual (ver seção 

“dimorfismo sexual”); primeiros raios não-ramificados bem desenvolvidos e unidos em 

estrutura similar a um espinho. Nadadeira caudal bifurcada, lobos superior e inferior com 

tamanhos aproximadamente iguais. 

Primeiro arco branquial com rastros branquiais, longos, quase tão longos quanto os 

filamentos branquiais, 24(2), 24(3), 25(6), 26(6), 27(5), 28(11), 29(7), 30(7), 31(11), 32(9) ou 

33(5) rastros branquiais no ramo superior; 26(2), 27(3), 28(9), 29(3), 30(16), 31(2), 32(2), 

33(13), 34(8), 35(7), 36(1), 37(2) ou 38(2) rastros branquiais no ramo inferior. Quatro raios 

branquiostegais. Vértebras totais 36(1); vértebras abdominais 10(1); vértebras caudais 22(2). 

Supraneurais 5(1). 

Tabela 5: Dados morfométricos de Metynnis guaporensis. N= número de espécimes; DP= desvio padrão. 

 N Mínimo Máximo Média DP 

Comprimento padrão (mm) 89 34,5 129,4   
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Porcentagens no comprimento padrão      

Comprimento da cabeça 87 29,8 38,9 33,4 2,08 

Altura do corpo 88 72,1 90,6 80,3 3,83 

Altura do pedúnculo caudal 87 8,3 11,7 10,0 0,62 

Comprimento do pedúnculo caudal 87 8,3 11,0 9,7 0,68 

Distância Pré-dorsal 88 57,0 65,1 61,1 1,41 

Distância Pré-peitoral 88 32,4 40,0 36,7 1,82 

Distância Pré-anal 88 72,5 82,9 77,5 1,79 

Distância Pós-dorsal 88 59,5 67,3 62,7 1,76 

Distância Pré-pélvica 86 58,2 68,8 62,9 1,89 

Comprimento da nadadeira dorsal 83 22,5 38,0 29,5 3,67 

Comprimento da nadadeira peitoral 88 18,4 24,6 21,6 1,18 

Comprimento da nadadeira pélvica 86 12,1 17,2 14,3 1,12 

Comprimento da nadadeira anal 80 10,6 19,9 14,9 2,17 

Comprimento da base da nadadeira dorsal 88 21,4 26,7 23,7 1,11 

Comprimento da base da nadadeira adiposa 86 15,0 20,2 17,2 1,04 

Comprimento da base da nadadeira anal 88 40,2 47,6 43,9 1,97 

Distância da base do processo supraoccipital à 

origem da nadadeira dorsal  

88 38,9 47,7 43,6 1,72 

Distância entre final da nadadeira dorsal e origem 

da nadadeira adiposa 

86 9,1 13,1 11,3 0,89 

Comprimento do processo supraoccipital 88 16,1 21,2 18,7 1,33 

Distância interorbital 88 11,8 14,9 13,1 0,66 

Diâmetro orbital 88 9,2 13,3 11,0 1,11 

Comprimento do focinho 88 7,2 10,0 8,1 0,47 

      

Porcentagens no comprimento da cabeça      

Distância interorbital 88 36,3 43,3 39,3 1,62 

Diâmetro orbital 88 28,9 37,3 32,8 1,86 

Comprimento do focinho 88 20,4 26,9 24,3 1,27 

 

Desenvolvimento ontogenético: não foram analisados indivíduos com nadadeira peitoral em 

estágio larval, mas espécimes acima de 28,0 mm CP já apresentam forma geral do corpo 

semelhante à de adultos. Variações ontogenéticas foram observadas em relação ao 

comprimento da cabeça dos jovens, proporcionalmente maior nos adultos. Outra variação 

consiste no comprimento das nadadeiras dorsal e anal, que apresentam prolongamento dos 

primeiros raios em indivíduos abaixo de 40,0 mm CP (Figura 43). 
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Figura 43: Metynnis guaporensis, INPA 21290, rio Araguaia, Parque Estadual do Cantão, Tocantins: a. 28,6 mm 

CP; b. 32,4 mm CP. 

 

Coloração em álcool: coloração de fundo amarelo-escuro a marrom-claro, cabeça e região 

dorsal do tronco mais escuros. Mancha umeral escura conspícua, mais forte em indivíduos em 

período reprodutivo, com formato irregular e borda não definida, localizada verticalmente 

acima da linha lateral, na direção da quinta escama da linha lateral e não ultrapassando a linha 

vertical que passa pela origem da nadadeira dorsal. Olho com uma larga faixa transversal 

escura que passa pela pupila (não discernível em espécimens retidos por longo período em 

formalina). Nadadeira dorsal de exemplares em período reprodutivo com máculas 

verticalmente alongadas ou faixas curtas escuras ao longo das membranas interradiais (Figura 

44 e Figura 45). Nadadeiras adiposa e caudal com margens distais com uma estreita faixa 

escura. Nadadeira adiposa apresentando pequenas máculas na margem distal em indivíduos 

durante período reprodutivo, e nadadeira anal com região mediana dos seis primeiros raios 

escurecidos (Figura 44). 
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Figura 44: Metynnis guaporensis, INPA 22322, 90,6 mm CP, macho, rio Tocantins, Itupiranga, Pará. 

 

Coloração em vida: baseado em exemplares recém-capturados, ou recém-preservados. 

Coloração geral do corpo prateada a amarelada, com região dorsal da cabeça e corpo mais 

escurecida. Macha umeral, margens e máculas das nadadeiras similares ao descrito na seção 

coloração em álcool. Nadadeiras hialinas a amarelo claro. Durante o período reprodutivo os 

primeiros raios ou toda a nadadeira anal são alaranjados a avermelhados, nos dois sexos. 

Machos com mancha alaranjada ou avermelhada logo abaixo da mancha umeral, de tamanho e 

forma semelhante da mesma (Figura 46b). Outras diferenças ver na seção “Dimorfismo 

sexual”. 
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Figura 45: Metynnis guaporensis, UFRO-I 3238, 110,0 mm CP, macho, foz do rio Jaciparaná, bacia do rio 

Madeira, Porto Velho. Foto: B. Barros. 

 

Dimorfismo sexual: Metynnis guaporensis apresenta o mesmo dimorfismo sexual na 

nadadeira anal descrito e ilustrado por Zarske & Géry (1999) para M. hypsauchen, já 

registrado por Ota et al. (2013: 19). Consiste no prolongamento do último raio não ramificado 

e primeiros dois raios ramificados da nadadeira anal nas fêmeas, com os demais raios 

decrescendo gradualmente de tamanho, tornando o restante da margem da nadadeira retilínea; 

nos machos esse prolongamento é seguido de uma reentrância estreita que origina o lobo 

centrado nos próximos 5-14 raios ramificados. Colorido dos machos mais acentuado que nas 

fêmeas, principalmente nos primeiros seis raios da nadadeira anal mais escuros, e a mancha 

alaranjada ou avermelhada situada logo abaixo da mancha umeral. Nadadeira dorsal de 

exemplares em período reprodutivo com máculas verticalmente alongadas ou faixas curtas 

escuras nas membranas interradiais (Figura 46). Primeiro raio não ramificado da nadadeira 

dorsal e dois primeiros ramificados com prolongamento, visível no holótipo (FMNH 56913, 

fêmea) e também em exemplares jovens (Figura 41 e Figura 43). Primeiros raios ou toda 

nadadeira anal em ambos os sexos alaranjada ou avermelhada em período reprodutivo. O 

menor macho analisado apresentando dimorfismo sexual na nadadeira anal possui 59,2 mm 

CP (INPA 658), e menor fêmea dissecada apresentando 57,4 mm CP (INPA 658) já madura e 

em período reprodutivo. 
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Figura 46: Metynnis guaporensis: a. MZUSP 92056, 104,6 mm CP, fêmea, rio Tiquié, comunidade 

Serra da Mucura, Amazonas; b. ANSP 194545, 96,4 mm CP, macho, rio Xingu, Altamira, Pará, 

9°17’02”S 64°23’56”W. 

 

Distribuição: Anteriormente restrita ao rio Guaporé, na Bolívia e Brasil (Zarske & Géry, 

1999; Jégu, 2003; Ota et al., 2013). Neste estudo ampliamos a distribuição geográfica dessa 

espécie para toda a bacia do rio Amazonas, incluindo o rio Solimões e seus principais 

tributários, como rio Guamá, Negro, Uatumã, Tiquié, Tocantis-Araguaia, Xingu, Juruá, Purus, 

e Madeira, incluindo os rios Cautário, Jaci-Paraná, Pacaás Novos, e Guaporé, no Brasil, assim 

como no río Blanco, tributário do rio Iténez (ou Guaporé) na Bolívia, río Nanay no Peru, e ao 
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longo da bacia do río Orenoco, incluindo o río Mavaca, e río Cuyuni, da bacia do rio 

Essequibo, ambos na Vezezuela (Figura 47). 

 

Figura 47: Mapa parcial da América do Sul mostrando a distribuição geográficas de Metynnis guaporensis. A 

estrela vermelha representa a localidade tipo, e os círculos a localidade do restante do material analisado. 

 

Notas ecológicas: a localidade-tipo de Metynnis guaporensis é o rio Guaporé, um rio de água 

parcialmente clara, as vezes chegando a um tom mais escuro. Metynnis guaporensis habita 

preferencialmente águas lênticas, como lagos ou remansos em rios. Outros rios de águas 

claras em que ela também ocorre são Guamá, Tocantins-Araguaia, Xingu, e Cuyuni. Por outro 

lado, a espécie também é abundante em rios de águas brancas, como alguns afluentes do rio 

Madeira, Purus, Juruá, Mavaca e Nanay, e em rios de água preta, como os rios Uatumã e 

Tiquié. Considerando o elevado número de rastros branquias com comprimento quase igual 

ao dos filamentos branquais, supõem-se que a espécie seja filtradora, no entanto, não se tem 

informações sobre o hábito alimentar da espécie. 

 

Comentários: Gosline (1951) considerou M. guaporensis um sinônimo junior de M. luna. 

Géry (1972) afirmava que M. guaporensis poderia ser um provavel sinônimo junior de M. 
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luna, por conta do compartilhamento do elevado número de rastros branquais, condição 

exclusivamente encontrada nessas duas espécies. 

Zarske & Géry (1999), em sua revisão taxonômica, diferenciaram as duas espécies 

pela menor altura do corpo em M. guaporensis (72,8-85,3% CP vs. 89.0-98.7% em M. luna) e 

pelo número de escamas na linha lateral (87-92 vs. 73-82). A altura do corpo de M. luna 

parece ser maior que de M. guaporensis, no entanto, encontramos grande sobreposição desse 

caráter, e não conseguimos utilizá-lo como diagnóstico entre as duas espécies.  

Durante o desenvolvimento do presente estudo a validade de M. guaporensis foi 

questionada, pelo fato da mesma estar amplamente distribuída, e muitas vezes ocorrendo 

simpatricamente com M. luna, o que dificultava a dignose entre as duas, sendo as diferenças 

entre elas comumente consideradas variações populacionais de M. luna, a espécie tipo do 

gênero. Mas os distintos números de escamas da linha lateral (75-88 vs. 59-74) e de séries de 

escamas acima da linha lateral (24-27 vs. 16-24) corroboraram a validade das duas espécies. 

Adicionalmente, machos de M. guaporensis são mais coloridos que de M. luna, com os 

primeiros raios da nadadeira anal escuros, às vezes pontos escuros presentes na nadadeira 

adiposa e uma mancha alaranjada abaixo da mancha umeral podem ser observados, ao passo 

que M. luna apresenta apenas manchas verticalmente alongadas na nadadeira dorsal e mancha 

umeral.  

A análise molecular utilizando o gene mitocondrial citocromo oxidase subunidade I 

detectou distâncias genéticas de 2 a 4% entre as duas espécies. No entanto, nesta mesma 

análise, M. luna do rio Madeira apresentou dois agrupamentos um grupo composto por um 

exemplar do rio Amazonas e um exemplar do rio Solimões, e um outro grupo formado por 

dois exemplares do rio Madeira (Figura 141 e Tabela 17). Não observamos diferenças 

morfológicas os dois grupos de M. luna, e conseguimos diagnosticá-los de M. guaporensis. 

Assim, atribuímos esse resultado à possíveis contaminações durante a extração do DNA, 

apesar da eliminações de possíveis diferenças de tamanhos de sequências durante o 

alinhamento. 

Zarske & Géry (1999) compararam M. guaporensis com M. orinocensis. 

Steindachner (1908) já havia mencionado na descrição original que os três síntipos de M. 

orinocensis estavam provavalmente perdidos. Zarske & Géry (1999), então, procuraram os 

tipos de M. orinocensis na coleção de Viena (NMW), mas não encontraram os exemplares 

catalogados. No entanto, consideraram um exemplar de Berlin (ZMB 11989) e dois de Viena 

(NMW 56383) catalogados como M. hypsauchen e provenientes da localidade-tipo de M. 
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orinocensis (rio Orinoco, Ciudad Bolivar, Venezuela), como topótipos pertencendo a M. 

orinocensis. Com base nesse material, forneceram uma comparação entre M. guaporensis e 

M. orinocensis baseados nesses três supostos topótipos da última espécie.  

Nessa comparação, Zarske & Géry (1999) comentaram que as duas espécies 

compartilham o elevado número de rastros branquais, e se distinguem pelo número de 

escamas da linha lateral (87-92 vs. 73-82), além de apresentarem diferente distribuição, a 

primeira restrita ao rio Guaporé, e a segunda ao rio Orinoco. Nós analisamos exaustivamente 

material proveniente de três coleções venezuelanas (MBUCV, MCNG e MHNLS) e 

encontramos quatro espécies provenientes da localidade tipo de M. orinocensis: M. 

altidorsalis, M. guaporensis, M. hypsauchen e M. luna. Com base nas informações fornecidas 

na descrição original (Steindachner, 1908), principalmente relacionadas ao colorido em vida, 

(azul prateado), consideramos M. orinocensis sinônimo júnior de M. hypsauchen, pois em 

vida, os exemplares de M. guaporensis são prateados a amarelados. Uma discussão mais 

detalhada sobre o status taxonônico de M. orinocensis será realizada posterioremente. 

 

Material examinado. Material tipo. Brasil: FMNH 56913 [ex CM 5729], holótipo, 99,0 

mm CP, fêmea, rio Guaporé, Maciel, c. 10°21’S 63°11’W. Não tipo. Venezuela, bacia do rio 

Apure, Apure: MBUCV 21069, 1, 62,7 mm CP, laguna la Mapora, em frente ao Fundo, 

7°27’03”N 71°00’32”W, 18 Jan 1980, F. Provenzano. Bacia do rio Cuyuni, Bolívar: 

MHNLS 7330, 8(1, 54,7 mm CP), laguna El Socorro, río Cuyuni, 6°48’N 61°44’W, 4 Mar 

1982, L. Pérez, Vazquez, Medina & Ovidio; MHNLS 7340, 48(1, 55,6 mm CP), mesmos 

dados que MHNLS 7330. Brasil, bacia do rio Guamá, Pará: LBP 9394, 2, 56,0-58,9 mm 

CP, rio Guamá, Ourém, 1º34’00”S 47º09’51”W, 6 Fev 2010, C. Oliveira & C. Britzke; LBP 

18398 , 1, 76,3 mm CP, rio Guamá, Ourém, 1º34’00”S 47º09’51”W, 6 Fev 2010, C. Oliveira 

& C. Britzke; bacia do rio Juruá, Acre: LBP 4222, 3, 114,0-121,5 mm CP, rio Juruá, 

Cruzeiro do Sul, 7º09’49”S 73º43’30”W, 25 Out 2006, C. Oliveira & R. C. Benine. Bacia do 

rio Madeira, Bolívia: INPA 656, 10, 44,9-57,3 mm CP, río Blanco, Trindad, c. 14°48’S 

65°01’W, 2 Set 1984, Loubens & Lauzanne; INPA 658, 10, 1 d&c, 56,4-64,8 mm CP, río 

Blanco, Trindad, c. 14°48’S 65°01’W, 2 Set 1984, Loubens & Lauzanne. Brasil, Rondônia: 

INPA 22407, 1, 84,5 mm CP, rio Pacaás Novos, Guajará-Mirim, 10º56’15”S 65º14’11”W, 16 

Nov 1984, G. S, Mendes; INPA 22409, 5, 98,0-114,0 mm CP, rio Pacaás Novos, Guajará-

Mirim, 10º56’15”S 65º14’11”W, 17 Nov 1984, G. M. Santos; INPA 22408, 1, 97,9 mm CP, 

rio Guaporé, em frente a Pimenteiras, Pimenteiras, 12°54’58”S 62°44’14”W, 28 Nov 1984, G. 
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M. Santos; UFRO-I 407, 1, 104,5 mm CP, lago Madalena, rio Jaciparaná, bacia do rio 

Madeira, Porto Velho, 9º17’00”S 64°23’57”W, 8 Nov 2003, L. Sonego; UFRO-I 3238, 1, 

109,8 mm CP, foz do rio Jaciparaná, bacia do rio Madeira, Porto Velho, 9°17’02”S 

64°23’56”W, 4 Out 2009, A. R. Santos; UFRO-I 4188, 2, 107,6-122,5 mm CP, mesmos dados 

que UFRO-I 407; UFRO-I 759, 92,7 mm CP, rio Cautário, afluente do rio Guaporé, bacia do 

rio Madeira, Costa Marques, 12°11’06”S 63°33’12”W, 17 Nov 2008, A. Cella-Ribeiro; 

UFRO-I 1692, 1, 94,4 mm CP, foz do rio Jaciparaná, bacia do rio Madeira, Porto Velho, 

9°28’20”S 64°24’27”W, 7 Abr 2009, J. M. Monteiro-Neto; UFRO-I 4670, 2, 60,0-114,0 mm 

CP, lago Cuniã, rio Madeira, Porto Velho, 8°20’19”S 63°30’45”W, 16 Abr 2011, D. M. 

Ayalla; UFRO-I 5393, 1, 75,8 mm CP, lago Três Prais à montante do rio Jaciparaná, Porto 

Velho, 9º27’16”S 64º24’59”W, 25 Nov 2011, J. G. Sodré; UFRO-I 5396, 1, 56,8 mm CP, 

igarapé Jatuarana, afluente do rio Madeira, Porto Velho, 8°49’55”S 64°02’55”W, 27 Nov 

2011, Equipe de ictiologia UNIR; UFRO-I 5399, 1, 65,3 mm CP, lago Madalena, rio 

Jaciparará, Porto Velho, 9o16’59”S 64o23’54”W, 10 Jun 2010, F. P. Fernandes; UFRO-I 7190, 

2, 46,3-65,7 mm CP, lago Madalena, rio Jaciparará, Porto Velho, 9o17’04”S 64o23’44”W,25 

Nov 2011, A. A. Matsuzaki; UFRO-I 7536, 1, 107,7 mm CP, montante do rio Jaciparaná, 

bacia do rio Madeira, Porto Velho, 9°27’16”S 64°24’59”W, 25 Nov 2011, J. G. Sodré. Bacia 

do rio Negro, Amazonas: MZUSP 92056, 5, 104,6-121,3 mm CP, rio Tiquié, na comunidade 

Serra do Mucura, bacia do rio Negro, 0º10’00”N 69º07’00”W, 12 Set 2006, F. C. T. Lima, M. 

L. Lopes & R. Pedrosa. Roraima: INPA 46274, 1, 93,1 mm CP, enseada no rio Branco, 

Ataúba, 1o03’38”S 61o51’00”W, 10 Fev 2013, V. Machado & T. Hrbeck. Bacia do rio Purus, 

Amazonas: INPA 46056, 2, 75,4-80,0 mm CP, rio Linhafogo, afluente do rio Purus, na Resex 

Canunami, Canunami, c. 6º30’S 64º25’W, 4 Set 2010, S. Arrolho & R. Rosa. Bacia do rio 

Solimões, Amazonas: INPA 37096, 1, 77,0 mm CP, lago Rasgado, afluente do rio Solimões, 

Manacapuru, 3°43’19”S 62°08’48”W, 20 Jul 2000, C. A. Lima; INPA 37097, 1, 110,3 mm 

CP, lago Manoá, afluente do rio Solimões, Boa Vista dos Ramos, 2º52’37”S 57º31’54”W, 26 

Jul 2000, C. A. Lima. Peru: Loreto: ANSP 179520, 4(5, 89,4-103,3 mm CP), lagoa próxima 

ao río Nanay, cerca de 2 horas de barco de popa acima de Santa Clara, 3º52’21”S 

73º32’43”W, 16 Ago 2003, M. H. Sabaj, N. J. Salcedo, B. Sidlauckas, H. Sanchez, L. Isuiza 

& pescador local. Baca do rio Tocantins-Araguaia, Mato Grosso: LBP 8778, 2, 44,7-47,3 

mm CP, lagoa do Chico, afluente do rio Araguaia, Cocalinho, 13º19’23”S 50º37’21”W, 29 

Set 2009, R. Devidé et al.; LBP 12745, 8(1, 80,9 mm CP), rio Araguaia, Cocalinho, 

13º18’37”S 50º36’47”W, 29 Set 2009, R. Devidé. Pará: INPA 22364, 1, 87,3 mm CP, rio 
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Tocantins, Tucuruí, 3°48’02”S 49°38’20”W, Nov 1980, J. Géry; INPA 42310, 1, 82,1 mm 

CP, baixo rio Tocantins, Baião, 2°40’S 49°40’W, Nov 1987, F. Martinho; INPA 22322, 4, 

89,5-94,9 mm CP, rio Tocantins, Itupiranga, c. 5°10’S 49°19’W, 21 Nov 1981, Equipe de 

ictiologia do INPA. Tocantins: INPA 20040, 1, 92,6 mm CP, lago Naru, rio Araguari, 

Caseara, 9°16’10”S 49°57’49”W, 25 Mai 2000, Equipe de Ictiofauna; INPA 21290, 2, 28,6-

32,4 mm CP, rio Araguaia, Parque Estadual do Cantão, Caseara, 9°17’46”S 49°57’48”W, 24 

Fev 2000, J. Zuanon. Bacia do rio Uatumã, Amazonas: INPA 22221, 1 esq., 117,4 mm CP, 

rio Uatumã, Presidente Figueiredo, 2°10’44”S 59°11’33”W, Mai 1985, S. Amadio; INPA 

22215, 1 esq., 91,6 mm CP, igarapé do Arraia, rio Uatumã, Presidente Figueiredo, 2°10’44”S 

59°11’33”W, Mar 1985, P. Tarso; INPA 42316, 2, 126,0-129,4 mm CP, rio Uatumã, 

Presidente Figueiredo, 2°10’44”S 59°11’33”W, Nov 1984, Equipe de Ictiologia do INPA. 

Bacia do rio Xingu, Mato Grosso: MZUSP 96719, 1, 90,4 mm CP, rio Curisevo, afluente do 

rio Xingu, porto do Vitório, próximo ao ribeirão Kevuaieli, Gaúcha do Norte, 13º02’05”S 

53º25’19”W, 19 Out 2004, C. R. Moreira et al. Pará: LBP 16664, 17(5, 44,5-52,7 mm CP), 

rio Xingu, Altamira, 3º30’14”S 52º02’20”W, 30 Set 2012, C. Oliveira, R. Britzke, L. M Sousa 

& D. A. Bastos; MZUSP 36822, 1, 107,1 mm CP, Cachoeira do Espelho, rio Xingu, Altamira, 

3°39’05”S 52°22’42”W, 23-26 Out 1986, P. E.Vanzolini. Venezuela, bacia do rio Mavaca, 

Amazonas: MBUCV 18538, 13, 96,5-114,5 mm CP, laguna a 20m da curva do río Mavaca, 

cerca de 2 km acima do acampamento base, 2°01’60”N 65°04’60”W, 18 Mar 1989, A. 

Machado-Allison & C. Ferrraris. Bacia do rio Orinoco, Anzoátegui: MCNG 29809, 1, 31,9 

mm CP, 8 Ago 1987, laguna Terecaya, ao lado do río Orinoco, perto de Ciudad Bolivar, 

8°11’47”N 63°26’14”W, 15 Fev 1988, M. A. Rodríguez. Bolívar: MBUCV 15310, 2, 108,7-

109,7 mm CP, canõ Orera, na confluência com o río Orinoco, acima de El Burro, Puerto Páez, 

6°14’20”N 67°24’32”W, 27 Nov 1985, A. Machado-Allison; MCNG 30736, 1, 68,3 mm CP, 

laguna Madera, ao lado do río Orinoco, 7°33’39”N 65°00’50”W, 21 Mai 1987, M. A. 

Rodríguez. 

 

Metynnis hypsauchen (Müller & Troschel, 1844) 

(Figs. 48-69) 

 

Myletes hypsauchen Müller & Troschel, 1845: 38-39 [localidade-tipo: Guiana, pl. 10, fig. 1]. 

! Valenciennes em Cuvier & Valenciennes, 1849: 219 [rio Amazonas, Guiana]. ! 
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Steindachner, 1881: 128 [Santarém, Tefé, rio Trombetas, rio Guaporé]. ! Steindachner, 

1882: 16 [rio Huallaga]. ! Regan, 1905: 190 [Brasil: rio Negro]. 

Myletes orinocensis Steindachner, 1908: 365-366 [localidade-tipo: Río Orinoco, em Cuidad 

Bolivar, Venezuela].  

Metynnis hypsauchen Eigenmann & Ogle, 1907: 35 [América do Sul]. ! Eigenmann, 1910: 

443 [Guiana, Guiana Francesa, Brasil, rio Amazonas ao rio Guaporé]. ! Eigenmann, 1915: 

269 [Brasil, Manaus, Santarém, Bastos]. ! Ahl, 1923: 21-22 [Guiana, Guiana Francesa, 

Brasil, rio Amazonas ao rio Guaporé; redescrição detalhada]. ! Norman, 1929: 819 [Guiana, 

rio Amazonas; redescrição detalhada]. ! Fowler, 1950: 395 [bacia Amazônica, Peru e 

Guiana]. ! Gosline, 1951: 48-50 [Guiana, bacia Amazônica, Santarém; breve descrição]. ! 

Géry, 1972: 190 [Guiana; breve descrição, fig. 27, pl. 7, fig. 1]. ! Taphorn, 1992: 257-258 

[Amazonas, Orinoco e Guiana; diagnose, breve descrição, colorido e notas ecológicas]. ! 

Machado-Allison & Fink, 1995: 54 [breve descrição, fig. 23]. ! Zarske & Géry, 1999: 173-

176 [paralectótipo ilustrado na fig. 1, redescrição detalhada]. ! Zarske & Géry, 2000: 17–22 

[figs. 5, 9-10]. – Jégu, 2003: 184 [lista de espécies]. ! Santos et al., 2006: 60 [importância 

comercial baixa]. ! Jégu & Ingenito, 2007: 40 [lista de espécies]. ! Zarske & Géry, 2008: 

177-183 [comparação com Metynnis longipinnis, figs. 3-9]. ! Zarske, 2012: 321-322 

[paralectótipo ilustrado e radiografado nas figs. 89b e 89c, redescrição detalhada]. ! Zenaid 

& Prado, 2012: 154-155 [fotos, breve descrição e diagnose, reprodução, hábito alimentar e 

técnicas de pesca]. 

Metynnis calichromus schreitmuelleri Ahl, in Schreitmüller & Ahl, 1922: 265 [localidade-

tipo: rio Amazonas, fig. 1, holótipo importado em 1913, sobreviveu em aquário do setor de 

zoologia de Frankfurt até 1921]. ! Ahl, 1923: 19 [rio Amazonas; redescrição detalhada]. ! 

Norman, 1929: 820 [Amazonas]. ! Fowler, 1950: 398 [rio Amazonas]. ! Zarske & Géry, 

1999: 195-197 [holótipo ilustrado na fig. 21, redescrição detalhada, sinonímia]. ! Zarske & 

Géry, 2000: 17-22 [figs. 2 a 4.]. ! Jégu, 2003: 184 [lista de espécies]. ! Zarske, 2012: 304-

305 [holótipo ilustrado e radiografado nas figs. 78b e 78c, redescrição detalhada, sinonímia]. 

Metynnis calichromus Ahl, 1923: 18 [localidade-tipo: Brasil, Amazonas, lago de Faro, rio 

Nhamundá, fig. 1]. ! Norman, 1929: 820 [Brasil, Amazonas, lago de Faro, rio Nhamundá]. 

! Fowler, 1950: 392 [baixo rio Amazonas]. ! Zarske & Géry, 1999: 197 [holótipo ilustrado 

na fig. 22, redescrição detalhada, sinonímia]. ! Jégu, 2003: 184 [lista de espécies]. ! 



 122 

 

Zarske, 2012: 303-304 [holótipo ilustrado e radiografado nas figs. 77b e 77c, redescrição 

detalhada, sinonímia]. 

Metynnis ehrhardti Ahl, 1927: 273 [localidade-tipo: Brasil, Amazonas, Mundurucú, rio 

Manacapuru, bacia do rio Solimões]. ! Norman, 1929: 820 [Amazonas]. ! Fowler, 1950: 

392 [rio Amazonas]. ! Zarske & Géry, 1999: 210 [Paralecctótipo ilistrado na fig. 33, 

designação de lectótipo, redescrição detalhada, sinonímia]. ! Jégu, 2003: 184 [lista de 

espécies]. ! Zarske, 2012: 308-309 [lectótipo ilustrado e radiografado nas figs. 70b e 70c, 

redescrição detalhada]. 

Metynnis orinocensis Norman, 1929: 820 [rio Orinoco]. ! Zarske & Géry, 1999: 192 

[redescrição com base em topótipos, tipos provavelmente perdidos]. ! Jégu, 2003: 185 [lista 

de espécies]. ! Zarske & Géry, 2008: 190 [comparação com M. longipinnis]. 

 

 

Figura 48: Myletes hypsauchen, ilustração original de Müller & Troschel (1845: 39). 
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Figura 49: Myletes hypsauchen, ZMB 3641, paralectótipo, 106,2 mm SL. Retirada de Zarske (2012: 322). 

 

Figura 50: Myletes hypsauchen, radiografia, ZMB 3641, paralectótipo, 106,2 mm SL. Retirada de Zarske (2012: 

322). 
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Figura 51: Myletes hypsauchen, ZMH 2856, lectótipo, 108,6 mm CP, macho. Retirada de Zarske & Géry (1999: 

172). 

  

 

Figura 52: Myletes hypsauchen, radiografia, ZMH 2856, lectótipo, 108,6 mm CP. Retirada de Zarske & Géry 

(2008: 179). 
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Figura 53: Myletes hypsauchen, ZMB 3642, paralectótipo, 78,0 mm CP, macho. Retirada de Zarske & Géry 

(2008: 180). 

 

Figura 54: Ilustração retirada da descrição original de Metynnis calichromus Ahl (1923: 19). 
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Figura 55: Metynnis calichromus, ZMB 20674, holótipo, 123,7 mm CP. Retirada de Zarske (2012: 304). 

  

 

Figura 56: Metynnis calichromus, radiografia, ZMB 20674, holótipo, 123,7 mm CP. Retirada de Zarske (2012: 

304). 
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Figura 57: Metynnis hypsauchen, INPA 46310, 75,0 mm CP, macho, rio Nhamundá, bacia do rio Amazonas, 

Amazonas. Foto: V. Machado. 

 

 

Figura 58: Metynnis calichromus schreitmuelleri, ilustração retirada da descrição original de Schreitmüller & 

Ahl (1922: 265). 
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Figura 59: Metynnis calichromus schreitmuelleri, ZMB 20664, holótipo, 77,8 mm CP, fêmea. Retirada de Zarske 

(2012: 305). 

 

Figura 60: Metynnis calichromus schreitmuelleri, radiografia, ZMB 20664, holótipo, 77,8 mm CP, fêmea. 

Retirada de Zarske (2012: 305). 
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Figura 61: Metynnis ehrhardti, ZMB 23685, lectótipo, 81,4 mm SL, fêmea. Retirada de Zarske (2012: 309). 

 

Figura 62: Metynnis ehrhardti, radiografia, ZMB 23685, lectótipo, 81,4 mm SL, fêmea. Retirada de Zarske 

(2012: 309). 
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Figura 63: Metynnis ehrhardtii, ZMB 32435, paralectótipo, 74,7 mm CP, fêmea. Retirada de Zarske & Géry 

(1999: 210). 

 

Diagnose: Metynnis hypsauchen pode ser diagnosticada de todas as congêneres exceto M. 

hypsauchen, M. longipinnis e Metynnis sp. n. 1 por apresentar 14-18 rastros branquiais no 

ramo superior (vs. 7-14 em M. altidorsalis, M. anisurus, M. cuiaba, M. lippincottianus, M. 

maculatus, M. mola, M. otuquensis e Metynnis sp. n. 2; e 24-38 em M. guaporensis e M. 

luna). Metynnis hypsauchen difere de M. fasciatus, M. longipinnis e Metynnis sp. n. 1 por 

apresentar 19-25 séries de escamas entre a linha lateral e a origem da nadadeira adiposa (vs. 

25-29, 25-33 e 30-34, respectivamente). Adicionalmente pode ser diferenciado das mesmas 

por possuir corpo com faixas estreitas, ocupando menos de 5 escamas horizontalmente, mais 

concentradas na região acima da linha lateral, que podem diminuir em tamanho se 

transformando em máculas aproximadamente do tamanho da pupila (vs. 5-7 faixas largas, 

ocupando mais de 5 escamas horizontalmente, alcançando a região ventral do corpo em M. 

fasciatus; corpo sem manchas ou faixas em M. longipinnis; e linha lateral com cromatóforos 

escuros em Metynnis sp. n. 1). 

 

Descrição: dados morfométricos sumarizados na Tabela 6 e na Tabela 7. Corpo alto, 

comprimido, com forma geral elíptica, região pré-pélvica inclinada com margem reta, sendo a 

maior altura do corpo encontrada na linha vertical que passa pelas inserções das nadadeiras 

dorsal e pélvica. Distâncias pré-dorsal e pós-dorsal aproximadamente iguais. Perfil dorsal da 

cabeça convexo da boca até a linha vertical que passa pela margem anterior do olho, côncavo 

deste ponto até a base do processo supraoccipital, e novamente convexo da base do processo 
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até a origem da nadadeira dorsal. Perfil do corpo muito inclinado na base da nadadeira 

dorsal; reto do final da nadadeira dorsal até a origem da nadadeira adiposa; e novamente 

inclinado na base da nadadeira adiposa. Cabeça ovalada, região do opérculo abaixo da linha 

transversal que passa pela metade do olho aproximadamente o dobro do comprimento da 

região acima deste ponto, com margem posterior circundada por membrana opercular grossa, 

cobrindo até quatro escamas horizontalmente no maior comprimento da cabeça. 

Perfil ventral do corpo inclinado e convexo, com a presença de uma série de 18(2), 

19(14), 20(25), 21(21), 22(9), 23(3) ou 24(3) espinhos abdominais pré-pélvica simples, 

seguidos por 6(10), 7(38), 8(27) ou 9(3) espinhos simples com asas laterais; seguidos por 

0(3), 1(60) ou 2(15) espinhos bilaterais. Espinhos totais 26(5), 27(10), 28(17), 29(17), 30(15), 

31(5), 32(5), 33(2) ou 34(1), nenhum posterior ao ânus. Pedúnculo caudal curto, margens 

dorsal e ventral retas, com altura aproximadamente igual ao comprimento. 

Focinho arredondado. Boca terminal, mandíbulas isognatas. Dentes molariformes. 

Dentes da série labial do pré-maxilar contactando os dentes da série lingual. Cinco dentes na 

série labial e dois na série lingual. Dentes 1-3 da série labial do pré-maxilar com borda 

cortante; dentes 1 e 2 separados por espaço. Dentário com quatro dentes, par de dentes 

sinfiseanos sempre presentes atrás da série principal de dentes. Maxilar edêntulo. 

Escamas cicloides, numerosas, pequenas e de tamanhos irregulares. Linha lateral 

completa, contendo 65(3), 66(1), 69(3), 70(1), 71(2), 72(4), 73(7), 74(4), 75(10), 76(2), 77(8), 

78(7), 79(9), 80(8), 81(2), 82(10), 84(1) ou 85(1) escamas perfuradas; seis a oito anteriores 

maiores que as demais. Séries de escamas acima da linha lateral 35(2), 36(1), 37(2), 38(1), 

39(6), 40(5), 41(4), 42(3), 43(5), 44(5), 45(9), 46(6), 47(8), 48(11), 49(1), 50(7) ou 52(1). 

Séries de escamas abaixo da linha lateral 35(1), 36(2), 37(2), 38(5), 39(3), 40(2), 41(2), 42(4), 

43(6), 44(15), 45(10), 46(8), 47(2), 48(2), 49(3), 50(3), 51(1), 52(1) ou 53(5). Séries de 

escamas entre origem da nadadeira adiposa e linha lateral 19(2), 20(4), 21(10), 22(13), 23(13), 

24(15) ou 25(19). Escamas pré-dorsais 36(1), 37(2), 38(1), 39(1), 40(6), 42(7), 43(5), 44(6), 

45(4), 46(4), 47(7), 48(5), 49(5), 50(8), 52(4), 53(3) ou 54(8). Escamas circumpedunculares 

20(1), 21(3), 22(10), 23(10), 24(15), 25(16), 26(5), 27(6), 28(5), 29(2) ou 30(3). 

Raios da nadadeira dorsal ii-iii, 16(16), 17(49), 18(9) ou 19(1); quando adpressos não 

atingindo a nadadeira adiposa. Origem da nadadeira dorsal no meio do corpo ou pouco atrás 

da vertical que passa pela origem da nadadeira pélvica; precedida por um espinho forte 

anteriormente direcionado; margem distal truncada. Nadadeira adiposa bem desenvolvida; sua 

base maior que a distância entre final da nadadeira dorsal e origem da nadadeira adiposa; 
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margem distal truncada. Raios da nadadeira peitoral i, 11(6), 12(24), 13(34) ou 14(12); 

margem distal convexa, com raios anteriores prolongados, formando uma extremidade 

arredondada. Raios da nadadeira pélvica i, 4(8), 5(53) ou 6(16); margem distal convexa, com 

ligeiro prolongamento dos raios anteriores, formando uma extremidade arredondada, porém 

não alcançando a origem da nadadeira anal. Raios da nadadeira anal iii-iv, 35(5), 36(8), 

37(27), 38(17), 39(15) ou 40(4); margem distal com dimorfismo sexual (ver seção 

“dimorfismo sexual”); primeiros raios não-ramificados bem desenvolvidos e unidos em 

estrutura similar a um espinho. Nadadeira caudal bifurcada, lobos superior e inferior com 

tamanhos aproximadamente iguais. 

Primeiro arco branquial com rastros branquiais, curtos, quase metade dos filamentos 

branquiais, 13(1), 14(44), 15(20), 16(7), 17(2) ou 18(2) rastros branquiais no ramo superior; 

16(2), 17(13), 18(26), 19(18), 20(15) ou 21(2) rastros branquiais no ramo inferior. Quatro 

raios branquiostegais. Vértebras totais 35(1), 36(3) ou 37(1); vértebras abdominais 10(4); 

vértebras caudais 21(1), 22(2) ou 23(1). Supraneurais 5(4). 
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Tabela 6: Dados morfométricos de Metynnis hypsauchen; Metynnis schreitmuelleri; Metynnis callichromus e Metynnis ehrhardti. Dados dos espécimes tipo retirados de 

Zarske & Géry (1999). 

 Metynnis hypsauchen Metynnis scheitmuelleri Metynnis callichromus Metynnis ehrhardti 

 Lectótipo 

(ZMH 2865) 

Paralectótipos 

(ZMB 3641 e 

3642) 

Holótipo 

(ZMB 20664) 

Holótipo 

(ZMB 20674) 

Parátipo 

(ZMB 

32498) 

Lectótipo 

(ZMB 23685) 

Paralectótipos 

(ZMB 32435) 

Comprimento padrão (mm) 108,6 78,0-106,2 77,8 123,7 117,0 81,4 74,7 

        

Porcentagens no comprimento padrão        

Comprimento da cabeça 26,9 26,0-29,1 32,0 29,1 27,5 28,5 31,0 

Altura do corpo 77,6 77,6-78,0 74,3 76,9 77,4 79,8 81,6 

Altura do pedúnculo caudal 10,7 8,6-10,5 9,4 10,4 8,4 9,4 8,5 

Comprimento do pedúnculo caudal - - - - - - - 

Distância pré-dorsal 62,9 59,8-64,5 62,7 60,5 60,7 57,6 58,9 

Distância pré-peitoral - - - - - - - 

Distância pré-anal - - - - - - - 

Distância pós-dorsal 65,0 65,0 60,4 65,7 66,1 58,7 62,1 

Distância pré-pélvica - - - - - - - 

Comprimento da nadadeira dorsal - - 26,7 22,1 - 29,3 34,1 

Comprimento da nadadeira peitoral - - - - - - - 

Comprimento da nadadeira pélvica - - - - - - - 

Comprimento da nadadeira anal - - - - - - - 

Comprimento da base da nadadeira dorsal 26,7 23,9-27,3 22,2 25,1 22,3 22,9 24,0 

Comprimento da base da nadadeira adiposa 22,5 17,9-19,9 15,2 16,5 19,5 19,4 19,8 

Comprimento da base da nadadeira anal 42,7 42,5-44,0 40,6 41,2 42,2 42,5 47,6 

Distância da base do processo supraoccipital à 46,0 42,9-46,4 44,4 42,4 44,4 43,8 42,0 
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origem da nadadeira dorsal  

Distância entre final da nadadeira dorsal e origem 

da nadadeira adiposa 

6,8 8,1-11,7 10,7 12,3 11,8 8,4 7,3 

Comprimento do processo supraoccipital 22,6 19,0-22,8 20,8 18,7 19,7 20,2 16,5 

Distância interorbital 13,5 10,8-12,3 13,1 12,8 12,2 11,0 12,5 

Diâmetro orbital 10,8 10,7-12,7 15,3 11,1 10,8 10,6 12,2 

Comprimento do focinho 6,9 5,6-7,1 6,9 5,7 5,4 6,1 6,4 

        

Porcentagens no comprimento da cabeça        

Distância interorbital - - - - - - - 

Diâmetro orbital - - - - - - - 

Comprimento do focinho - - - - - - - 
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Tabela 7: Dados morfométricos dos espécimes não tipos de Metynnis hypsauchen. N= número de 

espécimes; DP= desvio padrão. 

 N Mínimo Máximo Média DP 

Comprimento padrão (mm) 108 31,8 

 

148,1   

      

Porcentagens no comprimento padrão      

Comprimento da cabeça 108 25,2 32,2 27,6 1,69 

Altura do corpo 108 70,0 84,9 78,3 3,7 

Altura do pedúnculo caudal 108 8,9 10,8 10,0 0,46 

Comprimento do pedúnculo caudal 108 8,0 11,8 9,6 0,78 

Distância pré-dorsal 108 57,6 66,7 62,0 1,92 

Distância pré-peitoral 108 29,7 39,0 32,5 1,87 

Distância pré-anal 108 72,1 81,0 75,9 1,67 

Distância pós-dorsal 108 58,4 68,3 64,1 1,96 

Distância pré-pélvica 107 56,7 63,2 59,5 1,38 

Comprimento da nadadeira dorsal 91 22,5 43,0 31,1 4,92 

Comprimento da nadadeira peitoral 107 19,3 23,2 21,2 0,99 

Comprimento da nadadeira pélvica 102 13,2 17,2 15,2 0,93 

Comprimento da nadadeira anal 93 11,3 21,7 16,2 2,81 

Comprimento da base da nadadeira dorsal 107 21,0 25,3 23,4 1,13 

Comprimento da base da nadadeira adiposa 102 16,9 22,1 19,5 1,15 

Comprimento da base da nadadeira anal 108 38,4 46,2 42,1 2,21 

Distância da base do processo supraoccipital à 

origem da nadadeira dorsal  

108 40,5 49,6 45,4 2,32 

Distância entre final da nadadeira dorsal e origem 

da nadadeira adiposa 

106 8,0 12,8 10,6 0,97 

Comprimento do processo supraoccipital 105 17,2 23,4 20,2 1,51 

Distância interorbital 108 10,4 13,7 12,3 0,63 

Diâmetro orbital 108 8,2 13,0 10,1 1,09 

Comprimento do focinho 108 6,6 10,2 8,0 0,59 

      

Porcentagens no comprimento da cabeça      

Distância interorbital 108 40,0 48,9 44,7 2,17 

Diâmetro orbital 108 32,7 41,9 36,4 2,27 

Comprimento do focinho 108 25,3 32,6 28,9 1,54 
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Desenvolvimento ontogenético: indivíduos com comprimento padrão inferior a 28,0 mm 

CP apresentando nadadeira peitoral em estágio larval. Jovens com menos de 18,0 mm CP com 

corpo mais alongado, base da nadadeira adiposa muito longa nos menores indivíduos, quase 

conectada ao fim da nadadeira dorsal. A distância entre adiposa e a região mais posterior da 

nadadeira dorsal aumenta com o crescimento do indivíduo e adquire sua forma definitiva nos 

indivíduos com cerca de 30,0 mm CP. Abaixo de 30,0 mm CP ainda não apresentam faixas 

estreitas escuras na região dorsal do corpo, apenas primeiros raios da nadadeira dorsal 

escurecidos (Figura 64). 
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Figura 64: Metynnis hypsauchen, INPA 46215, rio Pitinga, bacia do rio Uatumã: (a) 11,9 mm CP; (b) 16,2 mm 

CP; (c) 22,9 mm CP; (d) 27,6 mm CP. 

 

Colorido em álcool: coloração de fundo amarelo-escuro a marrom-claro, cabeça e região 

dorsal do tronco mais escuros. Mancha umeral, quando presente, escura e conspícua, com 

formato irregular e contorno não definido, localizada verticalmente acima da linha lateral, e 

horizontalmente anterior a linha vertical que passa pela origem da nadadeira dorsal. Machos 

maduros podem apresentar uma outra mancha escura e conspícua, com formato irregular e 

contorno não definido, na mesma direção da mancha umeral, mas situada abaixo da linha 
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lateral. Laterais do corpo com faixas estreitas, ocupando menos de cinco escamas 

horizontalmente, mais concentradas na região acima da linha lateral. Em alguns exemplares, 

as faixas a partir desde ponto, podem se transformar em faixas mais estreitas ou máculas 

aproximadamente do mesmo tamanho que a pupila, na região médio-ventral. Olho com uma 

larga faixa transversal escura que passa pela pupila (não discernível em espécimes retidos por 

longo período em formalina). Nadadeira dorsal com região distal mais escura, e faixas curtas 

escuras nas membranas interradiais. Nadadeiras adiposa e caudal com margens distais escuras. 

Nadadeira anal com primeiros raios escurecidos, principalmente em machos, podendo 

apresentar margem distal com estreita faixa escura. Nadadeira peitoral hialina. Nadadeira 

pélvica geralmente hialina, mas machos podem apresentar raios e membranas interradiais 

escuros (Figura 65). 

 

 

Figura 65: Metynnis hypsauchen, INPA 4511, 131,4 mm CP, macho, lago Tupé, rio Negro, Manaus, Amazonas. 

 

Colorido em vida: baseado na coloração de exemplares recém-capturados ou recém-

preservados. Coloração geral do corpo prateada, as vezes verde claro, região dorsal da cabeça 

e corpo esverdeada iridescente a prateado-escuro. Mancha umeral, mancha abaixo da linha 

lateral, faixas, máculas pelo corpo e nadadeiras similares ao descrito na seção coloração em 

álcool. Nadadeiras hialinas a alaranjadas. Durante o período reprodutivo os primeiros raios ou 

toda a nadadeira anal são alaranjadas a avermelhadas, nos dois sexos (Figura 66 e Figura 67). 

Normalmente os primeiros raios da nadadeira anal são mais avermelhados que os demais. 
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Figura 66: Metynnis hypsauchen, macho, 150,0 mm CP, rio Trombetas, Oriximiná, PA, sem tombo. Foto: D. 

Bastos. 

 

Dimorfismo sexual: Apresenta acentuado dimorfismo sexual, que consiste no prolongamento 

do último raio não ramificado e primeiros dois raios ramificados da nadadeira anal, com os 

demais raios decrescendo gradualmente de tamanho nas fêmeas; nos machos esse 

prolongamento é seguido de uma reentrância estreita que origina o lobo centrado nos 

próximos 10-13 raios ramificados (Zarske & Géry, 1999). A coloração do corpo é mais 

acentuada durante o período reprodutivo. As fêmeas apresentam nadadeira anal alaranjada ou 

avermelhada (Figura 67); machos possuem nadadeira pélvica e primeiros raios da nadadeira 

anal escuros (Figura 65), mancha escura na região após o supracleitro e acima da nadadeira 

peitoral, e todas as nadadeiras alaranjadas, com primeiros raios da nadadeira anal vermelhos. 

Foram observados prolongamentos nos primeiros raios da nadadeira dorsal em ambos sexos. 

O menor macho analisado apresentando dimorfismo sexual na nadadeira anal, mesmo 

analisando grande número de exemplares, possui 83,2 mm CP (MCNG 48251) e menor fêmea 

dissecada apresentando 85,4 mm CP (INPA 27438) já madura e em período reprodutivo. 
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Figura 67: Metynnis hypsauchen, INPA 39507, fêmea, 136,4 mm CP, rio Trombetas, Oriximiná, PA. Foto: D. 

Bastos. 

 

Distribuição: Metynni hypsauchen está amplamente distribuída pela bacia Amazônica, 

incluindo rios Branco, Negro, Purus, Solimões, Tapajós, Trombetas e Uatumã, e também rio 

Essequibo, na Guiana e rios Apure, Unare e toda bacia do rio Orinoco na Venezuela, como já 

apontado por Machado-Allison & Fink (1995). Em uma única localidade na bacia do rio 

Madeira, no rio Aripuanã, em frente à cidade de Novo Aripuanã, encontramos registros da 

espécie (INPA 35599 e 35600) mas, como estava fora da região amostrada em Queiroz et al. 

(2013), não foi discutida por Ota et al. (2013) (Figura 68). 

Apesar de Ahl (1923), em sua revisão taxonômica, ter incluído um exemplar na bacia 

do rio Paraguai, na Bolívia, não foi possível em nosso estudo confirmar a ocorrência de M. 

hypsauchen na bacia do rio Paraguai, apesar de termos analisado grande volume de material 

disponível em diversas coleções. Kner (1859: 26) já tinha apontado um erro de identificação, 

quando analisou um exemplar identificado previamente como M. hypsauchen proveniente de 

Caiçara, rio Paraguai próximo a Cáceres (NMW 56393) e registrou a presença de  espinhos 

pré-pélvica bifurcados, o que sugere que seja na realidade um representante de Metynnis mola, 

sustentando a não ocorrência de M. hypsauchen na bacia do rio Paraguai. Gosline (1951: 50) 

também não acreditava na distribuição da espécie ao longo do rio Paraguai. 

Por sua vez, Steindachner (1882: 16) apontou que M. hypsauchen se distribui 

naturalmente no Peru, no rio Huallaga. No entanto, Zarske & Géry (1999: 176) em sua 
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revisão, não encontraram o exemplar (MTD 321, Museum fur Tierkunde, Dresden, 

Alemanha) analisado por Steindachner, que foi provavelmente perdido durante a Segunda 

Guerra Mundial, assim não conseguiram comprovar a ocorrência da espécie nesta localidade. 

Mas os autores destacaram que a espécie coocorre com M. altidorsalis, fato confirmado aqui 

(incluindo o rio Essequibo na Guiana e bacia do rio Amazonas no Brasil), sendo ambas 

espécies com ampla distribuição. Apesar de não corroborarmos a ocorrência de M. 

hypsauchen no Peru, acreditamos que a mesma possa ocorrer nesse país, já que não existem 

barreiras físicas ou ecológicas entre a bacia Amazônica brasileira e a peruana, além de termos 

registrado M. altidorsalis no Peru (ANSP 137839, 192810 e MZUSP 26286). 

 

 

Figura 68: Mapa parcial da América do Sul mostrando a distribuição geográfica de Metynnis hypsauchen. A 

estrela vermelha representa da localidade tipo de M. hypsauchen, a estrela amarela a localidade tipo de Metynnis 

erhardti, a estrela laranjada a localidade tipo de Metynnis calichromus, e os círculos vermelhos a localidade do 

restante do material analisado. 

 

Notas ecológicas: Machado-Allison & Fink (1995) registraram a ocorrência da espécie 

principalmente em águas lênticas, pretas e associadas a buritizais afluentes do rio Orinoco. Os 

autores também salientaram que na Venezuela, Metynnis hypsauchen é onívora, se 
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alimentando basicamente de insetos aquáticos e terrestres, frutas e sementes. Taphorn 

(1992), e Santos et al. (2006) também destacaram hábito alimentar herbívoro ou onívoro da 

espécie, se alimentando principalmente de frutos, sementes, flores, e pequenos invertebrados, 

principalmente artrópodes. 

Metynnis hypsauchen forma pequenos cardumes, com dezenas a centenas de 

indivíduos, em abientes de rios e lagos, concentrados geralmente em áreas com macrófitas, 

especialmente se estiverem frutificando. Reproduz-se normalmente entre final da estação seca 

e o começo da enchente, com fecundação externa e sem cuidado parental, realizando 

piracema, mas com migrações de curtas distâncias (Zenaid & Prado, 2012). Taphorn (1992) 

ressalta que populações desta espécie começam a se repoduzir sincronizadamente com o 

início da estação chuvosa na Venezuela, entre Maio e Junho, como vivem mais de um ano, os 

exemplares realizam migrações bianuais na procura de condição favoráveis decorrentes das 

alterações geradas pelos diferentes períodos de seca e cheia. 

A espécie parece não coocorrer com M. fasciatus, uma de suas congêneres mais 

similares morfologicamente, sendo mais abundante na porção central e oeste da bacia 

Amazônica. É comumente encontrada em lagos e outros ambientes de águas lênticas, mas foi 

capturada em ambientes encachoeirados como em afluentes do rio Uatumã em Presidente 

Figueiredo. Os exemplares capturados em corredeiras (INPA 25513, 26878) possuem corpo 

mais alongado que os demais, possivelmente devido à plasticidade fenotípica decorrente de 

adaptações à natação nesse tipo de ambiente (Figura 69). Langerhans et al. (2003) 

investigaram diversificações morfológicas intraespecíficas entre o canal do rio e lagos 

venezuelanos de duas espécies: Bryconops caudomaculatus Günther e Biotodoma wavrini 

Gosse e perceberam que, no canal principal do rio, os exemplares apresentam maior altura do 

corpo anteriormente posicionada, produzindo forma do corpo mais fusiforme, e exibindo 

menor altura do pedúnculo caudal, mostrando como caracteres morfológicos podem refletir 

adaptações a diferentes habitats. A espécie possui captura permitida para fins ornamentais (IN 

01/2012). 
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Figura 69: Metynnis hypsauchen, INPA 25513, 85,3 mm CP, macho, rio Uatumã, à jusante da barragem da UHA 

Balbina, Presidente Figueiredo, Amazonas. 

 

Comentários: Metynnis hypsauchen foi descrita brevemente por Müller & Troschel (1844) a 

partir de exemplares da Guiana. Ahl (1923), na primeira revisão taxonômica de Metynnis, 

analisou dois exemplares que assinalou como tipos, uma fêmea de 119 mm CP e um macho 

de 95 mm CP, os dois provenitentes da Guiana. Posteriormente Géry (1972) designou o 

macho como lectótipo (ZMH 2856) e a fêmea como paralectótipo (ZMB 3641), e ainda 

designou outra fêmea como paralectótipo (ZMB 3642). 

Ahl (1922), originalmente, descreveu M. shcreitmuelleri como uma subespécie de M. 

calichromus, pois ambas espécies apresentam o mesmo padrão de coloração (faixas estreitas 

restritas à região do corpo acima da linha lateral) e compartilham número de rastros branquais. 

No ano seguinte, Ahl (1923) elevou M. calichromus shcreitmuelleri ao nível de espécie, pois 

observou diferenças na forma da nadadeira anal relacionada ao dimorfismo sexual. O holótipo 

de M. shcreitmuelleri é uma fêmea e o de M. calichromus macho. Assim, Ahl (1923), mesmo 

tendo analisado poucos exemplares, descreveu formalmente M. calichromus, e forneceu uma 

redescrição detalhada de M. calichromus schreitmuelleri e M. hypsauchen. O mesmo autor 

ainda descreveu M. ehrardti em 1927 e M. fasciatus em 1931. 

Posteriormente, Gosline (1951: 48) considerou M. calichromus, M. calichromus 

schreitmuelleri, M. ehrhardti e M. fasciatus como sinônimos juniores de M. hypsauchen. 

Décadas depois, Zarske & Géry (1999) realizaram uma revisão minuciosa dos exemplares 

tipo de Metynnis, descreveram um padrão de dimorfismo sexual típico em M. hypsauchen, em 
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que os machos apresentam uma reentrância na parte anterior do lobo na nadadeira anal, 

que também estava presente em M. calichromus, M. calichromus schreitmuelleri, M. ehrardti, 

M. fasciatus e M. hypsauchen. Os mesmos autores concluíram que M. calichromus, M. 

calichromus schreitmuelleri, M. ehrardti são sinônimos juniores de M. hypsauchen, e que M. 

fasciatus seria uma espécie diferente, que apresenta faixas grossas que se estendem até a 

região mais ventral do corpo (12-17 faixas estreitas restritas à região do corpo acima da linha 

lateral, que vão desapacendo abaixo deste ponto nas demais espécies), e padrão de 

distribuição diferente, sendo M. fasciatus restrita à porção leste da bacia Amazônica, sendo 

que as demais ocorrem mais na região central e oste da bacia. 

Uma outra espécie com forma geral do corpo semelhante a M. hypsauchen foi descrita 

por Zarske & Géry (2008), Metynnis longipinnis. Neste trabalho, os autores comentam que as 

espécies compartilham número de rastros branquiais (28-40 vs. 30-40 rastros totais), base da 

nadadeira adiposa longa (19,3-22,6% CP vs. 16,9-22,1% CP), e processo supraoccipital longo 

(17,1-22,9% CP vs. 16,0-23,4% CP). No entanto, M. longipinnis não apresenta faixas ou 

máculas pelo corpo, além de possuir 25-33 séries de escamas acima da linha lateral (vs. 19-

25). Adicionalmente, análise molecular utilizando o gene mitocondrial citocromo oxidase 

subunidade I mostrou distância genética de 15% entre M. hypsauchen e M. longipinnis. 

Dessa forma, neste trabalho concordamos com os resultados apresentados por Zarske 

& Géry (1999, 2008), e com base nas medidas e contagens fornecidas pelos mesmos, 

incluindo contagem de vertebras e supraneurais confirmados por imagens de radiografia 

fornecidas em Zarske (2012), corroboramos a sinonimização de M. calichromus, M. 

calichromus schreitmuelleri, M. ehrardti em M. hypsauchen. Consideramos, adicionalmente 

M. fasciatus e M. longipinnis espécies válidas e distintas de M. hypsauchen. 

Propomos também uma nova sinonimia. Metynnis orinocensis foi descrita por 

Steindachner (1908: 365-366) do río Orinoco em frente a Cuidad Bolívar, Venezuela com 

base em três síntipos que não foram catalogados, provavelmente três fêmeas, pois o autor 

informou que a nadadeira anal não possuía lobo anterior, apenas os primeiros raios com cerca 

do dobro do tamanho dos demais (típico de fêmeas). A espécie foi caracterizada por possuir 

corpo muito alto, base da nadadeira adiposa longa, nadadeira dorsal com 16 raios ramificados, 

anal com 37-44 raios ramificados, 28-29 espinhos abdominais seguidos de 1-2 bifurcados, 

cerca de 80 escamas na linha lateral, 42 séries de escamas acima e 44-47 abaixo da linha 

lateral; além de colorido do corpo prateado a azulado, com uma mancha umeral marrom-
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escuro, nítida e de contorno regular, em alguns indivíduos localizada abaixo da linha 

lateral, e margens distais das nadadeiras anal e caudal escuras.  

Ahl (1923) em sua revisão taxonômica não analisou M. orinocensis, mas examinou 

exemplares provenientes de Ciudad Bolívar, 87 mm CP, coletados por Schilling e os listou em 

M. hypsauchen. Zarske & Géry (1999: 191) não encontraram os síntipos de M. orinocensis, 

mas acreditavam que os lotes (ZMB 11989, um exemplar) e (NMW 56383, dois exemplares) 

de Ciudad Bolívar, catalogados como M. hypsauchen poderiam representar os exemplares 

analisados por Ahl (1923). Isso porque Steindachner (1879) forneceu uma lista de material 

coletado em Ciudad Bolívar, Orinoco, doados por Schilling. 

Zarske & Géry (1999) observaram 57-59 rastros branquiais totais nestes três 

exemplares, e portanto, não seriam M. hypsauchen, que apresenta até 42. Isso levou estes 

autores a acreditarem que M. orinocensis era uma espécie diferente, mais relacionada a M. 

guaporensis e M. luna, que também possuem elevado número de rastros. No entanto, 

Steindachner (1908: 359) afirmou que estava descrevendo espécies coletadas em uma 

expedição realizada em 1903, e portanto, não se tratam dos mesmo exemplares analisados por 

Zarske & Géry (1999).  

Muitos exemplares de Metynnis provenientes de Ciudad Bolívar foram analisados, a 

maioria identificado por nós como Metynnis luna (MBUCV 17183, MCNG 29389, 29803, 

29852, 29921, 29967 e 29979) e dois lotes como Metynnis guaporensis (MBUCV 15310 e 

MCNG 29809). Mas outras espécies ocorrem em lagoas afluentes do rio Orinoco, próximas à 

localidade tipo de M. orinocensis, como M. altidorsalis (MCNG 36260), M. hypsauchen 

(MCNG 48251 e LBP 9997) e M. maculatus (MCNG 36261). 

A partir dos dados merísticos fornecidos na descrição original (Stendacher, 1908), 

podemos constatar que M. altidorsalis, M. luna e M. maculatus não compartilham o número de 

escamas da linha lateral (cerca de 80 vs. 84-109, 59-74 e 110-127, respectivamente). Mas M. 

guaporensis e M. hypsauchen possuem 66-90 e 75-85, respectivamente. Essas duas espécies 

compartilham com M. orinocensis o número de raios ramificados nas nadadeiras dorsal e anal, 

número de espinhos abdominais, de séries transversais de escamas e dimorfismo sexual 

caracterizado pelo lobo anterior na nadadeira anal com reentrância (“Der vorderen Teil der 

Anale ist nicht lappen förmig erhöht”, Steindachner, 1908: 359).  

Entretanto, o colorido em vida descrito pelo autor nos chamou atenção, pois entre as 

espécies de Metynnis apenas M. anisurus, M. fasciatus e M. hypsauchen possuem coloração 

prateada a azulada, porém as duas primeiras espécies não ocorrem na bacia do rio Orinoco. 
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Adicionalmente, apenas machos de M. hypsauchen possuem mancha umeral abaixo da 

linha lateral (“Silberfarben, gegen die Rückenlinie stahlblau. Ein ziemlich grosser, nicht scharf 

abgegrenzter Humeral fleck von dunkelbrauner Färbung nächst hinter dem Beginn der 

Seitenlinie, über diese nicht oder nur sehr wenig hinabreichend” – “corpo prateado, região 

dorsal azulada. Mancha umeral marrom-escuro, localizada abaixo da linha lateral”, 

Steindachner, 1908: 359). Assim, mesmo com os síntipos perdidos, as informações merísticas 

da descrição original, juntamente com dados de colorido são evidências que M. orinocensis 

representa um sinônimo júnior de M. hypsauchen, como sugerido tentativamente por Gosline 

(1951: 48). 

 

Material tipo (analisado por fotos e rafodragias): Brasil: Metynnis calichromus, ZMB 

20674, holótipo, 123,7 mm CP, lago de Faro, Nhamundá, baixo rio Amazonas, Pará, c. 1°58’S 

56°55’W, Snethlage; ZMB 32498, parátipo, 117,0 mm CP, mesmos dados que ZMB 20674. 

Metynnis calichromus schreitmuelleri, ZMB 20664, holótipo, 77,8 mm CP, fêmea, 

provavelmente rio Amazonas, Brasil, proveniente de aquário, importado por Schreitmüelleri 

em 1913, sobreviveu até 1921 no aquário de zoologia de Frankfurt, Alemanha. Metynnis 

ehrhardti, ZMB 23685, lectótipo, 81,4 mm CP, fêmea, rio Manacapuru, afluente do rio 

Solimões, Manacapuru, Amazonas, c. 3°16’S 60°44’W, W. Ehrhardt; ZMB 32435, 

paralectótipo, 74,7 mm CP, macho, mesmos dados que ZMB 23685. Guyana: Metynnis 

hypsauchen, ZMH H 2865, lectótipo, 108,6 mm CP, macho, c. 4°23’N 58°29’W, J. 

Schomburgki; ZMB 3642, paralectótipos, 2, 78,0-106,2 mm CP, fêmeas, mesmos dados que 

ZMH H 2865. Não tipo: Bacia do rio Amazonas, Brasil, Amazonas: INPA 43729, 2 esq., 

93,8-99,3 mm CP, lago Catalão, Iranduba, 3º10’09”S 59º54’43”W, 7 Mai 2012, C. Röpke & 

R. Bacelar. Bacia do rio Apure, Venezuela, Apure: MBUCV 19947, 1, 88,2 mm CP, rio 

Guariquito, afluente do rio Apure, 8°23’02”N 66°44’07”W, 21 Ago 1989, A. Machado-

Allison & C. Ferraris; MCNG 21379, 113,2-132,0 mm CP, laguna grande do río Cinaruco, 

afluente do río Apure, 6°32’42”N 67°25’29”W, 26 Abr 1989, D. Taphorn et al.; MCNG 

26449, 8, 89,8-137,6 mm CP, laguna Grande, río Cinaruco, afluente do río Apure, 6°32’42”N 

67°25’29”W, 19 Jan 1992, L. Nico, L. Page & P. Ceas; MCNG 51840, 1, 102,6 mm CP, 

laguna de Freddy, bacia do río Apure, Pedro Camejo, 6°43’37”N 67°32’46”W, 22 Abr 2004, 

C. Montaña. Portuguesa: MCNG 11281, 147,9 mm CP, Embalse las Majaguas, bacia do rio 

Apure, 9°40’05”N 69°00’36”W, 15 Set 1984, A. Barbarino & K. Winemiller; MCNG 18673, 

1, 126,1 mm CP, Embalse las Majaguas, bacia do rio Apure, 9°40’05”N 69°00’36”W, 15 Set 
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1984, A. Barbarino & K. Winemiller. Bacia do rio Guárico, Falcón: MBUCV 21071, 1, 

121,5-126,5 mm CP, Embalse El Isiro, Miranda, 11°19’53”N 69°37’23”W, 15 Out 1978, L. 

Zambrano. Guárico: MBUCV 23622, 2, 129,8-132,9 mm CP, Embalse Tamanaco, sistema do 

río Unare, las Piedras, c. 9°08’N 65°21’W, 13 Abr 1993, H. Lopez, C. Marcano & F. Gil. 

Bacia do rio Essequibo, Guiana, Siparuni: ANSP ex. 175747, 3, 37,6-39,7 mm CP, rio 

Essequibo no acampamento, 4º45’41”N 58º45’53”W, 26 Jan 1997, D. Torres, E. McBirney, 

W. G. Saul, G. G. Watkins, N. R. Liley & C. Watson; ANSP 175751, 1, 97,5 mm CP, poça 

isolada cerca de 40 minutos do canal principal de rio Essequibo, 15 minutos acima de 

Maipuru, 4º32’43”N 58º35’02”W, 31 Jan 1997, W. G. Saul, G. G. Watkins, N. R. Liley, D. 

Torres, R. Allicock, C. Watson & E. McBirney. Bacia do rio Juruá, Brasil, Amazonas: 

INPA 27438, 2, 1 d&c, 58,9-85,4 mm CP, lago Ipixuna, Coari, 3º51’42”S 63º52’51”W, 13 

Set 2006, M. S. Rocha & R. R. de Oliveira. Bacia do rio Madeira: INPA 35599, 14, 86,6-

146,6 mm CP, rio Aripuanã, em frente a São Miguel, Novo Aripuanã, 5º58’20”S 

60º12’37”W, 7 Set 2004, L. H. Rapp Py-Daniel et al.; INPA 35600, 9, 95,9-138,9 mm CP, rio 

Aripuanã, na confluência com o rio Juma, Novo Aripuanã, 5º59’38”S 60º11’37”W, 8 Set 

2004, L. H. Rapp Py-Daniel et al. Bacia do rio Negro: INPA 2292, 1, 125,5 mm CP, rio 

Negro, Anavilhanas, c. 2°33’S 60°55’W, Jun 1980, M. Goulding; INPA 4511, 1, 131,4 mm 

CP, lago Tupé, rio Negro, Manaus, 3º02’35”S 60º15’17”W, 26 Mar 1980, G. M. dos Santos; 

INPA 11801, 1, 196,4 mm CP, lago Tambor Velho, rio Jaú, bacia do rio Negro, Barcelos, 

1°56’56”S 61°49’34”W, 12 Out 1995, M. Garcia & C. Sotero; INPA 30702, 2, 99,1-103,1 

mm CP, rio Carabinani, Novo Airão, 2º01’25”S 61º32’35”W, 25 Out 2004, L. N. Carvalho; 

INPA 37077, 1, 117,9 mm CP, rio Tupana, próximo à BR 319, Careiro, 4º10’54”S 

60º48’24”W, 26 Ago 2011, R. P. Leitão & M. L. Castaño; INPA 39022, 4, 103,7-128,7 mm 

CP, rio Jauaperi, próximo a sua confluência no rio Negro, Novo Airão, 1º42’56”S 

61º16’20”W, 20 Jul 2011, R. Peleja; INPA 39497, 1, 82,9 mm CP, rio Caurés, próximo a 

confluência com o rio Negro, Barcelos, 1º20’06”S 62º17’02”W, 18 Jul 2011, R. Peleja; INPA 

42290, 2, 140,3-147,0 mm CP, lago Curirana, 4 horas acima do rio Caurés, Barcelos, 

1°19’32”S 62°22’09”W, 25 Dec 1976, Expedição Negro-Caurés; MZUSP 77631, 44(2, 31,8-

92,2 mm CP), rio Negro, Cururu, praia de paranã, São Gabriel da Cachoeira, 1°14’49”N 

68°59’05”W, 1 Fev 1980, M. Goulding. Roraima: INPA 39021, 2, 138.4-142.6 mm CP, rio 

Branco, próximo a sua confluência com rio Negro, Caracaraí, 0º23’13”S 61º50’10”W, 19 Jul 

2011, R. Peleja; INPA 46275, 7, 67,1-95,4 mm CP, enseada no rio Branco, Ataúba, 1o03’38”S 

61o51’00”W, 10 Fev 2013, V. Machado & T. Hrbeck. Bacia do rio Orinoco, Venezuela, 
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Amazonas: MCNG 25333, 1, 124,6 mm CP, laguna do río Mavaca, acima da confluência 

com río Orinoco, 2°23’49”N 65°08’02”W, 27 Jan 1991, L. Nico; MCNG 25360, 1, 123,8 mm 

CP, laguna do alto río Mavaca, bacia do río Orinoco, 1°52’59”N 65°05’60”W, 6 Fev 1991, L. 

Nico, G. Aragua, F. Morillo & B. Stergios; MCNG 47246, 1, 136,8 mm CP, orillas de 

Cucurital de Yagua, alto río Orinoco, 3°37’23”N 66°35’16”W, 29 Set 2002, O. M. Leon & A. 

G. Yanez; MHNLS 17626, 2, 122,4-127,1 mm CP, caño Moyo, alfuente do río Orinoco, 

3º53’12”N 66º59’07”W, 26 Nov 2003, C. Lasso, O. Lasso, O. M. Leon & D. O. Rodriguez. 

Bolívar: LBP 18390, 2, 73,6-78,1 mm CP, río Pelehojo, afluente do río Orinoco, Caiçara del 

Orinoco, 7º32’22”N 66º08’31”W, 20 Abr 2010, C. Oliveira & V. A. Tagliacollo; MCNG 

48251, 1, 83,2 mm CP, laguna de Aricagua, río Orinoco, a 30 km ao sul de Maripa, 

7°34’00”N 65°13’00”W, 18 Mai 1996, D. Rodriguez, C. Vispo & A. A. Rodriguez. Bacia do 

rio Parauari, Brasil, Amazonas: INPA 34683, 1, 144,4 mm CP, rio Parauari, comunidade 

São Bernardo, Maués, 4º28’57”S 57º43’05”W, 28 Mai 2010, R. R. de Oliveira & W. Pedroza; 

INPA 34744, 1, 148,7 mm CP, rio Parauari, comunidade Monte Sinai, Maués, 4º22’02”S 

57º35’44”W, 30 Mai 2010, R. R. de Oliveira & W. Pedroza; INPA 34764, 1, 129,3 mm CP, 

igarapé do olho d'água, comunidade Monte Sinai, Maués, 4º22’09”S 57º34’37”W, 30 Mai 

2010, R. R. de Oliveira & W. Pedroza; INPA 34811, 3, 128,1-143,3 mm CP, rio Parauari, 

comunidade Monte Sinai, Maués, 4º21’28”S 57º35’54”W, 31 Mai 2010, R. R. de Oliveira & 

W. Pedroza. Bacia do rio Solimões: INPA 32228, 1, 35,8 mm CP, lago Seringa, Tefé, c. 

3º24’S 64º48’W, 23 Set 2002, M. Catarino; INPA 37090, 1, 118,7 mm CP, lago Alvarães, 

afluente do rio Solimões, Alvarães, 3º12’00”S 64º50’00”W, 26 Jul 2000, C. A. Lima; MZUSP 

36140, 2, 110,0-121,3 mm CP, igarapé Ubi, lago Amanã, foz do rio Japurá, 2º25’45”S 

64º43’14”W, 18-21 Set a 1-3 Out 1979, R. Barthem. Bacia do rio Tapajós, Pará: LBP 

13892, 3, 56,5-66,3 mm CP, lago só Sorubim, afluente do rio Tapajós, Itaituba, 4º45’19S 

56º26’16”W, 29 Set 2011, R. Britzke e equipe CEPTA; MCP 15107, 1, 122,9 mm CP, rio 

Tapajós, Itaituba, 4°17’18”S 55°58’06”W, 6 Dez 1991, C. Lucena, J. J. Bertoletti & M. Di 

Bernardo; MCP 15127, 1, 91,9 mm CP, rio Tapajós, Itaituba, 4°17’18”S 55°58’06”W, 11 Dez 

1991, C. Lucena, J. J. Bertoletti & M. Di Bernardo; MCP 20985, 1, 53,8 mm CP, rio Tapajós, 

prainha em frente ao frigorífico Edifrigo, 2°26’05”S 54°41’13”W, 1998, R. B. Oliveira; 

MZUSP 22091, 50(10, 45,0-110,2 mm CP), rio Tapajós, ilha do Barreirinha, próximo a São 

Luis, 4o37’15”S 56o16’51”W, 21 Nov 1976, Expedição Permanente a Amazônia. Bacia do rio 

Trombetas, Amazonas: INPA 46310, 3, 56,7-87,6 mm CP, rio Nhamundá, próximo a 

comunidade Barão, Nhamundá, 1o41’27”S 57o25’20”W, 10 Nov 2013, V. Machado & T. 
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Hrbeck. Pará: INPA 2326, 1, 53,4 mm CP, lago Salgado, rio Cuminã, afluente do rio 

Trombetas, Oriximiná, 1°26’17”S 55°55’13”W, 21 Nov 1987, E. Ferreira. Bacia do rio 

Uatumã, Amazonas: INPA 25513, 2, 92.8-117.1 mm CP, rio Uatumã, à montante da 

barragem da Usina Hidrelétrica de Balbina, Presidente Figueiredo, 1º54’23”S 59º27’39”W, 24 

Abr 2005, E. G. Ferreira & S. A. Amadio; INPA 26878, 6, 1 esq., 108,1-124,4 mm CP, rio 

Uatumã, à montange da barragem da UHE Balbina, Presidente Figueiredo, 1º54’23”S 

59º27’39”W, 6 Abr 2006, E. Ferreira; INPA 39498, 5, 45,5-59,6 mm CP, rio Uatumã, 

Balbina, 2º34’24”S 58º09’30”W, 20 Mar 2012, J. Zuanon & E. Ferreira; INPA 39592, 2, 

100,6-114,5 mm CP, lago da UHE Balbina, Balbina, 1º41’36”S 59º39’19”W, 30 Ago 2011, J. 

Zuanon & E. Ferreira; INPA 42289, 10, 56,7-127,4 mm CP, igarapé Samaúma, afluente do rio 

Uatumã, c. 0°56’S 61°35’W, Samaúma, Set 1985, M. Jégu; INPA 46215, 10, 11,9-27,3 mm 

CP, rio Pitinga, na foz do rio Pitinguinha, Presidente Figueiredo, 1o06’46”S 59o36’25”W, 22 

Set 2014, J. Birindelli, F. Jerep, L. Rapp Py-Daniel & V. Machado; INPA 46251, 1, 121,2 mm 

CP, igarapé na margem esquerda do rio Jatapu, afluente do rio Uatumã, São Sebastião do 

Uatumã, 2º00’07”S 58º11’35”W, 27 Set 2011, L. H. Rapp Py-Daniel, G. Torrente Vilara & R. 

P. Ota. 

 

Metynnis lippincottianus (Cope, 1870) 

(Figs. 70-91) 

 

Myletes lippincottianus Cope, 1870: 561 [Localidade-tipo: Brasil, Pará]. 

Sealina lippincottianus Fowler, 1907: 478-479 [redescrição de um exemplar que ele lista 

como “cótipo” ANSP 8024, fig. 57]. ! Böhlke, 1984: 49 [mencionado como síntipo]. 

Myletes (Myleus) orbicularis Steindachner, 1908: 364 [localidade-tipo: Brasil, bacia 

Amazônica, Santarém, Pará; lagoa no rio Medonho, alto rio Parnaíba, entre Vitória e Santa 

Filomena, Maranhão/Piauí]. ! Eigenamnn, 1910: 444 [Brasil, Santarém]. ! Norman, 1929: 

444 [Brasil, rio Parnaíba]. ! Zarske & Géry, 1999: 188 [Brasil, Santarém, Pará: designação 

do lectótipo (NMW 56428, fig. 16); Brasil, rio Parnaíba em Vitória e Santa Filomena; 

designação dos paralectótipos (NMW 56629)]. 

Metynnis goeldii Eigenmann, 1903: 147 [localidade-tipo: Brasil, tipos não designados, 

descrição baseada em Myletes lippincottianus de Ulrey (1895: 299). Quanto ao lote CAS 

70686 (antigamente IU 5205), há uma nota escrita à mão no vidro afirmando que ele é o tipo 

de Metynnis goeldii, embora o catálogo da Universidade de Indiana liste o espécime como 
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Myletes lippincottianus”]. ! Eigenmann, 1910: 443 [lista de espécies]. ! Ahl, 1923: 18 

[revisão taxonômica, chave e redescrição detalhada]. ! Norman, 1929: 817 [Brasil]. ! 

Fowler, 1950: 395 [lista sinonímica]. ! Gosline, 1951: 51 [sinonímia]. ! Géry, 1976: 188 

[sinonímia]. ! Zarske & Géry, 1999: 185 [sinonímia]. ! Zarske & Géry, 2008 [sinonímia, 

redescrição detalhada, designação de lectótipo (CAS 70686) ilustrado e radiografado, figs. 20 

e 21]. 

Metynnis maculatus. Starks, 1913: 19 [lago Papary e lago Extremoz, breve descrição]. 

Metynnis roosevelti Eigenmann, 1915: 268 [localidade-tipo: Brasil, Manaus, holótipo FMNH 

56925 (ex. CM 5740, o menor de 3, pl. 55)]. ! Pearson, 1924: 48 [Bolívia]. ! Campos, 

1944: 205 [Brasil, Pará]. ! Fowler, 1950: 398 [Brasil e Bolívia: bacia Amazônica, fig. 442]. 

Metynnis snethlageae Ahl, 1923a: 30 [localidade-tipo: proveniente de aquário de zoologia de 

Berlin, provavelmente da bacia Amazônica]. ! Fowler, 1950: 398 [Brasil, rio Amazonas; 

lista sinonímica]. ! Zarske & Géry, 1999: 208 [ilustração do holótipo, fig. 31, redescrição 

detalhada, sinonímia]. ! Zarske, 2012: 318-319 [holótipo ilustrado e radiografado nas figs. 

87b e 87c, redescrição detalhada, sinonímia]. 

Metynnis heinrothi Ahl, 1923a: 29 [localidade tipo: proveniente de aquário da Zoologia de 

Berlin, provavelmete da bacia Amazônica, holótipo ilustrado na fig. 3]. ! Fowler, 1950: 398 

[Brasil, bacia Amazônica; lista sinonímica]. ! Zarske & Géry, 1999: 207 [holótipo ilutrado 

na fig. 30, redescrição detalhada, sinonímia]. ! Zarske, 2012: 311-312 [holótipo ilustrado e 

radiografado nas figs. 83b e 83c, redescrição detalhada, sinonímia]. 

Metynnis seitzi Ahl, 1923a: 28 [localidade-tipo: proveniente de aquário da Zoologia de Berlin, 

provavelmete da bacia Amazônica]. ! Fowler, 1950: 398 [Brasil, bacia Amazônica; lista 

sinonímica]. ! Zarske & Géry, 1999: 206 [holótipo ilustrado na fig. 29, redescrição 

detalhada, sinonímia]. ! Zarske, 2012: 316-317 [holótipo ilustrado e radiografado nas figs. 

86b e 86c, redescrição detalhada, sinonímia]. 

Metynnis dungerni Ahl, 1923b: 108 [localidade-tipo: rio Amazonas, Pará, Brasil]. ! Fowler, 

1950: 392 [Brasil, Pará; lista sinonímica]. ! Zarske & Géry, 1999: 208 [holótipo ilustrado na 

fig. 32, redescrição detalhada, sinonímia]. ! Zarske, 2012: 306-307 [holótipo ilustrado e 

radiografado nas figs. 78b e 78c, redescrição detalhada, sinonímia]. 

Metynnis lippincottianus Ahl, 1923: 17 [Brasil, Pará; redescrição]. ! Norman, 1929: 817 

[Pará]. ! Fowler, 1950: 395 [Brasil, Pará; lista sinonímica, fig. 439]. ! Géry, 1972: 188 

[discussão sobre a sinonimização de M. goeldii, breve comentário sobre a formação de um 



 151 

 

grupo de espécies com máculas]. ! Géry, 1976: 50 [lista de espécies]. ! Machado-

Allison & Fink, 1995: 58 [Venezuela; breve descrição, fig. 25]. ! Planquette et al., 1996: 

362-363 [Amazonas e Guiana; descrição e biologia]. ! Zarske & Géry, 1999: 179-180 

[síntipo ilustrado na fig. 8, descrição detalhada e prospostas de sinonímias]. ! Jégu, 2003: 

184 [lista de espécies]. ! Zarske & Géry, 2008: 189-192 [comparação com M. polystictus]. 

! Graça & Pavanelli, 2007: 80 [Brasil, rio Amazonas, Paraguai e Paraná; foto, descrição 

detalhada]. ! Jégu & Ingenito, 2007: 40 [lista de espécies]. ! Ota et al., 2013: 19 [foto, 

breve descrição]. 

 

 

Figura 70: Metynnis lippincottianus, síntipo, ANSP 8024, 95,2 mm CP, fêmea. 
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Figura 71: Metynnis lippincottianus, radiografia, ANSP 8024, síntipo, 95,2 mm CP, fêmea. 

 

 

Figura 72: Metynnis orbicularis, lectótipo, NMW 56428, 127,4 mm CP. Retirada de Zarske & Géry (1999: 188). 
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Figura 73: Metynnis goeldii, radiografia, CAS 70686, lectótipo, 79,0 mm CP, macho. 

 

Figura 74: Metynnis goeldii, radiografia, CAS 70686, lectótipo, 79,0 mm CP, macho. 
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Figura 75: Metynnis roosevelti, FMNH 56925, holótipo, 115,0 mm CP. 

 

Figura 76: Metynnis roosevelti, radiografia, FMNH 56925, holótipo, 115,0 mm CP. 
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Figura 77: Metynnis snethlagae, ZMB 19722, holótipo, 106,4 mm SL, macho. Retirada de Zarske (2012: 319). 

 

 

Figura 78: Metynnis snethlagae, radiografia, ZMB 19722, holótipo, 106,4 mm SL, macho. Retirada de Zarske 

(2012: 319). 
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Figura 79: Metynnis heinrothi, ilustração retirada da descrição original de Ahl (1923: 30). 

 

Figura 80: Metynnis heinrothi, ZMB 20662, holótipo, 107,4 mm CP. Retirada de Zarske (2012: 312). 
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Figura 81: Metynnis heinrothi, radiografia, ZMB 20662, holótipo, 107,4 mm CP. Retirada de Zarske (2012: 

312). 

 

 

Figura 82: Metynnis seitzi, ZMB 20663, holótipo, 109,4 mm CP, macho. Retirada de Zarske (2012: 317). 
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Figura 83: Metynnis seitzi, radiografia, ZMB 20663, holótipo, 109,4 mm CP, macho. Retirada de Zarske (2012: 

317) 

 

 

Figura 84: Metynnis dungerni, ZMB 23683, holótipo, 82,3 mm CP. Retirada de Zarske (2012: 307). 
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Figura 85: Metynnis dungerni, radiografia, ZMB 23683, holótipo, 82,3 mm CP. Retirada de Zarske (2012: 307). 

 

Diagnose: Metynnis lippincottianus difere de todas as congêneres exceto de M. altidorsalis, 

M. anisurus, M. cuiaba, M. maculatus, M. mola e M. otuquensis por apresentar 8-12 e 12-14 

rastros branquiais no ramo superior e inferior, respectivamente (vs. 13-36 e 14-39, 

respectivamente). Metynnis lippincottianus pode ser diferenciado de M. cuiaba, M. maculatus 

e M. otuquensis por apresentar 65-90 escamas perfuradas na linha lateral (vs. 90-110, 90-121 

e 110-125, respectivamente). Metynnis lippincottianus pode ser diferenciada de M. mola por 

não possuir espinhos pré-pélvica bifurcados (vs. espinhos bifurcados presentes). De M. 

altidorsalis difere por apresentar máculas aproximadamente do tamanho da pupila no corpo e 

nadadeira dorsal sem máculas escuras nas membrans interradiais (vs. ausência de faixas ou 

máculas e presença de máculas escuras nas membranas interradiais em M. altidorsalis). 

Metynnis lippincottianus pode ser diagnosticado de M. anisurus por possuir seis supraneurais 

(vs. sete), mancha umeral circular, não ultrapassando a linha lateral, e máculas escuras 

presentes, mas não muito numerosas, de mesmo tamanho ou maiores que a pupila (vs. mancha 

umeral verticalmente alongada, ultrapassando a linha lateral e machos apresentando muitas 

máculas escuras distribuidas pelo flanco geramente menores que o tamanho da pupila). 

 

Descrição: dados morfométricos sumarizados na Tabela 8 e na Tabela 9. Corpo comprimido, 

com forma geral ovoide a alongado, sendo a maior altura do corpo encontrada na linha 

vertical que passa pelas inserções das nadadeiras dorsal e pélvica. Distâncias pré-dorsal e pós-

dorsal aproximadamente iguais. Perfil dorsal da cabeça convexo da boca até a linha vertical 

que passa pela margem anterior do olho, moderadamente côncavo deste ponto até a base do 

processo supraoccipital, e moderadamente convexo da base do processo até a origem da 
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nadadeira dorsal. Perfil do corpo inclinado na base da nadadeira dorsal; reto do final da 

nadadeira dorsal até a origem da nadadeira adiposa; e novamente inclinado na base da 

nadadeira adiposa. Cabeça arredondada, com região do opérculo acima da linha transversal 

que passa pela metade do olho aproximadamente do mesmo comprimento que a região abaixo 

deste ponto, com margem posterior circundada por membrana opercular fina, cobrindo até três 

escamas horizontalmente no maior comprimento da cabeça. 

Perfil ventral do corpo convexo, com maior curvatura na região da nadadeira pélvica, 

com a presença de uma série de 21(6), 22(13), 23(21), 24(43), 25(35), 26(27), 27(20), 28(5), 

29(5) ou 30(1) espinhos abdominais pré-pélvica simples, seguidos por 7(5), 8(30), 9(80), 

10(51) ou 11(9) espinhos simples com asas laterais; seguidos por 1(86), 2(85) ou 3(4) 

espinhos bilaterais. Espinhos totais 30(5), 31(2), 32(9), 33(18), 34(24), 35(35), 36(22), 37(22), 

38(21), 39(7), 40(6), 41(1) ou 43(1), nenhum posterior ao ânus. Pedúnculo caudal curto, 

margens dorsal e ventral suavemente côncavas, com altura e comprimento de tamanhos 

semelhantes. 

Focinho arredondado. Boca terminal, mandíbulas isognatas. Dentes molariformes. 

Dentes da série labial do pré-maxilar contactando os dentes da série lingual. Cinco dentes na 

série labial e dois na série lingual. Dentes 1-3 da série labial do pré-maxilar com borda 

cortante; dentes 1 e 2 separados por espaço. Dentário com quatro dentes, par de dentes 

sinfiseanos sempre presentes atrás da série principal de dentes. Maxilar edêntulo. 

Escamas cicloides, numerosas, pequenas e de tamanhos irregulares. Linha lateral 

completa, contendo 65(7), 66(7), 67(7), 68(13), 69(6), 70(5), 71(5), 72(15), 73(7), 74(6), 

75(9), 76(7), 77(7), 78(10), 79(7), 80(9), 81(8), 82(5), 83(12), 84(8), 85(2), 86(8), 87(1), 88(2) 

ou 90(5) escamas perfuradas; seis a oito anteriores maiores que as demais. Séries de escamas 

acima da linha lateral 30(3), 31(6), 32(7), 33(14), 34(15), 35(27), 36(18), 37(19), 38(12), 

39(9), 40(4), 41(6), 42(6), 43(5), 44(4), 45(4), 46(5), 47(2), 48(2), 49(1), 51(1), 54(2) ou 

55(2). Séries de escamas abaixo da linha lateral 32(2), 33(4), 34(1), 35(19), 36(13), 37(13), 

38(14), 39(21), 40(14), 42(6), 43(13), 44(6), 45(9), 46(6), 47(3), 48(4), 49(5), 50(3), 52(1), 

53(1), 54(4), 55(1), 56(2) ou 57(2). Séries de escamas entre origem da nadadeira adiposa e 

linha lateral 16(5), 17(15), 18(30), 19(42), 20(21), 21(25), 22(16), 23(10), 24(3), 25(2), 26(2), 

27(1) ou 28(3). Escamas pré-dorsais 34(3), 35(5), 36(4), 37(7), 38(5), 39(3), 40(9), 41(7), 

42(13), 43(14), 44(6), 45(20), 46(10), 47(7), 48(10), 49(6), 50(7), 51(10), 52(7), 53(6), 54(11) 

ou 55(1). Escamas circumpedunculares 21(5), 22(9), 23(33), 24(28), 25(27), 26(24), 27(16), 

28(10), 29(9), 30(10), 31(1) ou 32(1).  



 161 

 

Raios da nadadeira dorsal ii-iii, 14(88), 15(68), 16(17) ou 17(3); quando adpressos 

não atingindo a nadadeira adiposa. Origem da nadadeira dorsal no meio do corpo ou pouco 

atrás da vertical que passa pela origem da nadadeira pélvica; precedida por um espinho forte 

anteriormente direcionado; margem distal truncada. Nadadeira adiposa bem desenvolvida; 

margem distal truncada; base igual ou ligeiramente maior que a distância entre final da 

nadadeira dorsal e origem da nadadeira adiposa. Raios da nadadeira peitoral i, 10(3), 11(23), 

12(63), 13(48) ou 14(39); margem distal convexa, com raios anteriores prolongados, 

formando uma extremidade arredondada. Raios da nadadeira pélvica i, 4(47) ou 5(129); 

margem distal convexa, com ligeiro prolongamento dos raios anteriores, formando uma 

extremidade arredondada, porém não alcançando a origem da nadadeira anal. Raios da 

nadadeira anal iii-iv, 33(32), 34(31), 35(32), 36(40), 37(22), 38(10), 39(4) ou 40(2); margem 

distal com dimorfismo sexual (ver seção “dimorfismo sexual”); primeiros raios não-

ramificados bem desenvolvidos e unidos em estrutura similar a um espinho. Nadadeira caudal 

bifurcada, sendo os lóbulos superior e inferior com tamanhos aproximadamente iguais. 

Primeiro arco branquial com rastros branquiais, curtos e grossos, sendo os do ramo 

superior e inferior com comprimento aproximadamente igual, 8(15), 9(53), 10(73), 11(13) ou 

12 (11) rastros branquiais no ramo superior; 12(17), 13(24) ou 14(115) rastros branquiais no 

ramo inferior. Quatro raios branquiostegais. Vértebras totais 36(5), 37(3) ou 38(1); vértebras 

abdominais 11(4), 12(5); vértebras caudais 20(3), 21(5) ou 22(1). Supraneurais 6(9). 



 162 

Tabela 8: Dados morfométricos de Metynnis lippincottianus; Metynnis orbicularis, Metynnis roosevelti, Metynnis seitzi, Metynnis heinrothi, Metynnis snethlageae, e 

Metynnis dungerni. Dados dos exemplares tipo retirados de Zarske & Géry (1999). 

 Metynnis 

lippincottianus 

Metynnis 

orbicularis 

Metynnis 

roosevelti 

Metynnis 

seitzi 

Metynnis 

heinrothi 

Metynnis 

snethlageae 

Metynnis 

dungerni 

 Síntipo 

(ANSP 8024) 

Lectótipo 

(NMW 

56428) 

Paralectótipo 

NMW 

(56429) 

Parátipo 

(CAS 15285) 

Holótipo 

(ZMB 

20663) 

Holótipo 

(ZMB 20662) 

Holótipo 

(ZMB 

19722) 

Parátipos 

(ZMB 

19723, 

20666, 

20669) 

Holótipo 

(ZMB 

23683) 

Comprimento padrão (mm) 95,2 127,4 40,6-52,8 79,2 109,4 107,4 106,4 90,0-133,9 82,3 

          

Porcentagens no comprimento padrão          

Comprimento da cabeça 26,9 26,0 27,8-30,4 26,8 27,9 25,4 28,2 24,7-27,2 27,6 

Altura do corpo 79,7 70,3 68,9-74,2 71,8 62,0 62,6 60,2 59,7-67,8 63,4 

Altura do pedúnculo caudal 13,1 11,1 9,9-10,0 12,1 - 9,8 10,4 9,6-10,9 10,8 

Comprimento do pedúnculo caudal - - - - - - - - - 

Distância pré-dorsal 65,5 57,9 60,2-65,1 61,5 54,8 55,4 55,2 55,6-58,8 61,1 

Distância pré-peitoral - - - - - - - - - 

Distância pré-anal - - - - - - - - - 

Distância pós-dorsal 55,1 59,0 53,8-58,2 57,2 56,7 58,8 60,3 47,8-59,7 56,9 

Distância pré-pélvica - - - - - - - - - 

Comprimento da nadadeira dorsal - 27,9 - 26,9 26,5 23,4 31,7 30,2-31,6 33,3 

Comprimento da nadadeira peitoral - - - - - - - - - 
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Comprimento da nadadeira pélvica - - - - - - - - - 

Comprimento da nadadeira anal - - - - - - - - - 

Comprimento da base da nadadeira dorsal 20,0 27,8 19,1-22,7 21,7 16,0 20,4 22,0 20,0-21,6 20,9 

Comprimento da base da nadadeira adiposa 12,8 13,7 13,1-17,0 16,1 - 15,7 14,9 14,1-16,3 12,8 

Comprimento da base da nadadeira anal 45,0 - - 43,9 37,7 36,1 35,3 36,4-40,7 40,3 

Distância da base do processo supraoccipital à 

origem da nadadeira dorsal  

- 42,4 40,6-44,6 43,2 38,2 41,5 39,3 41,2-42,6 42,5 

Distância entre final da nadadeira dorsal e origem 

da nadadeira adiposa 

12,3 12,0 8,5-11,8 9,1 - 11,2 10,2 10,5-11,6 8,9 

Comprimento do processo supraoccipital - 13,1 12,9-16,5 15,8 15,2 13,7 13,5 13,7-15,6 13,8 

Distância interorbital - 11,5 11,5-12,2 12,4 11,8 11,5 11,8 11,5-12,4 11,9 

Diâmetro orbital 9,5 7,5 11,0-12,5 10,7 - 8,5 9,8 8,0-9,6 9,7 

Comprimento do focinho 6,0 6,6 5,7-7,6 6,1 4,2 5,2 7,4 5,6-7,0 5,2 

          

Porcentagens no comprimento da cabeça          

Distância interorbital - - - - - - - - - 

Diâmetro orbital - - - - - - - - - 

Comprimento do focinho - - - - - - - - - 
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Tabela 9: Dados morfométricos dos espécimes não tipos de Metynnis lippincottianus. N= número de 

exemplares; DP= desvio padrão. 

 N Mínimo Máximo Média DP 

Comprimento padrão (mm) 203 21,2 141,5   

      

Porcentagens no comprimento padrão      

Comprimento da cabeça 203 21,3 31,8 26,3 2,09 

Altura do corpo 203 56,0 83,9 70,7 6,14 

Altura do pedúnculo caudal 203 9,3 12,4 10,7 0,63 

Comprimento do pedúnculo caudal 203 7,3 11,1 7,8 0,77 

Distância pré-dorsal 203 54,8 67,2 61,8 2,40 

Distância pré-peitoral 202 24,6 35,9 29,3 2,15 

Distância pré-anal 202 65,6 86,0 75,9 2,84 

Distância pós-dorsal 203 51,5 62,7 57,6 2,10 

Distância pré-pélvica 202 50,4 67,5 58,8 2,71 

Comprimento da nadadeira dorsal 167 20,6 44,4 31,1 5,07 

Comprimento da nadadeira peitoral 187 16,2 23,4 19,3 1,40 

Comprimento da nadadeira pélvica 183 11,8 18,7 15,8 1,18 

Comprimento da nadadeira anal 184 9,0 20,2 13,3 2,07 

Comprimento da base da nadadeira dorsal 201 17,9 25,6 20,9 1,35 

Comprimento da base da nadadeira adiposa 198 11,5 22,9 14,6 1,29 

Comprimento da base da nadadeira anal 193 33,6 49,5 40,4 2,99 

Distância da base do processo supraoccipital à 

origem da nadadeira dorsal  

198 39,1 50,4 44,7 2,46 

Distância entre final da nadadeira dorsal e origem 

da nadadeira adiposa 

198 8,4 16,0 12,4 1,71 

Comprimento do processo supraoccipital 198 10,4 16,9 13,2 1,16 

Distância interorbital 203 10,3 14,2 11,8 0,67 

Diâmetro orbital 199 6,7 12,8 9,3 1,38 

Comprimento do focinho 202 6,0 9,5 7,4 0,66 

      

Porcentagens no comprimento da cabeça      

Distância interorbital 203 37,2 50,7 45,2 2,75 

Diâmetro orbital 199 30,0 40,7 35,2 3,01 

Comprimento do focinho 202 23,4 34,2 28,1 1,89 

 

Desenvolvimento ontogenético: indivíduos abaixo de 25,0 mm CP apresentando nadadeira 

peitoral em estágio larval. Jovens abaixo de 30 mm CP ainda sem máculas pelo corpo, mas a 
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partir desse comprimento já possuem forma do corpo e colorido semelhante ao dos adultos, 

incuindo a forma e presença da manhca umeral (Figura 86). 

 

 

Figura 86: Metynnis lippincottianus, INPA 44184, rio Madeirinha, bacia do rio Madeira, Rondônia: a. 24,6 mm 

CP; b. 32,8 mm CP; c. 35,8 mm CP; d. 39,7 mm CP. 
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Colorido em álcool: coloração de fundo amarelo-escuro a marrom-claro, com cabeça e 

região dorsal do tronco mais escuros. Mancha umeral escura conspícua, com forma 

aproximadamente circular, borda não definida, não ultrapassando a linha lateral, com origem 

localizada horizontalmente na linha que passa pela metade da nadadeira peitoral. Laterais do 

corpo com numerosas máculas escuras arredondadas, de mesmo tamanho ou maiores que a 

pupila, sem contorno definido, mais concentradas no meio do corpo, podendo atingir a região 

ventral do mesmo (Figura 87). Machos em período reprodutivo apresentam uma mancha difusa 

escura abaixo na linha lateral, na mesma direção da mancha umeral (Figura 89). Olho com uma 

larga faixa transversal escura que passa pela pupila (não discernível em espécimes retidos por 

longo período em formalina). Nadadeiras dorsal, adiposa, anal e caudal com margens distais 

com uma estreita faixa escura. Metade superior da nadadeira dorsal e raios da nadadeira 

pélvica de machos em período reprodutivo escuros.  

 

 

Figura 87: Metynnis lipponcottianus, MZUSP 36596, fêmea, 86,8 mm CP, lagoa da Cana Brava, Matões, MA. 

 

Colorido em vida: baseado na coloração de exemplares recém-capturados, ou recém-

preservados. Coloração geral do corpo prateada, região dorsal da cabeça e corpo mais 

escurecidos. Macha umeral, máculas pelo corpo e margens das nadadeiras similares ao 

descrito na seção coloração em álcool. Nadadeiras hialinas a amarelo claro. Durante o período 

reprodutivo os primeiros raios ou toda a nadadeira anal são alaranjados a avermelhados, nos 

dois sexos, e a nadadeira pélvica de machos é alaranjada (Figura 88 e Figura 89). 
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Figura 88: Metynnis lippincottianus, INPA 38325, 71,9 mm CP, fêmea, ilha de Marajó, Pará. Foto: D. Bastos. 

 

Figura 89: Metynnis lippincottianus, macho, rio Ipiranga, afluente do rio Doce, próximo a lagoa Suruaca, 

Linhares, ES. Foto: J. L. Gasparini. 

 

Dimorfismo sexual: machos adultos exibem um lobo anterior desenvolvido nos dezesseis 

primeiros raios ramificados da nadadeira anal e raios da nadadeira dorsal sem prolongamento 

(Figura 90a). Por sua vez, as fêmeas possuem raios da nadadeira anal decrescendo 

gradualmente de tamanho, tornando a margem da mesma retilínea (Figura 90b). Os primeiros 

raios da nadadeira dorsal são prolongados, formando longos filamentos aparentemente apenas 

durante o período reprodutivo tanto em machos quanto em fêmeas. Nadadeira anal em ambos 

os sexos alaranjada ou avermelhada em período reprodutivo. O menor macho analisado 
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apresentando dimorfismo sexual na nadadeira anal possui 54,5 mm CP (MZUSP 49917), e 

menor fêmea dissecada apresentando 51,4 mm CP (MZUSP 112043) já madura e em período 

reprodutivo. 

 

Figura 90: Metynnis lippincottianus, INPA 37079, rio Oiapoque, a: macho, 56,2 mm CP, b: fêmea, 58,3 mm CP. 

 

Distribuição: Metynnis lippincottianus está amplamente distribuída pela bacia Amazônica, 

incluindo seus principais tributários, os rios Araguari, Branco, Jari, Madeira, Tapajós, 

Tocantins-Araguaia, Trombetas, e rio Solimões. Além de registro na lagoa Cana Brava, 

Matões, Maranhão; rios do nordeste do Pará, como rio Arari e Tracuateua, na Ilha de Marajós, 

rios Capim e Guamá; rios do Nordeste brasileiro como Paraná-Mirim (RN), rio Caramuji e de 

Contas (BA), São Fransciso (BA, GO, MG) na região central e mais ao sul do nordeste; rio 

Doce (ES); alto rio Paraná, incluindo os rios Corumbá, Grande, Ivinheima, Ocoí, 

Paranapanema, Paranaíba, Tibaji e Tietê. Fora do Brasil encontramos a espécie no rio 

Oiapoque (Guiana Francesa), rio Orinoco (Venezuela) e rio Blaco na Bolívia (Figura 91).  

Apesar da espécie ocupar grande parte das bacias da América do Sul, as populações 

não apresentaram distância genética no marcador mitocondrial citocromo oxidase subunidade 
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I (Figura 141 e Tabela 17). No entanto, três indivíduos provenientes do rio Madeira, 

capturados juntamente com os demais analisados desta drenagem, formaram um clado irmão 

de M. mola. Novamente, pode ter havido contaminações durante a extração ou no 

sequenciamento, ou as populações podem ser realmente diferentes, mas a análise morfológica 

evidenciou essa divergência. Manteremos aqui a decisão baseada na análise morfológica. 

Metynnis lippincottianus foi descrita do Pará, Brasil (Cope, 1870), mas sem 

localidade tipo precisa. Eigenmann (1903) descreveu M. goeldii a partir da descrição de Ulrey 

(1985), em que o exemplar era oriundo do Brasil, mas sem exemplares tipo. Steindachner 

(1908), na descrição original de M. orbicularis, citou como localidade tipo bacia Amazônica 

em frente a Santarém. Zarske & Géry (1999) designaram o lectótipo de M. orbicularis de 

Santarém e paralectótipos provenientes de um lago no rio Medonho, bacia do rio Parnaíba, na 

divisa entre Vitória e Santa Filomena (PE). Eigenmann (1915) descreveu M. roosevelti de 

Manaus, Amazonas. Já M. heinrothi, M. seitzi e M. snethlageae foram descritas por Ahl 

(1923) a partir de exemplares mantidos em aquário no museu de Zoologia de Berlim (ZMB), e 

citados como provavelmente provenientes da bacia Amazônica. E M. dungerni foi descrita no 

mesmo trabalho, mas com localidade tipo estabelecida no rio Amazonas, Pará. Todas essas 

espécies foram propostas como sinônimos de M. lippincottianus por Zarske & Géry (1999). 

Com base nisso, Jégu (2003) registrou ampla distribuição para Metynnis lippincottianus, ao 

longo de toda bacia do rio Amazonas, assim como rios do nordeste do escudo da Guiana. 

Entretanto, Machado-Allison & Fink (1995) citaram a presença de M. lippincottianus 

na região do médio rio Orinoco, Venezuela. A identificação desses registros, negligenciados 

por Jégu (2003), é confirmada aqui no presente trabalho. A espécie foi registrada também para 

rios da Guiana Francesa, como Approuague e Iracoubo (Planquette et al., 1996), porém 

apenas material do rio Oiapoque foi analisado aqui. 

Graça e Pavanelli (2007), por sua vez, registraram a ocorrência de M. lippincottianus 

na planície do alto rio Paraná, espécie comumente identificada erroneamente como M. 

maculatus, provavelmente decorrente do compartilamento de máculas no corpo. Encontramos 

novos registros da espécie também na bacia do rio São Francisco, nos estados de Minas 

Gerais, Goiás e Bahia, e rios da bacia costeira, no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Nordeste 

do Brasil, incluindo as ecorregiões Maranhão-Piauí, Nordeste Médio-oriental, São Francisco e 

Leste.  

O primeiro registro de Metynnis na bacia do alto rio Paraná no estado de São Paulo 

(MZUSP 49917) foi na lagoa Jacaré, na margem do rio Mogi-Guaçu, com base em exemplar 
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capturado em novembro de 1994. Já no rio Tibagi, afluente do rio Paranapanema, em 

Sertanápolis existe um registro de Janeiro de 1993 (CZUEL 288). Os demais registros de M. 

lippincottianus na bacia datam depois de 2001, sendo que coletas na região já eram feitas 

desde a década de 1980. 

Lütken (1875) realizou um completo trabalho no rio das Velhas e região, e não 

registrou a ocorrência de M. lippincottianus nessa bacia, apesar da espécie já ter sido descrita 

(Cope, 1870), e apesar de citar registros e descrever outras espécies da família como Myleus 

micans Lütken, 1875, Pygocentrus piraya (Cuvier, 1819) e Serrasalmus brandtii Lütken, 

1875. Britski et al. (1984), por sua vez, registraram apenas Myleus altipinnis (Valenciennes, 

1850) e M. micans para o reservatório de Três Marias no rio São Francisco. Adicionalmente, 

Pinto-Coelho (2006: 16), em uma análise da composição da ictiofauna de Três Marias, rio São 

Francisco, considerarou que “Metynnis maculatus”, juntamente com Ctenopharyngodon 

idella (Valenciennes, 1844), Cyprinus carpio Linnaeus, 1758, Colossoma macropomum 

(Cuvier, 1818), Piaractus mesopotamicus (Holmberg, 1887), Hoplosternum littorale 

(Hancock, 1828), Hoplias lacerdae Miranda Ribeiro, 1908, Pamphorichthys hollandi, Cichla 

monoculus Spix & Agassiz, 1831, Clarias gariepinnus (Burchell, 1822), Oreochromis 

niloticus (Linnaeus, 1758) e Brycon cephalus (Günther, 1869) eram exóticas na bacia. Pinto-

Coelho (2006) ressaltou ainda que M. lippincottianus já tinha se estabelecido no reservatório 

da UHE Três Marias, e apesar de capturas terem sido registradas apenas a partir de 2004, sua 

expansão era notável.  

Relatos de pescadores locais e diversos pesquisadores que coletam há mais de 30 anos 

nas bacias do alto rio Paraná, São Francisco e bacia costeira no Espírito Santo (com. pess. J. 

Gasparini, P. Camelier, C. Pavanelli, J. Zuanon) convergem em relação ao tempo recente 

(década de 1990) em que indivíduos de M. lippincottianus têm sido capturados nessas bacias. 

Entretanto, a espécie é capturada em cabeceiras da bacia do rio São Francisco (rio Pajeú), e 

dificilmente espécies introduzidas ocupam em pouco tempo as cabeceiras de grandes bacias.  

Mais de 700 grandes reservatórios encontram-se espalhados pelos rios do Brasil, e a 

transformação de ambientes lóticos em lênticos, principal impacto decorrente da construção 

de barragens (Agostinho et al. 2008), pode ter favorecido o estabelecimento da espécie nas 

bacias do alto rio Paraná, São Francisco e bacias costeiras mais meridionais, uma vez que 

Metynnis preferencialmente ocorre em ambientes lênticos. Não foi possível confirmar se a 

espécie foi introduzida nessas bacias, sendo que o único motivo plausível para sua introdução 

seriam as atividades de repovoamento/“peixamento” possivelmente confundida com alevinos 
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de pacu (Piaractus mesopotamicus), uma vez que escapes acidentais de tanques de cultivo 

são descartados pela falta de cultivo da espécie nesses locais. Mas, ressaltamos que na bacia 

do alto rio Paraná, é mais provável que M. lippincottianus tenha sido acidentalmente 

introduzida. 

Por outro lado, registros da ocorrência da espécie nas bacias do Nordeste Médio-

Oriental, aquelas localizadas entre os rios Parnaíba e São Franciso (Rosa et al., 2003), 

parecem refletir uma possível distribuição relictual da espécie nessa região. Starks (1913) já 

havia catalogado a espécie em lagos de Ceará Mirim (Extremoz) e Natal (Papary), mas 

utilizando o nome M. maculatus. Rosa et al. (2003) compilaram informações sobre a 

composição e distribuição da ictiofauna da Caatinga, e listaram M. lippincottianus e M. 

orbicularis na ecorregião Maranhão-Piauí, e M. roosevelti na região do Nordeste Médio-

Oriental. Como assuminos que M. orbicularis e M. roosevelti são sinônimos de M. 

lippincottianus, a espécie parece se distribuir naturalmente nessa região. 

A ausência de amostragem poderia levar a hipóteses de introdução da espécie, pois 

havia registros em coleções de sua ocorrência pontual apenas na Paraíba e Rio Grande do 

Norte. Mas registros recentes no Ceará e no Parnaíba (T. Ramos com. pess.), assim como em 

várias drenagens do Nordeste (todos os estados), reforçam que M. lippincottianus tem 

distribuição ampla no nordeste brasileiro. Assim, acredita-se que houve uma conexão entre o 

delta do rio Amazonas e rios costeiros do nordeste brasileiro (T. Ramos, R. Tamar e S.Lima 

com. pess.) e que, M. lippincottianus ocorreria naturalmente nessa área, com distribuição 

relictual em rios intermitentes (Jaguaribe, Piranhas ou Açu, Potengui, Paraíba do Norte e 

Capibaribe) sem conexão com os rios Parnaíba e São Francisco. 

 



 172 

 

 

Figura 91: Mapa parcial da América do Sul mostrando a distribuição geográfica de Metynnis lippincottianus. A 

localidade tipo de M. lippincottianus não é precisa (Pará, Brasil). A estrela amarela representa a localidade tipo de 

Metynnis dungerni, a estrela preta representa a localidade tipo de Metynnis orbicularis, e a estrela laranja a 

localidade tipo de Metynnis roosevelti. Os círculos representam a localidade do restante do material examinado. 

 

Notas ecológicas: Machado-Allison & Fink (1995) registraram a ocorrência da espécie em 

canais e lagoas no médio rio Orinoco, formando grandes cardumes, especialmente composto 

por exemplares jovens. Planquette et al. (1996) observaram que a espécie é abundante, vive 

em cardume, habitando alagados marginais e se alimentando de plantas aquáticas, 

principalmente do gênero Cabomba. Apresenta fecundação externa, com a fêmea liberando 

cerca de 2 mil ovos, os quais eclodem em três dias e as larvas começam a se alimentar a partir 

do oitavo dia. É apreciada na aquariofilia, pelo padrão de coloração, com várias máculas pelo 

corpo e colorido alaranjado das nadadeiras. Foi observado que a espécie está comumente 

associada a ambientes lênticos e com bancos de macrófitas, mas apesar de M. lippincottianus 

estar amplamente distribuída pela bacia Amazônica, a espécie aparentemente está ausente em 

toda extensão do rio Negro. 

Sabrina et al. (2009) caracterizaram citogeneticamente M. lippincottianus (identificada 

erroneamente como M. maculatus) proveniente do rio Grande, bacia do alto rio Paraná, com 
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número cromossômico 2n=62. Adicionalmente, os autores descreveram um pequeno 

cromossomo B supernumerário acrocêntrico, inédito em Serrasalmidae. 

Moreira et al. (2010) realizaram um estudo sobre a influência de parasitas no fator de 

condição relativo de M. lippincottianus em sistemas do alto rio Paraná, e registraram a 

ocorrência de um digenético Dadaiyus pacupeva (descrito parasitando exclusivamente 

Metynnis lippincottianus – identificado erroneamente como M. maculatus) e quatro 

nematoides: Spinoxyuris oxydoras, Contracaecum sp. (estágio larval), Procamallanus 

(Spirocamallanus) inopinatus e Raphidascaris (Sprentascaris) mahnerti. Na região da 

planície de inundação, os peixes parasitados por D. pacupeva e S. oxydoras apresentaram 

melhor fator de condição relativo (Kn) que os não-parasitados. Portanto, os autores 

concluíram que as duas espécies de parasitas possuem baixa patogenicidade e são pouco 

virulentas, ocorrendo em grande abundância no hospedeiro, sem influenciar negativamente o 

fator de condição relativo do mesmo. Posteriormente, Yamada et al. (2012) observaram que 

indivíduos maiores apresentavam maior abundância de D. pacupeva, S. oxydoras e P. (S.) 

inopinatus, devido ao maior tempo de exposição de indivíduos com gônadas já maduras, e 

possivelmente pelos jovens possivelmente se alimentarem de ítens não utilizados pelos 

adultos. 

 

Comentários: Cope (1870: 561) descreveu a espécie como Myletes lippincottianus, 

fornecendo as seguintes informações merísticas: nadadeira anal com 39 raios, linha lateral 

com 80 escamas perfuradas e 32 espinhos abdominais. Posteriormente, Fowler (1907: 478) 

descreveu o gênero Sealeina caracterizado por apresentar nadadeira adiposa longa, e poucos 

rastros branquiais (10 + 15), que já havia sido proposto anteriormente como Myleocollops por 

Eigenmann (1903: 147), sendo que M. lippincottianus consistia na espécie tipo do gênero. 

Mas Fowler destacou diferenças entre dados merísticos fornecidos na descrição original e o 

exemplar analisado por ele, o qual apresentava 42 espinhos abdominais e não 32, e a base da 

nadadeira adiposa não tinha o comprimento de 2/3 da nadadeira dorsal. Assim, ele restringiu o 

exemplar analisado por ele como cótipo (ANPS 8024), e hipotetizou que Cope utilizou vários 

exemplares para descrever a espécie. Machado-Allison (1982) analisou o lote ANSP 8024 e 

confirmou que se tratava do síntipo de Myletes lippincottianus. 

Gosline (1951: 50) analisou material de Santarém, e lago Hianuari (= Janauari), bacia 

Amazônica, encontrando 34-37 espinhos abdominais, 80 escamas na linha lateral, 33 séries de 
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escamas acima da linha lateral e 35 abaixo. Adicionalmente considerou M. goeldii, M. 

orbicularis, M. roosevelti e M. seitzi como sinônimos de M. lippincottianus.  

Na revisão taxonômica de Zarske & Géry (1999: 179), os autores comentaram que a 

imagem de raio-X do síntipo (ANSP 8024) mostra cerca de 40 espinhos abdominais, 

informação confirmada pela nossa análise da imagem do mesmo exemplar, na qual contamos 

39 espinhos. Os autores ainda comentaram a confusão de identificação entre M. maculatus e 

M. lippincottianus, ambas apresentando máculas no corpo, e destacaram a diferenciação entre 

as duas espécies principalmente pela contagem de escamas, sendo as escamas de M. 

lippincottianus maiores, e com contagens menores. Assim, Zarske & Géry (1999) separaram 

as duas espécies pelo fato de M. lippincottianus possuir 80-82 escamas na linha lateral (vs. 

110-127 em M. maculatus), 48-49 escamas na série pré-dorsal (vs. 76), e 33-39 séries de 

escamas acima da linha lateral (vs. 77). No presente trabalho pudemos confirmar a presença 

de M. lippincottianus nas bacias do alto rio Paraná, São Francisco e bacias costeiras do Brasil 

e que a espécie havia sido erroneamente identificada como M. maculatus. 

Em Zarske & Géry (1999) as sinonímias propostas por Gosline (1951) foram 

corroboradas, e adicionalmente M. anisurus, M. dungerni, M. heinroth e M. snethlageae 

foram sinonimizadas em M. lippincottianus. As duas últimas espécies tinham sido propostas 

por Gosline (1951) como sinônimos de M. argenteus, aqui considerada sinônimo junior de M. 

altidorsalis. Metynnis anisurus está sendo considerada aqui como uma espécie válida 

caracterizada por possuir mancha umeral verticalmente alongada, ultrapassando a linha lateral 

e machos apresentando muitas máculas escuras distribuidas pelo flanco geramente menores 

que o tamanho da pupila (vs. mancha umeral circular, não ultrapassando a linha lateral, e 

máculas escuras presentes, mas não muito numerosas, de mesmo tamanho ou maiores que a 

pupila); e Metynnis dungerni foi corroborada como sinônimo de M. lippincottianus, e será 

discutida abaixo.  

Por sua vez, M. goeldii foi descrita por Eigenmann (1903) com base em informações 

fornecidas por Ulrey (1895): “The dorsal has a conspicuous black blotch on the upper part of 

the first rays and the ventrals are dark colored” (A dorsal possui uma mancha escura 

conspícua na região superior dos primeiros raios e as ventrais são escuras), mas sem série tipo. 

Géry (1972: 190) preferiu manter M. goeldii como nome nulo, devido a ausência de série tipo, 

ausência de figuras e informações adicionais na descrição original. Posteriormente, Zarske & 

Géry (2008: 193) designaram um lectótipo para a espécie (CAS 70686, 79,0 mm CP, Brasil) a 

partir da análise de um lote que continha uma etiqueta redigida a mão informando que o 
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exemplar era o tipo de Metynnis goeldii, e o mesmo apresentava as nadadeiras dorsal e 

pélvica escuras.  

Com base nas informações das descrições originais, e redescrições dos exemplares 

tipo, com fotos e imagens de raio-X fornecidas em Zarske & Géry (1999) e Zarske (2012) 

confirmamos a presença de 84-89 escamas na linha lateral, 43-52 escamas pré-dorsal, 32-35 

séries de escamas acima da linha lateral, 32-35 espinhos abdominais e seis supraneurais em 

M. orbicularis; 80 escamas na linha lateral, 48 escamas pré-dorsal, 37 espinhos abdominais e 

seis supraneurais em M. roosevelti; 50-55 escamas pré-dorsal, 39 espinhos abdominais e seis 

supraneurais em M. seitzi; 83 escamas na linha lateral, 47 escamas pré-dorsal, 41 séries de 

escamas acima da linha lateral, 37 espinhos abdominais e seis supraneurais em M. heinrothi; 

90 escamas na linha lateral, 52 escamas pré-dorsal, 42 séries de escamas acima da linha 

lateral, 34-38 espinhos abdominais e seis supraneurais em M. snethlageae; e enfim 83 

escamas na linha lateral, 54 escamas pré-dorsal, 32 séries de escamas acima da linha lateral, 

41 espinhos abdominais e seis supraneurais em M. dungerni. 

A amplitude dessas contagens observadas aqui em M. lippincottianus consistem em 

65-90 escamas na linha lateral, 34-55 escamas pré-dorsal, 30-55 séries de escamas acima da 

linha lateral e 32-55 abaixo, 30-43 espinhos abdominais e 8-12 rastros branquiais no ramo 

superior e 12-14 no inferior, seis supraneurais e presença de máculas escuras no flanco nos 

permitindo hipotetizar que M. goeldii, M. orbicularis, M. roosevelti, M. seitzi, M. snethlageae, 

M. heinrothi e M. dungerni como sinônimos de M. lippincottianus, e M. anisurus como uma 

espécie válida, diferente de M. lippincottianus. 

 

Material examinado. Tipo: Brasil: Metynnis lippincottianus: ANSP 8024, síntipo, 95,2 mm 

CP, fêmea, Pará, J. C. Brevoort & D. S. Buckow. Metynnis orbicularis: NMW 56428, 

lectótipo, 127,4 mm CP, fêmea, Santarém, c. 2°22’S 54°52’W, 1908, Goeldi; NMW 56429, 

paralectótipos, 14, 40,6-52,8 mm CP, lagoa no rio Medonho, alto rio Parnaíba, 

Maranhão/Piauí, c. 9°06’S 46°08’W, 1903, Steindachner. Metynnis goeldii: CAS 70868, 

lectótipo, 70,9 mm CP, macho, provavelmente Brasil. Metynnis roosevelti, FMNH 56925, 

115,0 mm CP, holótipo, Manaus, Amazonas, c. 3°09’S 59°59’W, 29 Nov 1909, J. D. 

Haseman. Metynnis snethlageae: ZMB 19722, 1, holótipo, 106,4 mm SL, macho, aquário do 

Jardim de Zoologia de Belim, provavelmente bacia Amazônica; ZMB 19723, parátipo, 1, 

133,9 mm SL, macho, mesmos dados do holótipo; ZMB 20666, 1, parátipo, 126,3 mm SL, 

fêmea, mesmos dados do holótipo; ZMB 20679, 1, parátipo, 90,0 mm SL, fêmea, Maquary. 
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Metynnis heinrothi: ZMB 20662, holótipo, 107,4 mm SL, fêmea, aquário do Jardim de 

Zoologia de Belim, provavelmente bacia Amazônica. Metynnis seitzi: ZMB 20663, holótipo, 

109,4 mm SL, macho, aquário do Jardim de Zoologia de Belim, provavelmente bacia 

Amazônica. Metynnis dungerni: ZMB 23683, holótipo, 82,3 mm SL, fêmea, Amazonas perto 

de Belém do Pará, c. 0°34’S 50°45’W, Barão Dungern. 

 

Não tipo: Bacia do rio Amazonas, Brasil, Amazonas: INPA 39492, 1, 90,1 mm CP, lago 

Catalão, rio Amazonas, Iranduba, 3º10’08”S 59º54’43”W, 11 Jul 2011, T. Farago; INPA 

39496, 2, 85,2-98,6 mm CP, lago Catalão, rio Amazonas, Iranduba, 3º10’09”S 59º54’43”W; 

INPA 43860, 2 esq., 85,0-86,8 mm CP, lago Catalão, Iranduba, 3º10’09”S 59º54’43”W, 7 

Mai 2012, C. Röpke & R. Bacelar. Bacia do rio Aragurari, Amapá: MZUSP 63303, 7(5, 

74,5-83,8 mm CP), rio Araguari, Ferreira Gomes, 0°51’10”N 51°11’33”W, Jan a Fev 1984, 

M. Goulding. Bacia do rio Capim, Pará: INPA 38327, 4, 61,0-65,5 mm CP, igarapé Cikel, 

bacia do rio Capim,  Paragominas, 3º43’04”S 48º21’25”W, 27 Jul 2011, D. A. Bastos; 

MZUSP 19548, 1, 105,7 mm CP, igarapé Apeú, Castanhal, afluente do rio Inhangapi, bacia 

do rio Capim, Castanhal, 1°07’26”S 47°50’09”W, 3-4 Fev 1964, P. A. Vanzolini; MZUSP 

19551, 1, 109,2 mm CP, mesmos dados que MZUSP 19548; MZUSP 19552, 1, 97,2 mm CP, 

mesmos dados que MZUSP 19548; MZUSP 19554, 1, 106,1 mm CP, rio Utinga, bacia do rio 

Capim, Belém, 1°25’09”S 48°29’42”W, 6 Fev 1964, P. A. Vanzolini; MZUSP 20556, 1, 

111,8 mm CP, lago Timbiras, afluente do rio Capim, São Miguel do Guamá, 1°38’07”S 

47°47’53”W, 17 Ago 1970, EPA. Bacias Costeiras, Bahia: MZUSP 75092, 1, 89,3 mm CP, 

rio de Contas, Barragem de Pedras, perto do povoado Porto Alegre, Maracás, bacia do Leste, 

13°42’09”S 40°16’28”W, Jan 2001, R. Jucá-Chagas et al.; MZUSP 112043, 28(2, 32,3-51,4 

mm CP), rio de Contas, no reservatório da Barragem de Pedras, Jequié, bacia do Leste, 

13°51’51”S 40°14’17”W, 10 Ago 2012, J. Birindeli, F. Dagosta &M. Loeb; MZUSP 112482, 

1, 59,6 mm CP, rio Caramuji, na rodovia entre Santa Cruz Cabrália e BR-101, bacia do rio 

João de Tiba, Santa Cruz Cabráli, 16°16’59”S 39°04’15”W, 10 Ago 2012, O. T. Oyakawa, A. 

M. Zanata & P. Camelier. Espírito Santo: LBP 2405, 1, 78,7 mm CP, lagoa Juparanã, 

afluente do rio Doce, bacia do leste, Sooretama, 19º24’34”S 40º03’55”W, 2 Set 2004, C. 

Oliveira, O. T. Oyakawa, A. L. Alvez, M. Chiachio & M. Ghazzi; NUP a catalogar, 5, 89,0-

109,0 mm CP, rio Doce, Reserva Natural Vale do rio Doce, Linhares, 19°20’04”S 

40°05’04”W, 5 fevereiro 2013, E. C. Oliveira. Pará: INPA 38325, 13, 64,4-80,4 mm CP, 

igarapé Olho-no-olho, ilha de Marajó, bacia costeira, Salvaterra, 0º50’52”S 48º34’03”W, 07 
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Jul 2011, D. Bastos & A. S. Oliveira; INPA 38326, 5, 55,4-73,2 mm CP, igarapé sem 

nome, Tracuateua, 1º02’23”S 46º53’19”W, 23 Mai 2012, D. A. Bastos; MZUSP 3565, 1, 90,3 

mm CP, lago Arari, Santa Cruz do Arari, bacia costeira, 0°42’07”S 49°08’52”W, Out 1944, 

A. Campos; MUSZP 19680, 14(9, 29,6-71,1 mm CP, cachoeira do rio Arari, ilha do Marajó, 

4º05’00”S 48º54’00”W, Jul 1965, N. A. Menezes; MZUSP 105774, 2, 54,3-57,2 mm CP, 

igarapé na estrada, afluente do rio Marapinim, bacia costeira, São Caetano de Odivelas, 

1º02’05”S 47º56’43”W, 2 Abr 2010, M. M. F. Marinho & D. Bastos. Rio Grande do Norte: 

MCP 28462, 2, 49,6-80,6 mm CP, rio Pium, logo abaixo da lagoa do Jiqui, barreira do 

Inferno, Paraná Mirim, 5°51’16”S 35°10’59”W, 20 Jul 2001, L. R. Malabarba, H. Gurgel & 

R. Auzier. Bacia do rio Guamá, Pará: LBP 9395, 3, 74,7-93,5 mm CP, rio Guamá, Ourém, 

1º34’00”S 47º09’51”W, 6 Fev 2010, C. Oliveira & R. Briztke. Bacia do rio Guárico, 

Venezuela, Guárico: MBUCV 705, 2, 42,3-68,6 mm CP, lagoa La Tigra, cerca de 40 km SE 

de Calabozo, 8°04’33”N 66°50’04”W, 24 Abr 1963, Equipe de Ictiologia. Bacia do rio Jari, 

Pará: LBP 5429, 5, 45,4-70,4 mm CP, lagoas marginais ao igarapé Caracu, afluente do rio 

Jari, Almeirim, 0º56’00”S 52º32’30”W, 16 Out 2007, A. Akama & C. Oliveira. Bacia do rio 

Madeira, Bolívia: INPA 657, 8, 1 d&c, 58,9-72,6 mm CP, río Blanco, Trindad, c. 14°48’S 

65°01’W, 2 Set 1984, Loubens & Lauzanne. Brasil, Amazonas: INPA 44184, 9, 24,6-50,1 

mm CP, rio Madeirinha, afluente do rio Madeira, Autazes, 3º28’33”S 59º00’13”W, 1 Mai 

2014, F. T. Normando & D. M. F. Nunes. Mato Grosso: MZUSP 95325, 1, 95,1 mm CP, rio 

Guaporé, Vila Bela da Santíssima Trindade, 15º01’37”S 59º49’09”W, 13 Out 2006, F. A. 

Machado, F. C. T. Lima, C. M. Leite & N. E. Silva. Rondônia: MZUSP 19350, 1, 59,9 mm 

CP, rio Guaporé, Forte Príncipe da Beira, Costa Marques, 12°26’57”S 64°19’20”W, Out 

1953, H. Schultz; UFRO-I 409, 1, 107,8 mm CP, lago Madalena, afluente do rio Jaciparaná, 

bacia do rio Madeira, Porto Velho, 9°17’00”S 64°23’57”W, 8 Nov 2003, L. Sonego; UFRO-I 

4287, 1, 80,0 mm CP, cachoeira no igarapé Caracol, afluente do rio Madeira, Porto Velho, 

9°14’32”S 64°19’35”W, 12 Jul 2011, F. G. Vieira; UFRO-I 4761, 1, 68,3 mm CP, lago Cuniã, 

rio Madeira, Santa Luzia do Oeste, 8°19’06”S 63°29’50”W, 13 Dez 2009, A. R. Santos; 

UFRO-I 14056, 1, 49,9 mm CP, foz do rio Jaciparaná com o rio Madeira, Porto Velho, 

9°17’03”S 64°23’43”W, 25 Nov 2011, A. A. Matsuzaki. Bacia do rio Oiapoque, Amapá: 

INPA 37079, 10, 2 d&c, 55,0-62,1 mm CP, rio Oiapoque, divisa com Maripa, Guiana 

Francesa, 3º49’19”N 51º51’34”W, 8 Jan 2012, D. Bastos. Bacia do rio Paraná, Goiás: NUP 

2379, 26(15, 69,7-138,5 mm CP), rio Corumbá, Corumbaíba, bacia do alto rio Paraná, 

18°03’21”S 48°38’32”W, Mar/1996 a Mar/2000, Nupélia; NUP 8807, 2, 107,0-118,1 mm CP, 
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reservatório Corumbá IV, rio Paranaíba, bacia do alto rio Paraná, Abadiânia, 16º19’19”S 

48º29’44”W, 11 Fev 2007, R. L. Silva. Mato Grosso do Sul: NUP 9380, 1, 71,3 mm CP, rio 

Guiraí, afluente do rio Ivinheima, Jateí, 22º32’47”S 54º01’31”W, 1 Nov 2004, Y. R. Suarez; 

NUP 9600, 5(3, 98,2-104,8 mm CP), reservatório Jupiá, rio Paraná, Três Lagoas, 20º44’60”S 

51º39’10”W, Mar 1999, R. A. M. Franco; NUP 12786, 1, 93,9 mm CP, lagoa Pousada das 

Garças, afluente do rio Paraná, Taquarussu, 22°30’44”S 53°19’06”W, 19 Set 2011, Nupélia. 

Paraná: CZUEL 288, 4, 82,4-115,4 mm CP, rio Tibagi, afluente do rio Paranapanema, bacia 

do rio Paraná, Sertanópolis, 23°04’48”S 50°58’19”W, Jan 1993, ECPUEL; CZUEL 290, 5, 

60,8-103,6 mm CP, Out 1992, mesma localidade e coletor que CZUEL 288; CZUEL 2550, 

10, 76,1-105,3 mm CP, mesma localidade e coletor que CZUEL 288, 29 Nov 2002; NUP 

2700, 1, 98,2 mm CP, reservatório Canoas II, afluente do rio Paranapanema, Andirá divisa 

com Palmital, 22°57’08”S 50°13’08”W, 1 Nov 2001, Copel; NUP 4687, 4, 116,8-136,6 mm 

CP, rio Ocoí, reservatório Itaipu, bacia do rio Paraná, São Miguel do Iguaçu, 25°23’43”S 

54°31’34”W, 11 Nov 2005, Nupélia; NUP 4689, 1, 109,9 mm CP, arroio Guaçu Lêntico, 

afluente do rio Paraná, Guaíra, 24º23’00”S 54º14’26”W, 4 Nov 2005, Nupélia; NUP 4693, 

21,2 mm CPreservatório de Itaipu, afluente do rio Paraná, município de Guaíra, 24°06’37”S 

54°18’28”W, 16 Mai 2006, Nupélia; NUP 5067, 2, 125,4-127,6 mm CP, braço Xororó, 

afluente do rio Paraná, Guaíra, 24°01’34”S 53°58’02”W, 2006, GERPEL; NUP 6315, 1, 

107,1 mm CP, reservatório Rosana, rio Paranapanema, bacia do rio Paraná, Diamante do 

Norte, 22º36’01”S 52º52’20”W, Out 2007, Nupélia; NUP a catalogar, 5, 70,4-97,4 mm CP, 

rio São Francisco Verdadeiro, braço Norte, afluente do rio Paraná, Ouro Verde do Oeste, c. 

24°42’S 53°58’W, Jan 2009, W. J. Graça. São Paulo: CZUEL 2385, 7, 89,5-102,3 mm CP, 

rio Capivapa, afluente do rio Paranapanema, bacia do rio Paraná, 22°37’21”S 50°42’33”W, 18 

Out 2001, CESP; LBP 9116, 1, 98,6 mm CP, rio Bonito, afluente do rio Tietê, bacia do rio 

Paraná, Juritis, 21º17’50”S 50º08’25”W, 3 Abr 2010, M. F. Pazian; LBP 9117, 1, 138,4 mm 

CP, córrego Azul, afluente do rio Tietê, bacia do rio Paraná, Araçatuba, 21º05’26”S 

50º34’18”W, 3 Abr 2010, M. F. Pazian; MZUSP 49917, 8(3, 49,7-61,7 mm CP), lagoa do 

Jacaré, afluente do rio Mogi-Guaçu, bacia do rio Grande, Pádua Sales, 22°18’00”S 

47°07’60”W, 6 Nov 1994, F. C. T. Lima & L. M. Casonatto; NUP 2714, 1, 90,0 mm CP, 

reservatório Taquaruçu, rio Paranapanema, Sandovalina, 22°37’35”S 51°50’23”W, 1 Nov 

2001, Copel; NUP 14525, 1, 102,2 mm CP, lage Juriti, foz do ribeirão Bonito com o rio Tietê, 

reservatório de Nova Avanhandava, Brejo Alegre, 21º11’52”S 50º08’31”W, 14 Set 2012, F. 

H. Oda & C. H. Oda. Bacia do rio Pericumã, Maranhão: INPA 733, 1, 90,3 mm CP, rio 
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Pericumã, Pinheiro, 2°32’37”S 45°03’52”W, 17 Jun 1985, F. de Assis; MZUSP 36596, 

7(3, 63,5-90,2 mm CP), lagoa da Cana Brava, Matões, 5°31’08”S 43°11’56”W, 28 Jul 1983, 

R. Eudes. Bacia do rio São Fransisco, Minas Gerais: INPA 36822, 9, 1 esq., 84,9-111,8 mm 

CP, represa Três Marias, afluente do rio São Francisco, 18º14’35”S 45º14’08”W, 27 Jul 2011, 

Pescadores locais; INPA 36823, 3, 102,4-114,9 mm CP, mesmos dados que INPA 36822; 

LBP 10360, 2, 70,7-98,4 mm CP, lagoa Maria Joana, afluente do rio São Francisco, Pirapora, 

17º19’30”S 44º45’57”W, 14 Jul 2010, J. A. Senhorini, J. O. Junqueira, R. Rocha & M. 

Mehanna; LBP 10475, 3, 50,8-55,6 mm CP, lagoa marginal ao rio São Francisco, Paracatu, 

17º15’00”S 46º25’22”W, 29 Set 2010, J. A. Senhorini, J. O. Junqueira & M. Mehanna; LBP 

11351, 3, 35,6-89,0 mm CP, lagoa Maria Joana, rio São Francisco, Pirapora, 17º09’30”S 

44º45’57”W, 14 Jul 2010, J. A. Senhorini, J. O. Junqueira, R. Rocha & M. Mehanna. 

Sergipe: LBP 11525, 8(3, 21,2-35,7 mm CP), rio São Francisco, Gararu, 9º51’23”S 

37º06’30”W, 21 Nov 2010, M. Mehanna & L. Milano. Bacia do rio Solimões, Amazonas: 

INPA 3617, 4, 98,6-108,3 mm CP, lago do Mingual, ilha do Careiro, 3°10’03”S 59°43’59”W, 

Fev 1987, Equipe de Ictiologia do INPA; INPA 4607, 1, 103,3 mm CP, lago do Rei, ilha do 

Careiro, rio Solimões, 3°10’00”S 59°43’00”W, Careiro da Várzea, 24 Fev 1986, R. de 

Merona, M. Jégu & M. Bittencourt; INPA 39091, 1, 94,2 mm CP, lago Rasgado, afluente do 

rio Solimões, Manacapuru, 3°35’60”S 61°09’00”W, 29 Jul 2000, C. A. Lima; INPA 37092, 2, 

93,8-111,5 mm CP, lago Aracu, afluente do rio Solimões, Coari, 3º36’30”S 63º41’48”W, 26 

Jul 2000, C. A. Lima. Bacia do rio Tocantins-Araguaia, Mato Grosso: LBP 12696, 3(1, 

90,8 mm CP), rio Araguaia, Cocalinho, 13o19’S50o57’W, 8 Jun 2010, J. A. Senhorini, J. O 

Junqueira, R. Rocha & M. Mehanna; LBP 12745, 8(2, 79,0-93,0 mm CP), rio Araguaia, 

Cocalinho, 13º18’37”S 50º36’47”W, 29 Set 2009, R. Devidé. Tocantins: INPA 20471, 1, 

91,8 mm CP, lago Paredão, rio Araguaia, Caseara, c. 9°17’S 49°58’W, 14 Nov 2000, Equipe 

de Ictiofauna; INPA 20472, 1, 99,0 mm CP, rio Araguaia, Caseara, 9°15’20”S 49°57’41”W, 

18 Fev 2000, Equipe de Ictiofauna. Bacia do rio Trombetas, Pará: INPA 2309, 1, 49,5 mm 

CP, lago Salgado, rio Cuminã, afluente do rio Trombetas, Oriximiná, c. 1°12’S 56°02’W, 21 

Mai 1988, E. Ferreira. Bacia do rio Xingu: INPA 40697, 8, 62,2-77,4 mm CP, praia na 

margem direita do rio Xingu, 3 km abaixo de Porto de Moz, Porto de Moz, 1º43'54”S 

52º15'16”W, 24 Set 2013, M. Sabaj Pérez et al. 

 

Metynnis longipinnis Zarske & Géry, 2008 

(Figs. 92-98) 
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Metynnis longipinnis Zarske & Géry, 2008: 175 [localidade-tipo: rio Cassiquiare, bacia do rio 

Negro, Venezuela, fig. 1]. 

 

 

Figura 92: Metynnis longipinnis, holótipo, SU 54688:1, 66,5 mm CP. Retirada de Zarske & Géry (2008: 176). 

 

 

Figura 93: Metynnis longipinnis, radiografia, SU 54688:1, holótipo, 66,5 mm CP. Retirada de Zarske & Géry 

(2008: 176). 

 

Diagnose: Metynnis longipinnis difere de todas as congêneres exceto de M. fasciatus, M. 

hypsauchen e Metynnis sp. n. 1 por apresentar 14-16 rastros branquiais no ramo superior (vs. 

7-14 em M. altidorsalis, M. anisurus, M. cuiaba, M. lippincottianus, M. maculatus, M. mola, 

M. otuquensis e Metynnis sp. n. 2; e 24-38 em M. guaporensis e M. luna). Metynnis 
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longipinnis pode ser diagnosticada de M. hypsauchen por apresentar 25-33 séries de 

escamas entre a linha lateral e a origem da nadadeira adiposa (vs. 19-25), e de M. fasciatus e 

Metynnis sp. n. 1 por possuir corpo sem manchas ou faixas (vs. 5-7 faixas largas, ocupando 

mais de 5 escamas horizontalmente, alcançando a região ventral do corpo em M. fasciatus; e 

linha lateral com cromatóforos escuros e faixas estreitas, ocupando menos de 5 escamas 

horizontalmente, mais concentradas na região acima da linha lateral em Metynnis sp. n. 1). 

 

Descrição: dados morfométricos sumarizados na Tabela 10. Corpo alto, comprimido, com 

forma geral discoide, sendo a maior altura do corpo encontrada na linha vertical que passa 

pelas inserções das nadadeiras dorsal e pélvica. Distâncias pré-dorsal e pós-dorsal 

aproximadamente iguais. Perfil dorsal da cabeça convexo da boca até a linha vertical que 

passa pela margem anterior do olho, côncavo deste ponto até a base do processo 

supraoccipital, e novamente convexo da base do processo até a origem da nadadeira dorsal. 

Perfil do corpo muito inclinado na base da nadadeira dorsal; reto do final da nadadeira dorsal 

até a origem da nadadeira adiposa; e novamente inclinado na base da nadadeira adiposa. 

Cabeça ovalada, região do opérculo abaixo da linha transversal que passa pela metade do olho 

aproximadamente o dobro do comprimento da região acima deste ponto, com margem 

posterior circundada por membrana opercular grossa, cobrindo até quatro escamas 

horizontalmente no maior comprimento da cabeça.grossa, cobrindo até quatro escamas 

horizontalmente no maior comprimento da cabeça. 

Perfil ventral do corpo inclinado e convexo, com a presença de uma série de 19(1), 

20(4), 21(10), 22(4), 23(5), 24(5) ou 25(3) espinhos abdominais pré-pélvica simples, seguidos 

por 6(7), 7(11), 8(10) ou 9(3) espinhos simples com asas laterais; seguidos por 0(1), 1(18) ou 

2(11) espinhos bilaterais. Espinhos totais 27(2), 28(3), 29(5), 30(5), 31(6), 32(4), 33(2) ou 

34(4), nenhum posterior ao ânus. Pedúnculo caudal curto, margens dorsal e ventral retas, com 

altura aproximadamente igual ao comprimento. 

Focinho arredondado. Boca terminal, mandíbulas isognatas. Dentes molariformes. 

Dentes da série labial do pré-maxilar contactando os dentes da série lingual. Cinco dentes na 

série labial e dois na série lingual. Dentes 1-3 da série labial do pré-maxilar com borda 

cortante; dentes 1 e 2 separados por espaço. Dentário com quatro dentes, par de dentes 

sinfiseanos sempre presentes atrás da série principal de dentes. Maxilar edêntulo. 

Escamas cicloides, numerosas, pequenas e de tamanhos irregulares. Linha lateral 

completa, contendo 74(9), 76(2), 78(1), 79(1), 80(2), 81(1), 83(1), 85(1), 86(2), 87(1), 88(1), 
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90(1), 91(1), 92(2) ou 93(1) escamas perfuradas; seis a oito anteriores maiores que as 

demais. Séries de escamas acima da linha lateral 40(2), 42(2), 43(1), 44(4), 45(3), 46(3), 

48(2), 50(3), 52(1), 53(1), 54(1), 55(1), 56(1), 57(1) ou 60(1). Séries de escamas abaixo da 

linha lateral 40(6), 41(2), 42(3), 43(1), 44(1), 45(1), 47(1), 48(1), 50(3), 52(1), 52(2), 53(2), 

55(1), 56(1), 58(1) ou 65(1). Séries de escamas entre origem da nadadeira adiposa e linha 

lateral 25(17), 26(1), 27(2), 28(1), 30(4) ou 33(2). Escamas pré-dorsais 40(4), 41(1), 42(4), 

44(4), 45(4), 49(1), 50(4), 52(1), 53(1), 55(2) ou 57(1). Escamas circumpedunculares 25(15), 

26(3), 27(3), 28(3) ou 29(2). 

Raios da nadadeira dorsal ii-iii, 16(5), 17(12), 18(9) ou 19(2); quando adpressos 

atingindo e ultrapassando o final da nadadeira adiposa. Origem da nadadeira dorsal no meio 

do corpo ou pouco atrás da vertical que passa pela origem da nadadeira pélvica; precedida por 

um espinho forte anteriormente direcionado; margem distal truncada. Nadadeira adiposa bem 

desenvolvida; margem distal truncada; base maior que a distância entre final da nadadeira 

dorsal e origem da nadadeira adiposa. Raios da nadadeira peitoral i, 11(2), 12(2), 13(10), 

14(9) ou 14(5); margem distal convexa, com raios anteriores prolongados, formando uma 

extremidade arredondada. Raios da nadadeira pélvica i, 4(5), 5(19) ou 6(4); margem distal 

convexa, com ligeiro prolongamento dos raios anteriores, formando uma extremidade 

arredondada, porém não alcançando a origem da nadadeira anal. Raios da nadadeira anal iii-

iv, 35(3), 36(4), 37(7), 38(7), 39(4), 40(3), 41(2) ou 42(1); margem distal com dimorfismo 

sexual (ver seção “dimorfismo sexual”); primeiros raios não-ramificados bem desenvolvidos e 

unidos em estrutura similar a um espinho. Nadadeira caudal bifurcada, lobos superior e 

inferior com tamanhos aproximadamente iguais. 

Primeiro arco branquial com rastros branquiais, curtos, quase metade dos filamentos 

branquiais, 12(3), 13(2), 14(16), 15(7) ou 16(3) rastros branquiais no ramo superior; 16(6), 

17(3), 18(10), 19(4), 20(4), 21(1), 22(1), 24(1) ou 26(1) rastros branquiais no ramo inferior. 

Quatro raios branquiostegais. Vértebras totais 36(1) ou 37(1); vértebras abdominais 10(2); 

vértebras caudais 22(1) ou 23(1). Supraneurais 5(2). 
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Tabela 10: Dados morfométricos de Metynnis longipinnis. N= número de exemplares não tipo; DP= desvio padrão. Dados dos exemplares tipo retirados de Zarske & Géry 

(2008). 

 Holótipo 

(SU 54 688: 1) 

Parátipos 

(SU 54 688: 2) N Mínimo Máximo Média SD 

Comprimento padrão (mm) 66,5 66,4 36 32,7 130,1   

        

Porcentagens no comprimento padrão        

Comprimento da cabeça 29,2 29,2 36 26,2 30,9 28,6 1,42 

Altura do corpo 79,4 74,1 36 70,9 92,4 82,2 4,69 

Altura do pedúnculo caudal 9,6 9,0 36 8,6 11,1 10,1 0,63 

Comprimento do pedúnculo caudal 10,5 10,2 36 7,9 11,2 9,7 0,69 

Distância Pré-dorsal 60,6 58,1 36 60,4 66,7 63,4 1,88 

Distância Pré-peitoral - - 36 30,1 39,1 33,7 2,09 

Distância Pré-anal 74,6 77,0 36 71,4 82,1 76,7 2,50 

Distância Pós-dorsal 62,0 63,3 36 61,2 69,0 64,1 2,01 

Distância Pré-pélvica 62,9 60,2 36 56,3 64,7 61,1 2,09 

Comprimento da nadadeira dorsal - - 30 40,1 58,8 45,0 5,29 

Comprimento da nadadeira peitoral 20,9 22,4 36 19,2 23,4 21,2 1,19 

Comprimento da nadadeira pélvica 14,9 13,3 36 14,1 17,4 15,7 1,11 

Comprimento da nadadeira anal - - 30 15,3 23,0 18,5 2,46 

Comprimento da base da nadadeira dorsal 23,5 23,5 36 21,7 26,4 24,1 1,12 

Comprimento da base da nadadeira adiposa 20,0 20,1 36 19,3 22,6 20,4 0,84 

Comprimento da base da nadadeira anal 41,5 41,0 36 41,8 47,6 44,6 1,61 

Distância da base do processo supraoccipital à 

origem da nadadeira dorsal  

42,1 40,1 36 41,1 48,0 44,3 2,02 

Distância entre final da nadadeira dorsal e origem 8,3 6,6 36 8,3 12,0 9,8 1,00 
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da nadadeira adiposa 

Comprimento do processo supraoccipital 18,9 20,8 36 17,1 22,9 19,0 1,43 

Distância interorbital 12,0 11,0 36 10,6 13,6 11,9 0,63 

Diâmetro orbital 11,1 10,8 36 9,7 13,7 11,4 1,02 

Comprimento do focinho 6,6 5,6 36 6,7 9,4 8,1 0,57 

        

Porcentagens no comprimento da cabeça        

Distância interorbital - - 36 38,7 45,2 41,6 1,89 

Diâmetro orbital - - 36 36,5 46,5 39,8 2,28 

Comprimento do focinho - - 36 25,4 31,9 28,2 1,50 
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Desenvolvimento ontogenético: não foram analisados indivíduos com nadadeira peitoral 

em estágio larval. O menor exemplar analisado possui 32,7 mm CP, e já possui 

prolongamento nas nadadeiras dorsal e anal, assim como nos adultos. O colorido de jovens 

abaixo de 50,0 mm CP também corresponde aos de adultos, sem mancha umeral, máculas, ou 

faixas escuras no corpo (Figura 94). 

 

 

Figura 94: Metynnis longipinnis, MBUCV 17211, laguna El Potrero, rio Orinoco, Venezuela: a. 32,7 mmCP, b. 

45,9 mm CP. 

 

Colorido em álcool: coloração de fundo amarelo-escuro a marrom-claro, cabeça e região 

dorsal do tronco mais escuros. Região ventral do corpo prateada. Olho com uma larga faixa 

transversal escura que passa pela pupila (não discernível em espécimens retidos por longo 

período em formalina). Nadadeiras dorsal, anal e caudal hialinas com estreita faixa distal 

escura. Indivíduos durante período reprodutivo podem apresentar máculas escuras 

verticalmente alongadas nas membranas interradiais da nadadeira dorsal. Nadadeiras adiposa, 

peitoral e pélvica completamente hialinas. Corpo sem mancha umeral, máculas ou faixas, 

inclusive nos jovens (Figura 92 e Figura 95). 
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Figura 95: Metynnis longipinnis, MCNG 50359, 92,8 mm CP, fêmea, rio Ventuari, Venezuela. 

 

Colorido em vida: baseado na coloração de um exemplar recém-capturado. Coloração geral 

do corpo prateada, região dorsal da cabeça e corpo prateado-escuro. Nadadeiras hialinas a 

amarelo claro, sendo que as nadadeiras dorsal, adiposa, caudal e anal paresentam as margens 

distais com estreita faixa escura (marrom-escuro a preto). Durante o período reprodutivo a 

nadadeira anal é alaranjada a avermelhada (Figura 96). 
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Figura 96: Metynnis longipinnis, INPA 46253, 88,2 mm CP, fêmea, rio Trombetas. 

 

Dimorfismo sexual: Metynnis longipinnis apresenta o mesmo dimorfismo sexual na 

nadadeira anal descrito e ilustrado por Zarske & Géry (1999) para M. hypsauchen. Nos 

machos o último raio não ramificado e primeiros dois raios ramificados da nadadeira anal são 

prolongados, seguidos por uma reentrância estreita que origina o lobo centrado nos próximos 

5-14 raios ramificados (Figura 97). As fêmeas apresentam apenas prolongamento do último 

raio não ramificado e primeiros dois raios ramificados com os demais raios decrescendo 

gradualmente de tamanho, tornando o restante da margem da nadadeira retilínea. Além disso, 

elas apresentam acentuado prolongamento dos primeiros raios não ramificados da nadadeira 

dorsal (Zarske & Géry, 2008), representando 40,1-58,8% CP (vs. 19,8-45,3% CP nas demais 

espécies, incluindo as sexualmente dimórficas que apresentam prolongamento na nadadadeira 

dorsal) (Figura 95). Primeiros raios ou toda nadadeira anal em ambos os sexos alaranjada ou 

avermelhada em período reprodutivo. O menor macho analisado apresentando dimorfismo 

sexual na nadadeira anal, mesmo analisando grande número de exemplares, possui 83,9 mm 

CP (MCNG 50135), e menor fêmea dissecada apresentando 74,2 mm CP (MCNG 50135) já 

madura e em período reprodutivo. 
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Figura 97: Metynnis longipinnis, INPA 46473, 1, 103,6 mm CP, lago Mabi, alto rio Negro, São Gabriel da 

Cachoeira. 

 

Distribuição: Metynnis longipinnis era conhecida apenas das bacias dos rios Cassiquiare e 

Negro na Venezuela (Zarske & Géry, 2008). Ampliamos sua distribuição na Venezuela 

também para bacias dos rios Apure e Orinoco e registramos pela primeira vez sua ocorrência 

nas bacias dos rios Branco (Takutu), Jatapu, Negro, Purus e Trombetas no Brasil, e rio Meta 

na Colômbia (Figura 98). 
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Figura 98: Mapa parcial da América do Sul mostrando a distribuiçãoo geográfica de Metynnis longipinnis, a 

estrela vermelha representa a localidade tipo, e os círculos vermelhos o restante do material examinado. 

 

Notas ecológicas: Metynnis longipinnis está amplamente distribuída, habitando rios de água 

clara (Jatapu, Takutu, Trombetas), branca (Meta, Apure, Purus, Orinoco) e preta (Casiquiare e 

Negro). Zarske & Géry (2008: 178) sugeriram que o alongamento dos primeiros raios das 

nadaderias anal e dorsal representavam adaptações ao modo de vida reofílico da espécie. No 

entanto, os os exemplares analisados aqui foram sempre capturados em regiões lóticas, 

associadas a macrófitas nas margens dos rios, mesmo aqueles provenientes de ambientes 

próximos a corredeiras (ex. rio Trombetas, próximo a Cachoeira da Porteira).  

 

Comentários: na descrição original Zarske & Géry (2008) destacaram que M. hypsauchen 

consistia na congênere mais proximamente relacionada a M. longispinnis, compartilhando o 

número de rastros branquais, base da nadadeira adiposa longa, forma geral do corpo, cabeça 

curta, processo supraoccipital longo e provavelmente o mesmo tipo de dimorfismo sexual 

expresso na nadadeira anal. A análise de grande número de exemplares permitiu que 

confimássemos a forma de dimorfismo sexual, mas vale ressaltar que as duas espécies podem 

ser facilmente diferenciadas pelo diferente padrão de colorido, sendo que M. longipinnis não 



 190 

 

apresenta marcas escuras pelo corpo (vs. faixas estreitas escuras mais concentradas acima 

da linha lateral), além do número de séries de escamas entre a linha lateral e origem da 

nadadeira adiposa (25-33 vs. 19-25), e prolongamento acentuado nos primeiros raios indivisos 

da nadadeira dorsal em fêmeas maduras de M. longipinnis. 

Outras espécies compartilham o número de rastros branquais, base da nadadeira 

adiposa longa, forma geral do corpo, cabeça curta, processo supraoccipital longo e tipo de 

dimorfismo sexual expresso na nadadeira anal, como M. fasciatus e Metynnis sp. n. 1. 

Novamente o colorido pode ser utilizado para distinguí-las: M. fasciatus possui 5-7 faixas 

largas que atingem a região ventral do corpo, e Metynnis sp. n. 1 apresenta linha lateral com 

cromatóforos escuros e faixas estreitas, mais concentradas na região acima da linha lateral; 

além de prolongamento acentuado nos primeiros raios indivisos da nadadeira dorsal em 

fêmeas maduras de M. longipinnis. Adicionalmente, a análise molecular utilizando o gene 

mitocondrial citocromo oxidase subunidade I corroborou a diferença desta espécie com suas 

congêneres, sendo que M. longipinnis apresentou 2% de distância com M. fasciatus, 15% com 

M. hypsauchen e 18% com Metynnis sp. n. 1 (Figura 141 e Tabela 17). Vale ressaltar que apenas 

um exemplar de M. longipinnis foi analisado utilizando esse marcador, o que pode ter 

influenciado esses resultados. 

A possibilidade do alongamento dos raios dorsais indivisos indicarem estilo de vida 

reofílico foi discutido por Zarske & Géry (2008), que apontaram Myleus setiger Müller & 

Troschel como exemplo de espécie com prolongamento mantido em indivíduos adultos 

(acima de 170 mm CP) que ocorrem principalmente em corredeiras (ex. rio Xingu). Em 

espécies de Metynnis, o prolongamento está associado a dimorfismo sexual de algumas 

espécies, como M. altidorsalis, M. cuiaba, M. hypsauchen e M. luna, mas que nunca se 

destacam tanto quanto em M. longipinnis (40,1-58,8 % CP vs. 20,1-45,3% CP nas demais 

espécies). Adicionalmente, o número de rastros branquais podem diferenciar M. longipinnis 

das mesmas espécies (13-16 no ramo superior e 16-26 no inferior, vs. 8-12 e 11-15 em M. 

altidorsalis; 8-10 e 12-14 em M. cuiaba; 22-35 e 25-39 em M. luna). 

 

Meterial examinado. Tipo (analisado por foto e radiografia): Venezuela: SU 54688:1, 

holótipo, 65,5 mm CP, rio Casiquiare, afluente do rio Negro, Amazonas, 2°53’23”N 

65°56’10”W, 24 Fev 1925, C. Ternetz; SU 54688:2, parátipo, 66,4 mm CP, mesmos dados 

que SU 54688:1. Não tipo: Bacia do rio Apure, Venezuela, Guárico: MBUCV 23680, 17(5, 

51,5-58,7 mm CP), cabeiceira do río Guariquito, bacia do rio Apure, c. 8°44’N 67°16’W, 16 
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Fev 1982, F. Provenzano et al. Bacia do rio Casiquiare, Amazonas: MBUCV 11262, 1, 

57,5 mm CP, caño Doguiapo, afluente do río Casiquiare, 2 km acima de Solano c. 2°00’N, 

66°57’W, 8 Jan 1978, K. Clark; MBUCV 25068, 4, 42,8-54,4 mm CP, laguna Pavón, no poço 

atrás da praia do río Ventuari, cerca de 30 min da confluência com o río Orinoco, c. 4°45’N 

66°22’W, A. Machado-Allison & B. Chernoff; MCNG 26384, 1, 67,8 mm CP, río Atabapo, 

San Fernando de Atabapo, 4°01’60”N 67°41’60”W, 18 Jan 1991, L. Nico; MCNG 50106, 2, 

45,0-57,9 mm CP, río Yutage, 16 km a NW de San Juan de Manapiare, Manapiare, 

5°27’11”N 66°07’04”W, 14 Abr 2004, N. Lujan, L. Sousa, D. Werneke & M. Sabaj; MCNG 

50135, 8(3, 54,7-84,0 mm CP), río Manapiare en Laja Pelada, 27 km al SSW De Juan de 

Manapiare, 5°07’27”N 66°05’47”W, 18 Abr 2004, N. Lujan, O. Leon, D. Werneke & R. 

Pajwa; MCNG 50359, 2, 1 esq., 91,3-92,8 mm CP, caño Cucurital, río Ventuari, c. 4°25’N 

65°43’W, 12 Dez 2003; S. Willis & C. Montaña. Bacia do rio Negro, Brasil, Amazonas: 

INPA 42314, 11, 39,1-81,0 mm CP, lago Tupé, rio Negro, Manaus, 3o03’30”S 60o19’44”W, 

28 Mai 1980, G. M. Santos; MZUSP 27416, 1, 76,4 mm CP, rio Negro, arquipélago de 

Anavilhanas, na reserva ecológica das Anavilhanas, Novo Airão, 2°33’00”S 60°55’22”W, 5 

Jul 1982, L Portugal; INPA 46473, 1, 103,6 mm CP, lago Mabi, alto rio Negro, São Gabriel 

da Cachoeira, 0o55’50”S 66o47’37”W, 15 Fev 2014, V. Machado & T. Hrbek. Roraima: LBP 

15530, 2, 88,7-88,9 mm CP, rio Takutu, bacia do rio Branco, Bonfim, 3º17’57”N 

59º55’38”W, 23 Abr 2012, R. Britzke & B. Melo. Bacia do rio Orinoco, Colômbia, Meta: 

ANSP 136020, rancho El Viento, em uma pequena enseada ao longo do canal de lagos 

tributárias do rio Meta, 4º39’N 72º39’W, 30 May 1969, J. E. Bohlke, N. Foster, L. Alberto e 

seu filho. Venezuela, Amazonas: MHNLS 17282, 2, 54,0-83,5 mm CP, laguna Macuruco, 

margem esquerda do río Orinoco, 3°55’20”N 67°00’10”W, C. Lasso, O. Lasso, O. M. Léon & 

D. O. Rodriguez; MHNLS 17432, 95,2 mm CP, caño Cangrejo, afluente do río Orinoco, c. 

3°47’N 66°53’W, 4 Dez 2003, C. Lasso, O. Lasso, O. M. Léon & D. O. Rodriguez. Bolívar: 

MBUCV 17211, 2, 32,7-54,5 mm CP, laguna El Potreto, afluente do río Orinoco, perto de Las 

Majadas, El Potrero, c. 6°53’N 62°54’W, 15 Jan 1987, M. A. Rodriguez & S. Richerdson. 

Bacia do rio Purus, Brasil, Amazonas: INPA 39502, 1, 98,4 mm CP, rio Ipixuna, Flona 

Ipixuna, comunidade Mutum, bacia do rio Purus, Tapauá, 6°21’44”S 63°16’43”W, 17 Ago 

2012, L. Rapp Py-Daniel et al. Bacia do rio Solimões: INPA 37076, 1, d&c, 45,1 mm CP, rio 

Castanho, ao lado de Careiro do Castanho, BR 319, Careiro, 3º49’41”S 60º21’56”W, 26 Ago 

2011, R. P. Leitão & M. L. Castaño; Bacia do rio Trombetas, Pará: INPA 34350, 1, 80,2 

mm CP, rio Trombetas, Oriximiná, 1º26’49”S 56º16’37”W, 27 Mai 2005, E. Ferreira & J. 
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Zuanon; INPA 46253, 2, 86,7-88,2 mm CP, margem direita do rio Trombetas, próximo ao 

cemitério da comunidade Atapage, Porto Trombetas, 1º25’40”S 56º51’08”W, 22 Nov 2013, I. 

M. Soares & A. Akama; MZUSP 56971, 1, 53,1 mm CP, rio Trombetas, 3,3 km abaixo do 

lago Axipicá, 1º38’47”S 55º58’30”W, 26 Out 1994, R. Reis et al. Bacia do rio Uatumã, 

Amazonas: INPA 37418, 1, 130,1 mm CP, igarapé na margem esquerda do rio Jatapu, 

afluente do rio Uatumã, São Sebastião do Uatumã, 2º00’07”S 58º11’35”W, 27 Set 2011, L. H. 

Rapp Py-Daniel, G. Torrente Vilara & R. P. Ota. 

 

Metynnis luna Cope, 1878 

(Fig. 99-106) 

 

Metynnis luna Cope, 1878: 692 [localidade-tipo: bacia Amazônica, Peru]. ! Fowler, 1907: 

479 [holótipo ilustrado na fig. 58]. ! Eigenmann, 1910: 443 [Guiana ao Paraguai]. ! Ahl, 

1923: 20 [rio Amazonas; redescrição]. ! Norman, 1929: 816 [rio Amazonas]. ! Eigenmann 

& Allen, 1942: 246 [Peru, lago Sanango, lag Cashiboya, Yarinachocha]. ! Fowler, 1950: 396 

[baixo rio Amazonas, fig. 440]. ! Gosline, 1951: [bacia Amazônica]. ! Géry, 1972: 189 

[Guiana, rio Rupununi, breve descrição]. ! Géry, 1976: 50 [comentários sobre rastros]. ! 

Taphorn, 1992: 260-262 [Amazonas e Orinoco, diagnose, breve descrição, colorido e notas 

ecológicas]. ! Machado-Allison & Fink, 1995: 52 [Venezuela; breve descrição]. ! Zarske 

& Géry, 1999: 181-182 [holótipo ilustrado na fig. 10, redescrição detalhada]. ! Ota et al. 

2013: 21 [foto, breve diagnose, comentário sobre dimorfismo sexual]. 
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Figura 99: Metynnis luna, ANSP 21443, holótipo, 73,1 mm CP. Foto: M. H. Sabaj. 

 

Figura 100: Metynnis luna, radiografia, ANSP 21443, holótipo, 73,1 mm CP. 

 

Diagnose: Metynnis luna pode ser facilmente diferenciada de todas suas congêneres, exceto 

M. guaporensis, por apresentar um total de 50-71 rastros branquiais longos, quase tão longos 
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quanto o filamento branquial (vs. 18-42). De M. guaporensis pode ser diagnosticada por 

possuir 59-74 escamas perfuradas na linha lateral (vs. 75-88) e 16-24 séries de escamas acima 

da linha lateral (vs. 24-27). Adicionalmente, M. luna difere de M. guaporensis pela forma da 

mancha umeral, quando presente, pequena, inconspícua e menor que o diâmetro orbital (vs. 

mancha conspícua e maior que o diâmetro orbital). 

 

Descrição: dados morfométricos sumarizados na Tabela 11. Corpo muito alto, comprimido, 

com forma geral verticalmente alongada, com região ventral mais arredondada, parecendo que 

foi esticada, sendo a maior altura do corpo encontrada na linha vertical que passa pelas 

inserções das nadadeiras dorsal e pélvica. Distâncias pré-dorsal e pós-dorsal 

aproximadamente iguais. Perfil dorsal da cabeça convexo da boca até a linha vertical que 

passa pela margem anterior do olho, bastante côncavo deste ponto até a base do processo 

supraoccipital, e novamente convexo da base do processo até a origem da nadadeira dorsal. 

Perfil do corpo muito inclinado na base da nadadeira dorsal; reto do final da nadadeira dorsal 

até a origem da nadadeira adiposa; e novamente inclinado na base da nadadeira adiposa. 

Cabeça ovalada, região do opérculo abaixo da linha transversal que passa pela metade do olho 

aproximadamente o dobro do comprimento da região acima deste ponto, com margem 

posterior circundada por membrana opercular grossa, cobrindo até quatro escamas 

horizontalmente no maior comprimento da cabeça. 

Perfil ventral do corpo bastante inclinado e convexo, perceptível em indivíduos 

jovens, ainda com nadadeira peitoral larval (Fig. 97a), com a presença de uma série de 15(1), 

16(10), 17(39), 18(30), 19(31), 20(10) ou 21(3) espinhos abdominais pré-pélvica simples, 

seguidos por 6(17), 7(67), 8(36) ou 9(3) espinhos simples com asas laterais; seguidos por 

0(4), 1(101) ou 2(18) espinhos bilaterais. Espinhos totais 23(4), 24(13), 25(23), 26(28), 

27(31), 28(17), 29(4) ou 30(4), nenhum posterior ao ânus. Pedúnculo caudal curto, margens 

dorsal e ventral retas, com altura aproximadamente igual ao comprimento. 

Focinho arredondado. Boca terminal, mandíbulas isognatas. Dentes molariformes. 

Dentes da série labial do pré-maxilar contactando os dentes da série lingual. Cinco dentes na 

série labial e dois na série lingual. Dentes 1-3 da série labial do pré-maxilar com borda 

cortante; dentes 1 e 2 separados por espaço. Dentário com quatro dentes, par de dentes 

sinfiseanos sempre presentes atrás da série principal de dentes. Maxilar edêntulo. 

Escamas cicloides, numerosas, pequenas e de tamanhos irregulares. Linha lateral 

completa, contendo 59(1), 60(2), 63(10), 64(6), 65(10), 66(17), 67(6), 68(14), 69(12), 70(6), 
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71(9), 72(9), 73(18) ou 74(1) escamas perfuradas; seis a oito anteriores maiores que as 

demais. Séries de escamas acima da linha lateral 35(1), 36(11), 37(18), 38(5), 39(10), 40(12), 

41(12), 42(19), 43(5), 44(11), 45(7), 46(5), 47(2), 48(1), 49(2) ou 50(3). Séries de escamas 

abaixo da linha lateral 36(1), 37(5), 38(4), 39(4), 40(20), 41(13), 42(10), 43(16), 44(10), 

45(14), 46(7), 47(6), 48(2), 49(2), 50(4), 52(1), 53(1), 54(1) ou 55(1). Séries de escamas entre 

origem da nadadeira adiposa e linha lateral 16(1), 17(4), 18(8), 19(22), 20(21), 21(20), 22(21), 

23(6) ou 24(12). Escamas pré-dorsais 35(4), 36(4), 37(9), 38(13), 39(8), 40(5), 41(12), 

42(10), 43(8), 44(8), 45(5), 46(6), 47(3), 48(7), 49(2), 50(4), 51(2), 52(4) ou 53(1). Escamas 

circumpedunculares 20(4), 21(12), 22(27), 23(23), 24(30), 25(16), 26(1) ou 30(2). 

Raios da nadadeira dorsal ii, 16(35), 17(55) ou 18(31); quando adpressos não 

atingindo a nadadeira adiposa. Origem da nadadeira dorsal no meio do corpo ou pouco atrás 

da vertical que passa pela origem da nadadeira pélvica; precedida por um espinho forte 

anteriormente direcionado; margem distal truncada. Nadadeira adiposa bem desenvolvida; 

margem distal truncada; base maior que a distância entre final da nadadeira dorsal e origem da 

nadadeira adiposa. Raios da nadadeira peitoral i, 11(11), 12(45), 13(40), 14(20) ou 15(6); 

margem distal convexa, com raios anteriores prolongados, formando uma extremidade 

arredondada. Raios da nadadeira pélvica i, 3(2) ou 4(118); margem distal convexa, com 

ligeiro prolongamento dos raios anteriores, formando uma extremidade arredondada, porém 

não alcançando a origem da nadadeira anal. Raios da nadadeira anal iii-iv, 35(13), 36(27), 

37(33), 38(24), 39(16), 40(14), 41(3) ou 42(3); margem distal com dimorfismo sexual (ver 

seção “dimorfismo sexual”); primeiros raios não-ramificados bem desenvolvidos e unidos em 

estrutura similar a um espinho. Nadadeira caudal bifurcada, lobos superior e inferior com 

tamanhos aproximadamente iguais. 

Primeiro arco branquial com rastros branquiais, longos, quase tão longos quanto os 

filamentos branquiais, 23(4), 24(8), 25(4), 26(27), 27(16), 28(21), 29(18), 30(17), 31(5), 

33(1) ou 33(1) rastros branquiais no ramo superior; 25(2), 26(13), 27(6), 28(10), 29(10), 

30(33), 31(7), 32(14), 33(13), 34(6), 35(2), 36(3), 37(2) ou 39(1) rastros branquiais no ramo 

inferior. Quatro raios branquiostegais. Vértebras totais 37(1); vértebras abdominais 11(1); 

vértebras caudais 22(1). Supraneurais 5(1). 

 

Tabela 11: Dados morfométricos de Metynnis luna. N= número de espécimes; DP= desvio padrão. 

 N Mínimo Máximo Média SD 

Comprimento padrão (mm) 150 23,6 112,7   
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Porcentagens no comprimento padrão      

Comprimento da cabeça 150 28,6 39,4 34,5 2,54 

Altura do corpo 150 72,3 99,4 85,9 4,72 

Altura do pedúnculo caudal 150 8,3 12,5 10,4 0,79 

Comprimento do pedúnculo caudal 150 8,0 11,9 9,7 0,73 

Distância Pré-dorsal 150 44,6 68,6 62,4 2,43 

Distância Pré-peitoral 150 34,0 43,3 38,8 2,76 

Distância Pré-anal 150 75,0 85,9 80,0 2,27 

Distância Pós-dorsal 150 55,1 69,8 62,8 2,80 

Distância Pré-pélvica 150 61,2 72,6 66,4 2,44 

Comprimento da nadadeira dorsal 137 23,4 41,8 30,2 3,99 

Comprimento da nadadeira peitoral 148 15,4 26,8 22,0 1,95 

Comprimento da nadadeira pélvica 148 11,4 17,6 14,7 1,19 

Comprimento da nadadeira anal 136 11,0 19,7 15,1 2,29 

Comprimento da base da nadadeira dorsal 150 21,2 26,0 23,9 1,06 

Comprimento da base da nadadeira adiposa 149 14,9 21,6 17,4 1,38 

Comprimento da base da nadadeira anal 150 41,2 51,2 46,7 2,35 

Distância da base do processo supraoccipital à 

origem da nadadeira dorsal  

150 38,5 50,0 43,1 2,91 

Distância entre final da nadadeira dorsal e origem 

da nadadeira adiposa 

149 7,9 14,7 11,1 1,59 

Comprimento do processo supraoccipital 150 13,2 22,5 18,2 1,87 

Distância interorbital 150 11,4 14,4 12,9 0,63 

Diâmetro orbital 150 9,1 14,9 11,9 1,48 

Comprimento do focinho 150 6,7 11,3 8,2 0,76 

      

Porcentagens no comprimento da cabeça      

Distância interorbital 150 32,1 43,6 37,8 2,85 

Diâmetro orbital 150 30,2 42,5 34,6 2,45 

Comprimento do focinho 150 20,5 32,5 24,0 1,84 

 

Desenvolvimento ontogenético: indivíduos abaixo de 30,0 mm CP possuem nadadeira 

peitoral em estágio larval. A forma geral do corpo muda bastante ao longo do crescimento, 

principalmente em exemplares abaixo de 30,0 mm CP, que apresentam as menores alturas do 

corpo (abaixo de 80% no CP), mas a partir desse comprimento a região ventral do corpo já 

começa a ficar bastante convexa, o que caracteriza facilmente a espécie. Alguns jovens 

apresentam faixas estreitas inconspícuas na região mediana do corpo. Adicionalmente, com 

20,0 mm CP os rastros branquiais já estão formados, o que também auxilia na identificação 
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dos jovens (Figura 101). No entanto, M. luna e M. guaporensis são simpátricas e sintópicas, 

o que dificulta a identificação de espécimes muito pequenos. Jovens de M. guaporensis 

possuem altura do corpo relativamente menor que os de M. luna, mas a captura de adultos 

juntamente com os jovens assegura a identificação dos mesmos. 

 

Figura 101: Metynnis luna, INPA 38685, lago Murumuru, rio Madeira, Nova Olinda do Norte: a. 20,9 mm CP, b. 

30,3 mm CP; c. 31,6 mm CP; d. 36,0 mm CP. 
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Colorido em álcool: coloração de fundo amarelo-escuro a marrom-claro, cabeça e região 

dorsal do tronco mais escuros. Mancha umeral escura, quando presente, pequena e 

inconspícua, menor que o diâmetro orbital, mais forte em indivíduos em período reprodutivo, 

com formato irregular e borda não definida, localizada verticalmente acima da linha lateral, na 

direção da quinta escama da linha lateral e não ultrapassando a linha vertical que passa pela 

origem da nadadeira dorsal. Olho com uma larga faixa transversal escura que passa pela 

pupila (não discernível em espécimens retidos por longo período em formalina). Corpo de 

alguns indivíduos em período reprodutivo apresentando faixas transversais escuras restritas a 

região acima da linha lateral (Figura 102a). Nadadeiras hialinas. Nadadeira dorsal de 

exemplares em período reprodutivo com máculas verticalmente alongadas ou faixas curtas 

escuras ao longo das membranas interradiais (Figura 102b). Nadadeiras adiposa, anal e caudal 

com margens distais com uma estreita faixa escura. 
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Figura 102: Metynnis luna: a. INPA 29696, 85,5 mm CP, fêmea, lago de terra firme, RDS Uacari, 

Carauari,Amazonas; b. INPA 37093, 79,8 mm CP, macho, lago Tamaniquá, rio Solimões, Fonte Boa, Amazonas. 

 

Colorido em vida: baseado em exemplares recém-capturados, ou recém-preservados. 

Coloração geral do corpo prateada a amarelada, com região dorsal da cabeça e corpo mais 

escurecida. Macha umeral, margens e máculas das nadadeiras similares ao descrito na seção 

coloração em álcool. Nadadeiras hialinas a amarelo claro. Durante o período reprodutivo os 

primeiros raios ou toda a nadadeira anal são alaranjados a avermelhados, nos dois sexos. 

Outras diferenças ver na seção dimorfismo sexual (Figura 103 e Figura 104). 
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Figura 103: Metynnis luna, UFRO 1683, 91,0 mm CP, fêmea, rio Jaciparaná. Foto: B. Barros. 

 

Dimorfismo sexual: Metynnis luna apresenta o mesmo dimorfismo sexual na nadadeira anal 

descrito e ilustrado por Zarske & Géry (1999: 173) para M. hypsauchen, já registrado por Ota 

et al. (2013: 21) que consiste no prolongamento do último raio não ramificado e primeiros 

dois raios ramificados da nadadeira anal nas fêmeas, com os demais raios decrescendo 

gradualmente de tamanho, tornando o restante da margem da nadadeira retilínea; e, nos 

machos esse prolongamento é seguido de uma reentrância estreita que origina o lobo centrado 

nos próximos 5-13 raios ramificados, menos pronunciado que nas demais congêneres. Machos 

com menos de 45 mm CP já apresentam lobo anterior na nadadeira anal (Figura 105). Colorido 

dos machos mais acentuado que nas fêmeas, principalmente relacionado a mancha umeral 

mais evidente e coloração alaranjada ou avermelhada da nadadeira anal (Figura 102). 

Nadadeira dorsal de exemplares em período reprodutivo com máculas verticalmente 

alongadas ou faixas curtas escuras nas membranas interradiais (Figura 104). Primeiro raio não 

ramificado da nadadeira dorsal e dois primeiros ramificados com prolongamento, 

principalmente observado em indivíduos menores que 60,0 mm CP. O menor macho 

analisado apresentando dimorfismo sexual na nadadeira anal possui 39,9 mm CP (MZUSP 

92129), e a menor fêmea dissecada com 39,5 mm CP (INPA 37093) já madura e em período 

reprodutivo. 
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Figura 104: Metynnis luna, INPA 39501, 93,1 mm CP, lago Catalão, Iranduba. 

 

 

Figura 105: Metynnis luna, MBUCV 17183, 41,1 mm CP, laguna Terecaya, rio Orinoco, Anzuatégui, Venezuela. 

 

Distribuição: Metynnis luna possui ampla distribuição geográfica no Brasil, ao longo de toda 

bacia Amazônica, incluindo seus principais afluentes como Amazonas, Branco, Madeira, 

Negro, Solimões, Tiquié, Tocantins-Araguaia, Trombetas, Uatumã e Xingu; bacia do rio 

Guamá, no Pará; assim como rio Essequibo na Guiana, rio Ucayali no Peru, e rios Casiquiare, 

Cuyuni e Orinoco na Venezuela (Figura 106). 
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Jégu et al. (2012) citam a ocorrência da espécie no rio Iténez, Bolívia, mas com 

base em registros na literatura. Apesar da análise de material proveniente de rios bolivianos 

não pudemos corroborar a existência da espécie neste país. No entanto, muitos lotes do rio 

Guaporé, alto rio Madeira, foram analisados. Esse rio drena o sistema Mamoré-Beni bem 

próximos da divisa com a Bolívia (Souza-Filho et al., 1999), assim, essas informações 

juntamente com o registro de Jégu et al. (2012), acreditamos na ocorrência de M. luna na 

Bolívia.  

 

Figura 106: Mapa parcial da América do Sul mostrando a distribuição geográfica de Metynnis luna. A estrela 

vermelha representa a localidade tipo de M. luna, e os círculos vermelhos representam a localidade do restante do 

material examinado. 

 

Notas ecológicas: Taphorn (1992: 260) e Machado-Allison & Fink (1995: 52) registraram 

ocorrência da espécie preferencialmente em águas cristalinas e ácidas (buritizais), com hábito 

alimentar onívoro, se alimentando preferencialmente de insetos terrestres e aquáticos. Apesar 

disso, o elevado número de longos rastros branquiais tinha sido sugerido por Zarske & Géry 

(1999: 184) como indicativo de uma dieta filtradora, principalmente de fito e zooplancton. 

Röpke et al. (2014: 407) analisaram o conteúdo estomacal de 15 exemplares de M. luna 

capturados no rio Trombetas e constataram que a espécie se alimenta de diversos itens, com 
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proporções similares de cada um, sendo que dos 11 grupos de itens alimentares, detritos, 

algas perifíticas, insetos aquáticos e partes de plantas foram os recursos mais consumidos 

pelas 41 espécies analisadas por eles. 

Registramos M. luna em todos os tipos de águas (branca, clara e preta), sendo 

frequente, mas pouco abundante na maioria das capturas, com ocorrênca preferencialmente 

em ambientes lênticos como lagos, tendo sido registrada em ambientes encachoeirados apenas 

no rio Madeira. Machado-Allison & Fink (1995) destacaram ainda a formação de cardumes 

compostos principalmente de indivíduos jovens, mas que, quando adultos, são altamente 

individualistas; e a importância da espécie para os aquaristas, pois desperta interesse particular 

devido ao formato do corpo discoide, pequeno tamanho, e docilidade em cativeiro. A espécie 

possui captura permitida para comércio ornamental (IN 01/2012) 

 

Comentários: Metynnis luna é a espécie tipo do gênero Metynnis. Eigenmann (1903) 

descreveu um novo subgênero de Metynnis, denominado Myleocollops, caracterizado pela 

presença de rastros branquiais curtos e não setiformes, sendo M. goeldii a espécie tipo do 

subgênero. Assim, os únicos representantes de Metynnis seriam M. guaporensis e M. luna. As 

duas congêneres são muito semelhantes morfologicamente, compartilhando esse grande 

número de rastros longos e setiformes e corpo alto.  

O holótipo de M. luna (ANSP 21443) possui altura do corpo de 98,7% CP. Gosline 

(1951: 48) comentou em seu trabalho que o corpo do holótipo é anormalmente alto, e atribuiu 

a problemas na fixação, pois os tipos das demais espécies que Cope descreveu encontravam-

se em péssimo estado de conservação. Para Zarske & Géry (1999: 184) essa altura do corpo 

também só foi vista no holótipo, sendo que os 31 exemplares analisados por ele do rio 

Cashibococha do Peru apresentaram altura do corpo 74,9-84,7% CP. A análise de cerca de 

150 exemplares revelou amplitude da altura do corpo de 72,3-99,4% CP, no entanto, as 

menores alturas foram registradas en indivíduos menores que 40,0 mm CP (72,3-84,9% CP), 

que mesmo assim apresentavam forma do corpo bem parecida com a dos adultos. Mesmo 

excluindo as diferenças relacionadas ao desenvolvimento ontogenético, a variação da altura 

do corpo na espécie ainda é grande, mas pode atingir e ultrapassar a altura do holótipo, 

descartando a hipótese de deformidade natural ou decorrente da fixação do mesmo. 

Metynnis guaporensis, por sua vez, apresentou altura do corpo entre 72,1-90,6% CP, o 

que juntamente com o corpartilhamento da forma geral do corpo, dos rastros, da membrana 

opercular muito grossa, torna as duas espécies ainda mais parecidas. Acreditava-se até então 
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que M. guaporensis ocorresse apenas na bacia do rio Guaporé, porém ampliamos a 

distribuição da mesma para toda bacia Amazônica, sendo que as duas espécies ocorrem 

simpatricamente, inlcusive no rio Guaporé, dificultando ainda mais a diagnose das duas. Mas 

M. luna pode ser facilmente diferenciada de M. guaporensis por possuir menos escamas 

perfuradas na linha lateral (59-74 vs. 75-88) e séries de escamas acima da linha lateral (16-24 

vs. 24-27), além de possuir mancha umeral, quando presente, menos conspícua e menor que o 

diâmetro orbital (vs. mancha conspícua e maior que o diâmetro orbital). Adicionalmente, 

machos maduros de M. guaporensis apresentam os primeiros raios da nadadeira anal escuros, 

já os de M. luna apresentam apenas o lobo na nadadeira sem pigmentação escura. As 

distâncias genéticas entre as duas espécies já foram comentadas na seção “Comentários” de 

M. guaporensis, mas podem ser visualizadas na Figura 141 e Tabela 17. 

 

Material examinado. Material tipo: Peru: ANSP 21443, holótipo, 73,1 mm CP, fêmea, 

bacia do rio Amazonas, c. 4°32’S 73°37’W, 1907, Fowler. Não tipo: bacia do rio 

Amazonas, Brasil, Amazonas: INPA 3771, 1, 130,2 mm CP, lago do Ru, rio Amazonas, c. 

4°23’S 63°30’W Coari, Out 1979, A. Anibal; INPA 39499, 1, 85,4 mm CP, lago Catalão, 

Iranduba, 3º10’09”S 59º54’43”W, 7 Mai 2012, C. Röpke & R. Bacelas; INPA 39501, 1, 93,1 

mm CP, lago Catalão, Iranduba, 3º10’09”S 59º54’43”W, 5 Nov 2012, C. Röpke & R. Bacelar; 

INPA 36830, 1, 56,9 mm CP, lago Castanho, sistema de lagos de Janauacá, Iranduba, 

3º24’06”S 60º13’40”W, 15 Nov 2011, S. A. Amadio, R. P. Ota & C. P. Deus; INPA 39503, 1, 

101,8 mm CP, ilha do Risco, rio Amazonas, Itacoatiara, 3º09’15”S 58º31’14”W, 10 Jun 2002, 

K. Yamamoto. Bacia do rio Casiquiare, Venezuela, Amazonas: MCNG 38178, 1, 88,5 mm 

CP, río Casiquiare na ilha Cuamate, acima de Solano, 2°00’29”N 66°53’57”W, 22 Jan 1998, 

L. Nico & S. Walsh; MCNG 53635, 2, 58,2-66,2 mm CP, lagoa de inundação do río Mavaca, 

c. 2°10’N 65°05’W, 9 Jan 2005, S. C. Willis & C. Montaña. Bacia do rio Cuyuni, Bolívar: 

MHNLS ex. 7330, 8(2, 40,0-43,4 mm CP), laguna El Socorro, río Cuyuni, 6°48’N 61°44’W, 

4 Mar 1982, L. Pérez, Vazquez, Medina & Ovidio; MHNLS ex. 7340, 48(1, 51,7 mm CP), 

mesmos dados que MHNLS 7330. Bacia do rio Essequibo, Guiana, Siparuni: ANSP ex. 

175747, 3, 47,0-57,4 mm CP, rio Essequibo no acampamento, 4º45’41”N 58º45’53”W, 26 Jan 

1997, D. Torres, E. McBirney, W. G. Saul, G. G. Watkins, N. R. Liley & C. Watson. Bacia 

do rio Juruá, Brasil, Amazonas: INPA 29696, 2, 75,0-85,5 mm CP, lago de terra firme, 

RDS Uacari, comunidade Manariã, Carauari, 5º30’34”S 67º27’58”W, 28 Nov 2007, R. G. 

Frederico & L. J. Queiroz. Bacia do rio Madeira: INPA 38685, 3, 30,3-36,0 mm CP, lago 
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Muru-Muru, comunidade Nossa Senhora dos Remédios, rio Madeira, Nova Olinda do 

Norte, 3º36’58”S 59º55’00”W, 17 Set 2011, L. Costa, F. Vieira & A. Negrão. Rondônia: 

INPA 22406, 1, 88,6 mm CP, foz do rio Guaporé, Surpresa, c. 11°54’S 65°00’W, 16 Jun 

1984, G. M. Santos; UFRO-I 410, 3, 89,1-89,4 mm CP, lago Madalena, rio Jaciparaná, 

afluente do rio Madeira, Porto Velho, 9º17’01”S 64º23’57”W, 8 Nov 2003, L. Sonego; 

UFRO-I 1683, 2, 91,0-91,6 mm CP, Três Praias, rio Jaciparaná, Porto Velho, 9º27’09”S 

64º24’56”W, 12 Dez 2008, C. P. Röpke; UFRO-I 2384, 5, 23,6-36,6 mm CP, Três Praias, rio 

Jaciparaná, Porto Velho, 9º27’29”S 64º25’22”W, 7 Mai 2009, C. P. Röpke; UFRO-I 5394, 3, 

35,6-75,4 mm CP, lago Cuniã, ao lado oposto da comunidade, Porto Velho, 8o19’57”S 

63o29’00”W, 7 Jun 2011, equipe UNIR; UFRO-I 4548, 1, 23,6 mm CP, rio Jaciparaná, lago 

Três Praias, Porto Velho, 9º27’10”S 64º24’57”W, 8 Nov 2009, L. C. R. Melo; UFRO-I 6537, 

1, 76,0 mm CP, Três Praias, rio Jaciparaná, Porto Velho, 9º27’10”S 64º24’57”W, 3 Ago 2010, 

J. G. Sodré; UFRO-I 7399, 1, 64,6 mm CP, Três Praias, rio Jaciparaná, Porto Velho, 

9º27’10”S 64º24’57”W, 3 Ago 2010, J. G. Sodré; UFRO-I 8282, 1, 106,7 mm CP, Três 

Praias, rio Jaciparaná, Porto Velho, 9º27’10”S 64º24’27”W, 12 Jun 2010, A. A. Matsuzaki; 

UFRO-I 8472, 3, 83,3-92,1 mm CP, montante do rio Jaciparaná, Três Prais, Porto Velho, 

9º27’15”S 64º24’53”W, 9 Out 2010, W. M. Ohara; UFRO-I 7285, 1, 67,8 mm CP, foz do rio 

rio Jaciparaná, Porto Velho, 9º14’33”S 64º23’29”W, 26 Nov, 2011, L. D. Nogueira; UFRO-I 

7533, 1, 87,3 mm CP, mesmos dados que UFRO-I 7285; UFRO-I 15167, 1, 78,1 mm CP, 

mesmos dados que UFRO-I 7285; UFRO-I 4960, 3, 89,1-89,4 mm CP, rio Guaporé, 

Pimenteiras do Oeste, 13º19’03”S 62º01’37”W, 22 Mai 2010, G. Torrente Vilara; UFRO-I 

8133, 3, 101,6-107,9 mm CP, colocação Jatobá, rio Cautário, Costa Marques, 12°35’00”S 

60°54’59”W, 9 Jan 2004, G. Torrente Vilara; UFRO-I 8221, 1, 89,4 mm CP, foz do rio 

Cautário, Costa Marques, 12°11’06”S 63°33’12”W, 12 Jan 2004, G. Torrente Vilara. Bacia 

do rio Negro, Amazonas: MZUSP 92129, 10 de 22, 37,0-51,7 mm CP, rio Tiquié, meandro 

abandonado pouco acima da Serra de Mucura, 0º09’49”S 69º08’07”W, 10 a 11 Set 2006, F. 

C. T. Lima et al. Roraima: LBP 18400, 1, rio Takutu, bacia do rio Branco, Bonfim, 

3º17’57”N 59º55’38”W, 23 Abr 2012, R. Britzke & B. Melo; MZUSP 19388, 5, 70,6-82,1 

mm CP, rio Mucajaí, afluente do rio Branco, Rio Branco, 2º47’32”N 61º39’37”W, Abr 1962, 

E. Dente; MBUCV 2000, 3, 77,2-112,7 mm CP, rio Mucajaí, afluente do rio Branco, Rio 

Branco, 2°58’36”N 61°33’11”W, 20 Fev 1964, pesquisadores da região. Bacia do rio 

Orinoco, Venezuela, Anzoátegui: MBUCV 17183, 16(6, 2 d&c, 41,1-111,9 mm CP), laguna 

Terecaya, afluente do río Orinoco, perto de Soledad, Ciudad Bolívar, 8°08’N 63°35’W, 22 
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Mai 1986, M. A. Rodríguez & S. Richardson; MCNG 29389, 3, 41,4-42,5 mm CP, laguna 

Terecaya, ao lado do río Orinoco, perto de Ciudad Bolivar, 8°11’47”N 63°26’14”W, 15 Fev 

1988, M. A. Rodríguez; MCNG 29803, 2, 58,4-71,9 mm CP, 23 Abr 1987, mesma localidade 

e coletor de MCNG 29389; MCNG 29852, 8(3, 41,4-51,7 mm CP), 5 Jan 1988, mesma 

localidade e coletor de MCNG 29389; MCNG 29921, 6(2, 42,5-45,3 mm CP), 7 Mar 1988, 

mesma localidade e coletor de MCNG 29389; MCNG 29967, 9, 48,9-51,1 mm CP, 8 Mai 

1988, mesma localidade e coletor de MCNG 29389; MCNG 29979, 26(16, 42,9-53,8 mm 

CP), 16 Abr 1988, mesma localidade e coletor de MCNG 29389. Bolívar: LBP 18402, 1, 35,6 

mm CP, rio Orinoco, Caiçara del Orinoco, 7º38’11”N 66º19’04”W, 3 Out 2005, A. Granado 

& C. Oliveira; MBUCV 14978, 45,6 mm CP, pequeno caño que se conecta ao río Orinoco, 

logo ao sul de El Burro, Puerto Páez, c. 6°12’N 67°25’W, 9 Dez 1984, R. P. Vari, O. Castillo 

& C. Ferraris; MCNG 36818, 1, 105,7 mm CP, rio Cauras, perto de Trincheras, 7°36’06”N 

64°54’53”W, 3 Fev 1987. Bacia do rio Solimões, Brasil, Amazonas: INPA 37093, 3, 1 d&c, 

37,5-79,8 mm CP, lago Tamaniquá, afluente do rio Solimões, Fonte Boa, 2º43’25”S 

65º43’25”W, 26 Jul 2000, C. A. Lima; INPA 37094, 1, 95,5 mm CP, lago Anori, afluente do 

rio Solimões, Anori, 3°45’44”S 61°39’47”W, 26 Jul 2000, C. A. Lima; MZUSP 75678, 

270(4, 30,1-44,2 mm CP), paraná de Janauacá, entrada do lago Castanho, afluente do rio 

Solimões, Careiro, 3°49’49”S 60°19’11”W, 14 Set 1977, P. Bayley. Peru, Ucayali: ASNP 

189575, 1, 70,3 mm CP, Boca Chica, bacia do rio Ucayali, c. 9°52’S 74°04’W, Jul 1937, W. 

C. Morrow; MZUSP 26285, 5 de 7, 48,1-83,0 mm CP, rio Ucayali, Cabococha, Provincia Del 

Coronel Portillo, c. 8º20’S 74º39’, 2 Ago 1975, H. Ortega; MZUSP 26287, 1, 87,8 mm CP, 

mesmos dados de MZUSP 26285. Bacia do rio Tocantins-Araguaia, Brasil, Goiás: NUP 

12706, 1, 42,6 mm CP, rio Crixás-açu, afluente do rio Araguaia, Nova Crixás, 13º21’30”S 

50º36’38”W, 2 Nov 2011, Nupélia; NUP 12973, 8, 60,1-69,6 mm CP, lago do Japoneis, 

afluente do rio Araguaia, Nova Crixás, 13°25’54”S 50°37’54”W, 2 Nov 2011, Nupélia; NUP 

13036, 5, 61,1-88,9 mm CP, mesmos dados que NUP 12973. Mato Grosso: LBP 18395, 3(1, 

53,6 mm CP), lagoa da Égua, afluente do rio Araguaia, Cocalinho, 13º20’05”S 50º42’16”W, 4 

Set 2005, R. Devidé; LBP 12737, 2, 68,5-72,0 mm CP, rio Araguaia, Cocalinho, 13º18’37”S 

50º36’48”W, 29 Set 2009, R. Devidé et al.; MZUSP 19646, 1, barra do rio Tapirapé, 

Cofressa, 10°41’03”S 50°39’30”W, 75,9 mm CP, Nov 1964, B. Malkin & J. C. Pinheiro. 

Pará: INPA 2354, 3, 1 esq., 80,8-93,3 mm CP, baixo rio Tocantins, c. 3°14’S 49°39’S, 

Tucuruí, Nov 1987, F. Martinho. Tocantins: MZUSP 52250, rio Água Fria, fazenda Praia 

Alta 2, estrada Araguaçú/Barreira do Piqui, 27 km ao norte de Araguaçú, 12°41’44”S 
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49°56’03”W, 6 Jul 1997, F. C. T. Lima, A. N. Furlani, L. S. Rocha & A. Aleixo. Bacia do 

rio Trombetas, Pará: MZUSP 5442, 1, 111,5 mm CP, rio Trombetas, Oriximiná, c. 0°50’S 

56°09’W, Fev-Mar 1967, EPA. Bacia do rio Uatumã, Amazonas: INPA 22220, 10, 127,4-

135,8 mm CP, igarapé Samaúma, afluente do rio Uatumã, c. 1°11’S 60° 7 60°07’W, Set 1985, 

M. Jégu. Bacia do rio Xingu, Pará: INPA 46069, 2, 78,8-82,7 mm CP, igarapé Ticaruca, 

Volta Grande do rio Xingu, Vitória do Xingu, 3º17’37”S 51º44’51”W, 25 Mar 2012, D. A. 

Bastos; INPA 46070, 1, 33,0 mm CP, igarapé Salvaterra, afluente do rio Xingu, Brasil Novo, 

3º37’19”S 52º30’31”W, 8 Abr 2013, D. A. Bastos; MZUSP 36822, 2, 72,6-87,0 mm CP, 

Cachoeira do Espelho, rio Xingu, Altamira, 3°39’05”S 52°22’42”W, 23-26 Out 1986, P. 

E.Vanzolini; MZUSP 107415, 3, 35,0-55,3 mm CP, lago Arapujá, rio Xingú, Altamira, 

3º12’59”S 52º11’35”W, 7 Jul 2001, Equipe de Ictiologia da UFPA. 

 

Metynnis maculatus Kner, 1858 

(Fig. 107-115) 

 

Myletes maculatus Kner, 1858: 164 [localidade-tipo: Brasil, rio Guaporé]. ! Kner, 1859: 26 

[ilustrado na pl. 2, fig. 5]. ! Steindachner, 1881: 128 [rio Maroni]. ! Boulenger, 1897: 298 

[Soure]. 

Metynnis maculatus. Eigenmann, 1910: 443 [Guiana ao rio Paraná]. ! Bertoni, 1914: 12 

[Paraguai]. ! Eigenmann, 1915: 269 [Bolívia, San Joaquin; Brasil, Cáceres, rio Jauru, bacia 

do rio Paraguai]. ! Ahl, 1923: 23 [Amazonas, Guiana, Paraguai, redescrição detalhada]. ! 

! Bertoni, 1939: 56 [Paraguai]. ! Fowler, 1950: 397 [rio Paraguai]. ! Gosline, 1951: 52 

[rio Madeira, breve descrição e diagnose]. ! Jégu, 2003: 184 [lista de espécies]. ! Britski et 

al. 1999: 60 [ilistração, breve descrição]. ! Zarske & Géry, 1999: 176 [designação do 

lectótipo NMW 56396, ilustrado na fig. 5, redescrição detalhada]. ! Jégu & Ingenito, 2007: 

40 [lista de espécies]. ! Pavanelli et al., 2009: 141-146 [comentários sobre ocorrência do rio 

Paraguai]. ! Zenaid & Prado: 2012: 155 [fotos, breve descrição e diagnose, hábito alimentar, 

reprodução e técnicas de pesca]. ! Ota et al., 2013: 21 [breve diagnose, comentários sobre 

dimorfismo sexal, imagem]. 
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Figura 107: Metynnis maculatus, NMW 56396, lectótipo, 147,6 mm CP. 

 

Figura 108: Metynnis maculatus, desenho retirado da descrição original (Kner, 1858: prancha II). 

 

Diagnose: Metynnis maculatus difere de todas as congêneres exceto M. altidorsalis, M. 

anisurus, M. cuiaba, M. lippincottianus, M. mola e M. otuquensis por apresentar 8-10 e 10-14 

rastros branquiais no ramo superior e inferior, respectivamente (vs. 13-36 e 14-39, 

respectivamente). Metynnis maculatus pode ser diferenciada de M. anisurus, M. 

lippincottianus e M. mola pela presença de 106-121 escamas na linha lateral (vs. 76-90, 64-90 

e 59-71, respectivamente). Adicionalmente distingue-se de M. anisurus, M. lippincottianus e 

M. mola por apresentar 60-71 séries de escamas acima da linha lateral (vs. 40-54, 34-55 e 32-
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45, respectivamente). De M. altidorsalis, M. cuiaba e M. otuquensis difere por apresentar 

seis supraneurais (vs. cinco), forma geral do corpo horizontalmente alongada (vs. 

verticalmente alongada), além de máculas escuras no corpo (vs. ausência em M. altidorsalis e 

M. otuquensis) e presença de máculas verticalmente alongadas ou faixas curtas escuras ao 

longo das membranas interradiais (vs. ausência em M. cuiaba). 

 

Descrição: dados morfométricos sumarizados na Tabela 12. Corpo alto, comprimido, com 

forma geral alongada horizontalmente, com região ventral mais arredondada, sendo a maior 

altura do corpo encontrada na linha vertical que passa pelas inserções das nadadeiras dorsal e 

pélvica. Distâncias pré-dorsal e pós-dorsal aproximadamente iguais. Perfil dorsal da cabeça 

convexo da boca até a linha vertical que passa pela margem anterior do olho, côncavo deste 

ponto até a base do processo supraoccipital, e novamente convexo da base do processo até a 

origem da nadadeira dorsal. Perfil do corpo inclinado na base da nadadeira dorsal; reto do 

final da nadadeira dorsal até a origem da nadadeira adiposa; e novamente inclinado na base da 

nadadeira adiposa. Cabeça arredondada, com região do opérculo acima da linha transversal 

que passa pela metade do olho aproximadamente do mesmo comprimento que a região abaixo 

deste ponto, com margem posterior circundada por membrana opercular fina, cobrindo até três 

escamas horizontalmente no maior comprimento da cabeça. 

Perfil ventral do corpo convexo, com a presença de uma série de 22(6), 23(6), 24(8), 

25(6), 26(7) ou 27(2) espinhos abdominais pré-pélvica simples, seguidos por 8(10), 9(11), 

10(11) ou 11(3) espinhos simples com asas laterais; seguidos por 0(6), 1(25) ou 2(4) espinhos 

bilaterais. Espinhos totais 30(1), 31(3), 32(3), 33(7), 34(5), 35(2), 36(4), 37(6) ou 38(2), 

nenhum posterior ao ânus. Pedúnculo caudal curto, margens dorsal e ventral retas, com altura 

maior que o comprimento. 

Focinho arredondado. Boca terminal a ligeiramente subterminal, mandíbulas 

isognatas. Dentes molariformes. Dentes da série labial do pré-maxilar contactando os dentes 

da série lingual. Cinco dentes na série labial e dois na série lingual. Dentes 1-3 da série labial 

do pré-maxilar com borda cortante; dentes 1 e 2 separados por espaço. Dentário com quatro 

dentes, par de dentes sinfiseanos sempre presentes atrás da série principal de dentes. Maxilar 

edêntulo. 

Escamas cicloides, numerosas, pequenas e de tamanhos irregulares. Linha lateral 

completa, contendo 106(1), 110(23), 111(4), 112(2), 113(1), 114(1), 116(1), 118(1), 120(1) ou 

121(1) escamas perfuradas; seis a oito anteriores maiores que as demais. Séries de escamas 
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acima da linha lateral 60(12), 63(4), 64(3), 65(3), 66(6), 67(3), 69(2), 70(2) ou 71(1). 

Séries de escamas abaixo da linha lateral 60(9), 61(1), 62(1), 63(1), 65(3), 66(4), 67(1), 68(2), 

69(4), 70(2), 71(1), 72(1), 73(2), 74(1), 75(1) ou 78(1). Séries de escamas entre origem da 

nadadeira adiposa e linha lateral 26(4), 27(2), 28(1), 29(4), 30(7), 31(7), 32(5), 33(4) ou 

34(1). Escamas pré-dorsais 58(7), 59(1), 60(2), 61(1), 65(1), 66(6), 67(4), 69(3), 70(2), 71(1), 

72(2), 73(1), 74(1) ou 76(1). Escamas circumpedunculares 29(7), 30(3), 31(6), 32(5), 33(6), 

34(3), 35(1) ou 36(4).  

Raios da nadadeira dorsal ii, 16(11), 17(15), 18(9) ou 19(2); quando adpressos não 

atingindo a nadadeira adiposa. Origem da nadadeira dorsal no meio do corpo ou pouco atrás 

da vertical que passa pela origem da nadadeira pélvica; precedida por um espinho forte 

anteriormente direcionado; margem distal truncada. Nadadeira adiposa bem desenvolvida; 

margem distal truncada; base igual ou maior que a distância entre final da nadadeira dorsal e 

origem da nadadeira adiposa. Raios da nadadeira peitoral i, 11(4), 12(6), 13(14), 14(10) ou 

15(3); margem distal convexa, com raios anteriores prolongados, formando uma extremidade 

arredondada. Raios da nadadeira pélvica i, 4(4), 5(21) ou 6(12); margem distal convexa, com 

ligeiro prolongamento dos raios anteriores, formando uma extremidade arredondada, porém 

não alcançando a origem da nadadeira anal. Raios da nadadeira anal iii-iv, 28(1), 29(1), 30(2), 

31(8), 32(9), 33(7), 34(5) ou 35(4); margem distal com dimorfismo sexual (ver seção 

“dimorfismo sexual”); primeiros raios não-ramificados bem desenvolvidos e unidos em 

estrutura similar a um espinho. Nadadeira caudal bifurcada, lobos superior e inferior com 

tamanhos aproximadamente iguais. 

Primeiro arco branquial com rastros branquiais, curtos e grossos, sendo os do ramo 

superior e inferior com comprimento aproximadamente igual, 8(8), 9(12), 10(12), 11(1) ou 

12(3) rastros branquiais no ramo superior; 10(1), 12(11), 13(8) ou 14(17) rastros branquiais 

no ramo inferior. Quatro raios branquiostegais. Vértebras totais 39(1) ou 40(3); vértebras 

abdominais 13(2); vértebras caudais 22(1) ou 23(1). Supraneurais 6(2). 
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Tabela 12: Dados morfométricos de Metynnis maculatus. N= número de exemplares não tipo; DP= desvio padrão. Dados dos espécimes tipo retirados de Zarske & Géry 

(1999). 

 Lectótipo 

(NMW 56396) 

Paralectótipos 

(NMW 56404, 56410 e 56415) N Mínimo Máximo Média SD 

Comprimento padrão (mm) 147,6 96,4-138,1 40 18,4 172,8   

        

Porcentagens no comprimento padrão        

Comprimento da cabeça 26,1 25,0-26,3 40 24,1 30,6 27,9 1,52 

Altura do corpo 64,8 67,6-75,3 40 61,3 78,8 70,7 5,03 

Altura do pedúnculo caudal 10,5 9,8-10,3 40 8,7 11,3 10,2 0,68 

Comprimento do pedúnculo caudal - - 40 8,4 10,7 9,7 0,52 

Distância Pré-dorsal 60,1 59,3-63,3 40 57,3 63,9 61,3 1,85 

Distância Pré-peitoral - - 40 27,5 34,8 30,8 1,95 

Distância Pré-anal - - 40 72,0 81,5 76,4 2,76 

Distância Pós-dorsal 57,9 58,2-58,9 40 56,0 63,5 59,7 2,12 

Distância Pré-pélvica - - 40 55,0 62,8 58,6 2,57 

Comprimento da nadadeira dorsal 23,6 21,0-32,6 34 21,1 35,5 27,0 3,75 

Comprimento da nadadeira peitoral - - 35 17,1 23,4 21,1 1,59 

Comprimento da nadadeira pélvica - - 36 12,1 17,3 14,9 1,08 

Comprimento da nadadeira anal - - 31 10,0 20,9 12,3 2,05 

Comprimento da base da nadadeira dorsal 23,6 21,1-23,3 40 19,7 24,4 22,6 1,30 

Comprimento da base da nadadeira adiposa 13,6 10,7-15,0 40 12,1 16,8 14,2 1,48 

Comprimento da base da nadadeira anal - - 40 33,1 40,5 36,9 2,06 

Distância da base do processo supraoccipital à 

origem da nadadeira dorsal  

42,4 43,1-44,6 40 39,1 47,8 42,8 2,09 

Distância entre final da nadadeira dorsal e origem 14,8 10,8-14,6 40 10,1 14,6 12,1 1,40 
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da nadadeira adiposa 

Comprimento do processo supraoccipital 12,1 10,9-14,6 40 10,8 15,9 13,6 1,44 

Distância interorbital 14,1 13,1-14,2 40 10,7 15,3 13,8 0,95 

Diâmetro orbital 10,8 8,4-9,8 40 8,0 12,0 10,0 0,94 

Comprimento do focinho 7,6 6,8 40 6,9 10,0 8,5 0,64 

        

Porcentagens no comprimento da cabeça        

Distância interorbital - - 40 41,9 53,6 49,5 2,84 

Diâmetro orbital - - 40 31,7 41,0 35,7 2,22 

Comprimento do focinho - - 40 273 34,2 30,4 1,57 
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Desenvolvimento ontogenético: indivíduos abaixo de 30,0 mm CP apresentando 

nadadeira peitoral em estágio larval. Jovens com menos de 15,0 mm CP possuem corpo baixo 

e base da nadadeira adiposa longa, quase conectada ao final da nadadeira dorsal, que acima de 

20,0 mm CP já adquire forma semelhante ao dos adultos. O colorido do corpo é amarelo 

escuro a marrom claro, e não apresenta máculas escuras, mas os primeiros raios da nadadeira 

dorsal são escurecidos (Figura 109). 

 

 

Figura 109: Metynnis maculatus, INPA 17511, rio Purus, Amazonas: a. 14,4 mm CP; b. 16,2 mm CP; c. 21,4 

mm CP; d. 28,9 mm CP. 
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Colorido em álcool: coloração de fundo amarelo-escuro a marrom-claro, cabeça e região 

dorsal do tronco mais escuros. Mancha umeral escura conspícua, com formato irregular e 

contorno não definido, localizada verticalmente acima da linha lateral, na direção da quinta 

escama da linha lateral e não ultrapassando a linha vertical que passa pela origem da 

nadadeira dorsal. Machos em período reprodutivo também podem apresentar uma mancha 

escura conspícua, mais evidente após a fixação, de formato irregular e borda não definida na 

região acima do supracleitro, não ultrapassando a linha vertical que passa pela margem distal 

da nadadeira peitoral (Figura 110b). Laterais do corpo com numerosas máculas escuras 

arredondadas, do tamanho da pupila, sem contorno definido, mais concentradas no meio do 

corpo (Figura 110a). Olho com uma larga faixa transversal escura que passa pela pupila (não 

discernível em espécimes retidos por longo período em formalina). Nadadeiras dorsal, 

adiposa, anal e caudal com margens distais com uma estreita faixa escura. Nadadeira dorsal de 

exemplares em período reprodutivo com máculas verticalmente alongadas ou faixas curtas 

escuras ao longo das membranas interradiais (Figura 110b). Nadadeira pélvica sem 

pigmentação. 
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Figura 110: Metynnis maculatus: a. INPA 22378, 147,3 mm CP, fêmea, lagoa Santa Fé, rio Guaporé, Mato 

Grosso, Brasil; b. MBUCV 19946, 115,9 mm CP, macho, rio Mavaca, Amazonas, Venezuela. 

 

Colorido em vida: baseado na coloração de exemplares recém-capturados, ou recém-

preservados. Coloração geral do corpo prateada, região dorsal da cabeça e corpo prateado-

escuro. Macha umeral, máculas pelo corpo e margens das nadadeiras similares ao descrito na 

seção coloração em álcool. Nadadeiras hialinas a amarelo claro. Durante o período 

reprodutivo a região inferior da cabeça é alaranjada a vermelho claro (Figura 111 e Figura 112), 

e os primeiros raios ou toda a nadadeira anal são alaranjadas a avermelhadas, nos dois sexos 

(Figura 111). 
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Figura 111: Metynnis maculatus, INPA 39509, fêmea, 160,5 mm CP, rio Trombetas. 

 

Figura 112: Metynnis maculatus, UFRO I 4287, 130,6 mm CP, macho, cachoeira no igarapé Caracol, rio 

Madeira, Porto Velho, Rondônia. 

 

Dimorfismo sexual: como descrito em Pavanelli et al. (2009), machos adultos exibem um 

lobo anterior desenvolvido nos primeiros 16 raios ramificados da nadadeira anal; e colorido 

mais evidente, com mancha umeral mais conspícua, mancha escura acima da nadadeira 

peitoral, pequenas máculas escuras na nadadeira dorsal, margens das nadadeiras mais 

escurecidas, e região ventral da cabeça alaranjada (Figura 112). Por sua vez, as fêmeas 

possuem raios da nadadeira anal decrescendo gradualmente de tamanho, tornando a margem 

da mesma retilínea (Figura 110). O menor macho analisado apresentando dimorfismo sexual na 
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nadadeira anal com 103,8 mm CP (MZUSP 101255), e menor fêmea dissecada 

apresentando 80,5 mm CP (INPA 36821) já madura e em período reprodutivo. 

 

Distribuição: Metynnis maculatus possui ampla distribuição geográfica no rio Nanay no 

Peru, e ao longo da bacia Amazônica no Brasil, incluindo os rios Branco, Negro e Trombetas 

no escudo das Guianas, e Purus, Madeira (na planície de inundação do rio Mamoré, incluindo 

os rios Sotério e Pacaás Novos e rio Guaporé) e Paraguai no escudo brasileiro, além do rio 

Amazonas no Peru. Adicionalemente, ampliamos a distribuição de M. maculatus para o rio 

Meta, na Colômbia, lagoa Jatuncocha no Equador, e rios Apure, Mavaca e Orinoco na 

Venezuela (Figura 113). 

Jégu (2003: 184) considerou que a espécie distribui-se ao longo dos rios Amazonas e 

Paraguai no Brasil. Apesar do esforço de análise de material proveniente da bacia do rio 

Paraguai não encontramos registros da mesma no rio Paraguai fora do Brasil. Braga 

(1993/1994: 29, figura 1) considerou que registros de M. maculatus no rio Paraná, Argentina 

(Berg, 1897; López et al., 1987) consistiam em um erros de identificação, e registrou a 

ocorrência apenas de M. otuquensis e M. mola para essa região, reforçando nossos resultados 

de que a distrbuição mais meridional da espécie seja no rio Taquari, baixo Paraguai em Mato 

Grosso, Brasil. 

Apesar da análise de material proveniente de rios bolivianos, a presença desta espécie 

não foi confirmada neste país. No entanto, Lasso et al. (1999: 96), em um inventário 

ictiofaunístico do rio Itenéz (Guaporé) na Bolívia capturaram a espécie na área de estudo que 

compreendia os rio Beni, Mamoré, Grande, San Martin e Paraguá. Os lotes foram depositados 

na coleção Estación Biológica de Doñana, em Sevilla, España (EBD), mas infelizmente não 

estavam disponíveis para análise. Muitos lotes do rio Guaporé, foram analisados, e como esse 

rio drena o sistema Mamoré-Beni bem próximos da divisa com a Bolívia (Souza-Filho et al., 

1999), juntamente com o registro de Lasso et al. (1999: 96) acreditamos que a espécie possa 

ocorrer na Bolívia. 

Registros de M. maculatus fora do Brasil realizados por Eigenmann (1912: 70) em rios 

do Suriname e Guiana Francesa, de Boeseman (1953: 22, 1956: 188) para o rio Maroni no 

Suriname, foram considerados por Géry (1972: 192) como identificações errôneas de M. 

altidorsalis. Também não encontramos M. maculatus em rios desse países. Já Ortega & Vari 

(1986: 8) citaram a ocorrência da espécie na Amazônia peruana, que pôde ser confirmada. 
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Figura 113: Mapa parcial da América do Sul mostrando a distribuição geográfica de Metynnis maculatus. A 

estrela vermelha representa a localidade tipo, e os círculos representam o restante do material examinado. 

 

Notas ecológicas: Metynnis maculatus possui hábito alimentar herbívoro (Hahn et al., 2002). 

A espécie foi encontrada em ambientes de águas lênticas, como arroios, baías, corixos e lagos, 

em rios com baixa velocidade de fluxo, de águas claras a levemente escuras (Guamá, 

Guaporé, Paraguai, e Tocantins-Araguaia), e em ambientes encachoeirados, como no rio 

Madeira de água mais branca, e cachoeira Porteira, no rio Trombetas, de água clara.  

Alguns exemplares apresentaram rastros branquiais bífidos, trífidos e com mais 

ramificações (Figura 114 e Figura 115), provenientes de diversas bacias, como rio Guaporé 

(INPA 43857), Mavaca (MBUCV 19946) e Orinoco (MCNG 36261), Paraguai (ex. LBP 

3742), Takutu (LBP 15583) e Trombetas (INPA 39509). Machado-Allison (com. pess.) 

acredita tratar-se de más-formações ou consequência de seu hábito alimentar mais herbívoro. 

Como essa condição foi observada em indivíduos de diferentes ambientes, com diferentes 

condições abióticas, acreditamos que os rastros ramificados foram mutações manifestadas em 

diversos indivíduos. Isópodos são comumente encontrados nos rastros de M. maculatus, e 

acredita-se que a fauna parasitária em Serrasalmidae seja específica, auxiliando futuramente 

na identificação das espécies (com. pess. M. Jégu). 
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Vegetação aquática abundante principalmente nas baías do rio Paraguai, segundo as 

observações contidas nos lotes. A espécie parece ser restrita da porção mais central da bacia 

Amazônica até a região mais ocidental da América do Sul, concentrada principalmente em 

regiões periféricas como alto rio Branco, alto rio Negro, alto rio Solimões, alto rio Purus, alto 

e médio rio Madeira, e baixo Paraguai. Pavanelli et al. (2009: 146) comentaram a lacuna de 

registros da área de influência do Reservatório Manso, alto Paraguai, que inclui diversidade 

grande de tipos de ambientes (riachos, rio, lagoas e o próprio reservatório), mas supuseram 

que a espécie ocorria em outras regiões da bacia. Aqui novamente não registramos M. 

maculatus no alto rio Paraguai, sendo que registros no Mato Grosso restringem-se a bacia do 

rio Guaporé, e sua ocorrência no rio Paraguai foi confirmada apenas no rio Paraguai em Mato 

Grosso do Sul, nos rios Taquari e Negro, que são rios de águas mais claras, parecendo ser 

substituída por M. cuiaba e M. mola no alto rio Paraguai. 

 

 

Figura 114: Rastros branquiais com ramificações em Metynnis maculatus, MBUCV 19946, 155,5 mm CP, rio 

Mavaca, Venezuela. 
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Figura 115: Rastros branquais bifurcados em Metynnis maculatus, MBUCV 18538, 96,5 mm CP, rio Mavaca, 

Venezuela. 

 

Comentários: Metynnis maculatus foi descrita por Kner (1858: 164) como Myletes maculatus 

tendo como localidade-tipo o rio Guaporé, em Mato Grosso, e apresentando como principais 

características a nadadeira adiposa longa, mancha umeral escura, máculas pelo flanco e na 

nadadeira dorsal, e mesmos hábitos de Myletes hypsauchen. Em 1859, Kner forneceu ainda 

mais detalhes merísticos, como número de raios ramificados da nadadeira dorsal (17-18), da 

nadadeira anal (34-36), de espinhos abdominais (33-34 seguidos por mais 1-2 bifurcados), 

além de colorido (margens das nadadeiras anal, adiposa e caudal escuras), e uma imagem de 

um dos síntipos (fig. 108). 

Zarske & Géry (1999: 176) em sua revisão taxonômica designaram o lectótipo (NMW 

56396, 147,6 mm CP, fig. 5) e três paralectótipos (NMW 56408, 56410 e 56415, 96,4-138,1 

mm CP), mas não mencionaram o lote BMNH 1928.1.24.10 [ex NMW], que foi listado por 

Eschmeyer (1998) como síntipo, e encontra-se altualmente sob o status de paralectótipo 

(Eschmeyer & Fong, 2015). Os autores forneceram dados merísticos e morfométricos da série 

tipo, incluindo o número de escamas da linha lateral (120-124). Adicionalmente, os autores 

analisaram topótipos, incluindo lotes da coleção privada de Géry e o MZUSP 37823, 

analisado aqui, e aumentaram a amplitude de escamas da linha lateral (110-127), além de 

destacarem a distribuição da espécie restrita a bacia do rio Guaporé e discutirem sua 

similaridade morfológica com as congeneres mais semelhantes. 

Jégu (2003: 190) confundiu o gênero original de M. maculatus com Serrasalmus 

maculatus. As duas espécies foram descritas no mesmo trabalho (Kner, 1858), M. maculatus 

na página 164 e S. maculatus na página 166, o que pode ter gerado tal confusão, mas em 

Eschmeyer & Fong (2015) já foi corrigido. 
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 Metynnis maculatus é caracterizada por possuir máculas escuras aproximadamente 

do tamanho da pupila no corpo, e escamas muito pequenas, o que gera confusões taxonômicas 

envolvendo principalmente M. altidorsalis, M. anisurus, M. cuiaba, M. lippincottianus e M. 

otuquensis. Porém, a forma geral do corpo alongado ajuda facilmente a separá-la de M. 

altidorsalis, M. cuiaba e M. otuquensis (vs. losangular ou circular em M. otuquensis), assim 

como a ausência de máculas escuras no corpo em M. altidorsalis, e a presença de máculas 

verticalmente alongadas ou faixas curtas escuras ao longo das membranas interradiais (vs. 

ausência em M. cuiaba e M. otuquensis). Por sua vez, M. anisurus apresenta corpo mais 

alongado, mas pode ser facilmente diagnosticada por possuir menor número de escamas na 

linha lateral (76-90 vs. 110-127 em M. maculatus), macha umeral verticalmente alongada (vs. 

circular), e maior número de raios ramificados na nadadeira anal (34-39 vs. 28-35). Além 

disso, análises do gene citocromo c oxidase subunidade I (COI) apontaram 2% de distância 

genética entre M. cuiaba, M. altidorsalis e M. maculatus, e de 13% entre M. anisurus e M. 

maculatus (Figura 141 e Tabela 17). 

Adicionalmente, a presença de seis supraneurais pode ser usada seguramente para 

separar M. maculatus dessas quatro congêneres (vs. 5 em M. altidorsalis e M. cuiaba, e 7 em 

M. anisurus). Os supraneurais podem ser contados a partir de um corte sagital realizado na 

região pré-dorsal, que é nua e não prejudicará a contagem de escamas. A presença de seis 

supraneurais é compartilhada apenas com M. lippincottianus, que é a espécie envolvendo a 

maior confusão taxonômica deste complexo. 

Diversos autores já ressaltaram a similaridade morfológica e hipotetizaram 

relacionamento próximo entre as duas espécies. Gosline (1951) diferenciava as duas espécies 

através do número de espinhos abdominais totais (38-41 em M. maculatus, vs. 29-37 em M. 

lippincottianus). No entanto, Zarske & Géry (1999) já ressaltavam que esse caráter não 

separava as duas congêneres, sendo que M. maculatus apresentava 35-39 espinhos abdominais 

totais. Aqui encontramos uma amplitude maior de 30 a 38. Por sua vez, Planquete et al. 

(1996) acreditavam que M. lippincottianus poderia representar um sinônimo junior de M. 

maculatus, mas ressaltaram que os exemplares da Guiana eram levemente diferentes, e 

poderiam ser separadas de M. maculatus pelo número de espinhos abdominais (36-38 vs. 32-

34 em M. lippincottianus), e escamas na linha lateral (80-85 vs. 70-80 em M. lippincottianus). 

Já foi discutido na seção “Distribuição” que registros de M. maculatus na Guiana e Suriname 

são identificações errôneas de M. altidorsalis e M. lippincottianus. 
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Zarske & Géry (1999: 178) em sua revisão taxonômica analisaram as séries-tipo 

das duas espécies e as separaram pelo número de escamas da linha lateral (110-127, vs. 

aproximadamente 80 em M. lippincottianus), caráter corroborado por nós (110-127, vs. 65-90 

em M. lippincottianus), mas com amplitude maior em M. lippincottianus, abrangendo a 

variação encontrada por Planquette et al. (1996). 

Assim, apesar do compartilhamento de máculas escuras no corpo e número de 

espinhos abdominais e supraneurais, M. lippincottianus e M. maculatus podem ser 

diferenciadas pelo número de escamas pré-dorsal (58-76 em M. maculatus, vs. 34-55), séries 

de escamas acima (60-71 em M. maculatus, vs. 30-55), e número de raios ramificados na 

nadadeira anal (28-35 em M. maculatus vs. 33-40). Assim, as populações do alto rio Paraná, 

rio São Francisco e bacias do Leste e Nordeste Médio-Oriental frequente e erroneamente 

identificadas como M. maculatus tratam-se na verdade de M. lippincottianus, sendo que M. 

maculatus é mais restrita a região ocidental da América do Sul, nas bacias dos rios Branco, 

Madeira Meta, Nanay, Negro, Orinoco, Purus, e Trombetas, ocorrendo em simpatria com M. 

lippincottianus apenas na região oeste da bacia Amazônica Central, rios Madeira e Orinoco. 

Adicionalmente, análises do gene citocromo c oxidase subunidade I mostraram 16% de 

distância genética entre essas congêneres, e 0% entre as diferentes populações de M. 

maculatus (Figura 141 e Tabela 17). 

 

Material examinado. Tipo: NMW 56396, lectótipo, 147,6 mm CP, rio Guaporé, Mato 

Grosso, Brasil, c. 14°23’S 60°07’W, J. Natterer; NMW 56404, 96,4 mm CP; NMW 56410, 

101,8 mm CP; NMW 56415, 138,1 mm CP. 

 

Não tipo: bacia do rio Casiquiare, Venezuela, Amazonas: MBUCV 18358, 1, 159,0 mm 

CP, laguna a 20 m do río Mavaca, cerca de 2 km do acampamento base, 2°01’58”N 

65°04’59”W, 18 Mar 1989, A. Machado-Allison & C. Ferraris; MBUCV 19946, 2, 145,9-

155,5 mm CP, mesmos dados de MBUCV 18358. Bacia do rio Apure, Apure: MCNG 

20231, 1, 124,8 mm CP, río Canaparo, em enseadas e praias acima de Macarilla, 7°01’00”N 

67°38’59”W, 28 Abr 1989, D. Taphorn et al.; MCNG 43700, 1, 136,0 mm CP, río Claro, 

Puerto Paez, 6°13’N 67°28’W, 18 Jun 1999, O. M. Léon. Bacia do rio Madeira, Brasil, 

Mato Grosso: INPA 22375, 3, 125,7-148,9 mm CP; INPA 22378, 1, 147,3 mm CP, lagoa 

Santa Fé, afluente do rio Guaporé, 15 km acima de Costa Marques, 12°27’56”S 64°10’08”W, 

23 Nov 1983, G. M. dos Santos; INPA 43857, 1, 141,7 mm CP, baía do Padre, afluente do rio 
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Barbado, bacia do rio Guaporé, Vila Bela da Santíssima Trindade, 15º51’16”S 

60º03’47”W, 8 Jul 2012, H. Pains-silva & C. C. Muniz; MZUSP 37853, 2, 149,8-158,5 mm 

CP, rio Guaporé, Vila Bela da Santíssima Trindade, 15°00’27”S 59°57’22”W, 28-30 Set 

1984, J. C. Garavello e equipe Polonorte – Cnpq; UFRO-I 12507, 2, 86,2-86,4 mm CP, rio 

Guaporé, Vila Bela da Santíssima Trindade, 15°00’27”S 59°57’22”W, 13 Dez 2011, W. M. 

Ohara. Rondônia: INPA 22374, 1, 149,2 mm CP, rio Pacaás Novos, Guajará-Mirim, 

10º56’15”S 65º14’11”W, 16 Nov 1984, G. M. Santos; MZUSP 74539, 1, 98,0 mm CP, 

igarapé na fazenda Boa Vida, Ariquemes, 10º12’21”S 62º44’14”W, Ago 2001, A. C. B. 

Oliveira; UFRO-I 2188, 2, 31,2-44,5 mm CP, foz do rio Mutumparaná, próximo à ponte, 

Porto Velho, 9º37’04”S 64º56’04”W, 7 Abr 2009, F. G. Vieira; UFRO-I 4287, 1, 13,9 mm 

CP, cachoeira do igarapé Caracol, afluente do rio Madeira, Porto Velho, 9º14’33”S 

64º19’36”W, 12 Jul 2011, F. G. Vieira; UFRO-I 4754, 1, 55,1 mm CP, rio Pacaás Novos, 

próximo à confluência com rio Mamoré, Guajará-Mirim, 10º51’32”S 64º16’39”W, 30 Set 

2009, A. Cella-Ribeiro; UFRO-I 4803, 1, 49,1 mm CP, cachoeira de Santo Antônio, 1200 m à 

montante da antiga entrada do lago Madalena, Porto Velho, 9º17’18”S 64º27’35”W, 12 Abr 

2012, F. G. Vieria; UFRO-I 4953, 2, 41,7-43,8 mm CP, Três praias, rio Jaciparaná, Porto 

Velho, 9º27’30”S 64º25’22”W, 7 Mai 2009, C. P. Röpke. Bacia do rio Negro, Amazonas: 

INPA 42312, 1, 82,4 mm CP, rio Padauari, Parque Estadual do Rio Negro, Novo Airão, 

2º08’57”S 61º17’13”W, 12 Abr 2005, F. Mendonça, A. Pires & M. Picanso; MZUSP 92887, 

1, 144,7 mm CP, rio Tiquié, Serra do Mucura, 0°10’07”N 69°07’52”W, 10 Set 2006, F. C. T. 

Lima et al. Roraima: INPA 39386, 1, 134,6 mm CP, rio Branco, Parque Nacional do Viruá, 

grade do PPBIO, Caracarapi, 1º27’50”N 61º01’30”W, 12 Jun 2009, J. Do Vale; LBP 15538, 

2, 18,4-27,2 mm CP, lago da fazenda Romer, afluente do rio Takutu, Bonfim, 3º22’56”N 

59º51’28”W, 22 Abr 2012, R. Britzke & B. Melo; LBP 15583, 1, 80,5 mm CP, igarapé 

Chidaua, afluente do rio Takutu, Bonfim, 3º18’28”S 59º53’19”W, 23 Abr 2012, R. Britzke & 

B. Melo. Bacia do rio Orinoco, Colômbia, Meta: ANSP 192426, 1, 51,9 mm CP, río Yucao, 

afluente do rio Meta, 4°24’09”N 72°05’15W, 2 Abr 1974, J. N. Baskin & R. R. Rofen. 

Venezuela, Bolívar: MCNG 36261, 5(3, 103,8-135,8 mm CP), laguna de Aricagua, a 30 Km 

ao sul de Maripa, Sucre, 7°34’00”N 65°13’00”W, 18 Mai 1996, D. Rodríguez, C. Vispo & A. 

Rodríguez. Bacia do rio Paraguai, Brasil, Mato Grosso do Sul: LBP 18389, 1, 85,6 mm 

CP, rio Taquari, afluente do rio Paraguai, Coxim, 18º25’42”S 54º50’02”W, 28 Dez 2005, J. P. 

Amorim; LBP 3742, 1, 134,2 mm CP, rio Negro, afluente do rio Paraguai, Aquidauana, 

19º34’34”S 56º14’50”W, 1 Ago 2006, C. Oliveira, L. H. G. Pereira. Bacia do rio Purus, 
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Amazonas: INPA 17511, 22, 14,4-28,4 mm CP, lago Jari, bacia do rio Purus, Beruri, 

4o54’40”S 62o21’25”W, 8 Jun 2001, L. R. Py-Daniel & C. P. Deus; INPA 28228, 1, 161,9 mm 

CP, rio Moaco, afluente do rio Purus, Pauini, 7°52’55”S 69°11’18”W, 21 Mar 2007, L. H. 

Claro Jr. & R. G. Frederico. Bacia do rio Solimões, Ecuador, Napo-Pastaza: ANSP 137649, 

2 (3, 126,2-147,8 mm CP), lagoa Jatuncocha, no nordesde da província Napo-Pastaza, 

Orellana, 1º00’00”S 75º27’00”W, Mar 1958, M. Olalla. Peru, Loreto: ANSP 179519, 1, 

121,3 mm CP, lagoa no rio Nanay, cerca de 2 horas de barco acima de Santa Clara, 3º52’21”S 

73º32’43”W, 16 Ago 2003, M. H. Sabaj, N. J. Salcedo, B. Sidlaukas, H. Sanchez, L. Isuiza & 

pescador local. Bacia do rio Trombetas, Brasil, Pará: INPA 39509, 2, 160,6-172,8 mm CP, 

cachoeira Porteira, rio Trombetas, Oriximiná, 1°05’59”S 57° 02’34”W, 30 Nov 2007, D. A. 

Bastos. 

 

Metynnis mola Eigenmann & Kennedy, 1903 

(Figs. 116-124) 

 

Metynnis mola Eigenmann & Kennedy, 1903: 528 [localidade-tipo: Paraguai, arroyo 

Trementina]. ! Eigenmann et al., 1907: 141 [Puerto Murtinho, Mato Grosso, rio Otuquis, pl. 

42, fig. 1]. ! Eigenmann, 1910: 443 [bacia do rio Paraguai]. ! Bertoni, 1914: 12 [Paraguai]. 

! Ahl, 1924: 25-26 [registro em Puerto Murtinho, Bahia Negra, rio Otuquis, Mato Grosso]. 

! Norman, 1929: 818 [rio Paraguai]. ! Bertoni, 1939: 56 [Paraguai]. ! Fowler, 1950: 397 

[rio Paraguai]. ! Gosline, 1951: 50 [arroyo Trementina, rio Otuquis, breve descrição]. ! 

Géry et al., 1987: 447-449 [laguna Negra, lago de Croarau, Barão de Melgaço, rio Cuiaba, fig. 

55]. ! Braga, 1993/1994: 29-30 [rio Paraná, Argentina, descrição dos exemplares analisados, 

figura 3]. ! Britski et al., 1999: 60 [breve descrição, chave de identificação]. ! Zarske & 

Géry, 1999: 186-187 [holótipo ilustrado na fig. 14, redescrição detalhada]. ! Jégu, 2003: 184 

[lista de espécies]. ! López et al., 2003: 33 [lista de espécies]. ! Casciotta et al., 2003: 117 

[lista de espécies]. ! Menni, 2004: 78 [lista de espécies]. ! Jégu & Ingenito, 2007: 40 [lista 

de espécies]. ! Pavanelli et al., 2009: 141-146 [comentários sobre ocorrência do rio 

Paraguai]. 
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Figura 116: Metynnis mola, CAS 60784, holótipo, 67,2 mm CP, Arroyo Trementina, Paraguai. Foto: Seção de 

ictiologia da California Academy of Sciences. 
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Figura 117: Metynnis mola, radiografia, ZMB 16978, 71,3 mm SL, fêmea. Retirada de Zarske (2012: 314). 

 

Diagnose: Metynnis mola pode ser facilmente diagnosticada de todas as congêneres por 

apresentar todos espinhos pós-pélvica birfurcados e altos (vs. espinhos mais largos que altos, 

bem desenvolvidos, com asas laterais com extremidades anterior e posterior formando dois 

processos, um anteriormente direcionado e o outro posteriormente). Adicionalmente, difere de 

M. altidorsalis, M. anisurus, M. cuiaba, M. fasciatus, M. longipinnis, M. maculatus, M. 

otuquensis, Metynnis sp. n. 1 e Metynnis sp. n. 2 por possuir 59-71 escamas perfuradas na 

linha lateral (vs. 74-127). De M. guaporensis, M. hypsauchen e M. luna, M. mola se distingue 

por possuir 19-25 rastros branquiais totais (vs. 30-71), e de M. lippincottianus por apresentar 

forma geral do corpo discoide (vs. ovoide a alongado) e cinco supraneurais (vs. seis). 

 

Descrição: dados morfométricos sumarizados na Tabela 13. Corpo alto, comprimido, com 

forma geral discoide, bem circular, com região ventral mais arredondada, sendo a maior altura 

do corpo encontrada na linha vertical que passa pelas inserções das nadadeiras dorsal e 

pélvica. Distâncias pré-dorsal e pós-dorsal aproximadamente iguais. Perfil dorsal da cabeça 

convexo da boca até a linha vertical que passa pela margem anterior do olho, levemente 

côncavo deste ponto até a base do processo supraoccipital, e novamente convexo da base do 

processo até a origem da nadadeira dorsal. Perfil do corpo muito inclinado na base da 

nadadeira dorsal; reto do final da nadadeira dorsal até a origem da nadadeira adiposa; e 

novamente inclinado na base da nadadeira adiposa. Cabeça arredondada, com região do 
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opérculo acima da linha transversal que passa pela metade do olho aproximadamente do 

mesmo comprimento que a região abaixo deste ponto, com margem posterior circundada por 

membrana opercular fina, cobrindo até três escamas horizontalmente no maior comprimento 

da cabeça. 

Perfil ventral do corpo bastantate convexo, com a presença de uma série de 19(1), 

20(6), 21(5), 22(4), 23(10), 24(10), 25(2) ou 27(2) espinhos abdominais pré-pélvica simples, 

seguidos por 7(2), 8(3), 9(20), 10(14) ou 11(1) espinhos bifurcados na metade superior pós-

pélvica (Fig. 112), seguidos por 1(5), 2(19), 3(14) ou 4(2) espinhos bilaterais (Figura 118); 

espinhos totais 30(1), 31(3), 32(8), 33(4), 34(6), 35(7), 36(4), 37(3), 38(3) ou 39(1), nenhum 

posterior ao ânus. Pedúnculo caudal curto, margens dorsal e ventral retas, com altura maior 

que o comprimento. 

Focinho arredondado. Boca terminal a ligeiramente subterminal, mandíbulas 

isognatas. Dentes molariformes. Dentes da série labial do pré-maxilar contactando os dentes 

da série lingual. Cinco dentes na série labial e dois na série lingual. Dentes 1-3 da série labial 

do pré-maxilar com borda cortante; dentes 1 e 2 separados por espaço. Dentário com quatro 

dentes, par de dentes sinfiseanos sempre presentes atrás da série principal de dentes. Maxilar 

edêntulo. 

Escamas cicloides, numerosas, grandes e de tamanhos irregulares. Linha lateral 

completa, contendo 59(3), 60(2), 61(5), 62(2), 63(6), 64(3), 65(4), 66(5), 67(1), 68(3), 69(3) 

ou 71(1) escamas perfuradas; seis a oito anteriores maiores que as demais. Séries de escamas 

acima da linha lateral 30(1), 31(1), 32(3), 33(1), 34(3), 35(5), 36(6), 37(3), 38(1), 39(7), 

40(3), 42(3) ou 43(1). Séries de escamas abaixo da linha lateral 31(1), 32(1), 33(1), 34(1), 

35(4), 36(1), 37(2), 39(1), 40(5), 41(4), 42(1), 43(5), 44(4), 45(2), 46(2), 47(2) ou 49(1). 

Séries de escamas entre origem da nadadeira adiposa e linha lateral 16(6), 17(12), 18(8), 

19(6), 20(4), 21(1) ou 22(1). Escamas pré-dorsais 32(4), 33(2), 34(1), 35(2), 37(2), 38(4), 

39(2), 41(1), 42(4), 43(5), 44(2) ou 45(7). Escamas circumpedunculares 18(1), 19(2), 20(9), 

21(8), 22(6), 23(5) ou 24(7). 

Raios da nadadeira dorsal ii, 13(10), 14(24) ou 15(5); quando adpressos não atingindo 

a nadadeira adiposa, com exceção de machos em período reprodutivo. Origem da nadadeira 

dorsal no meio do corpo ou pouco atrás da vertical que passa pela origem da nadadeira 

pélvica; precedida por um espinho forte anteriormente direcionado; margem distal truncada. 

Nadadeira adiposa bem desenvolvida; margem distal truncada; base igual ou maior que a 

distância entre final da nadadeira dorsal e origem da nadadeira adiposa. Raios da nadadeira 
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peitoral i, 10(2), 11(11), 12(10), 13(8) ou 14(4); margem distal convexa, com raios 

anteriores prolongados, formando uma extremidade arredondada. Raios da nadadeira pélvica 

i, 3(9) ou 4(31); margem distal convexa, com ligeiro prolongamento dos raios anteriores, 

formando uma extremidade arredondada, porém não alcançando a origem da nadadeira anal. 

Raios da nadadeira anal iii-iv, 34(4), 35(9), 36(8), 37(9), 38(8), 39(1) ou 40(1); margem distal 

com dimorfismo sexual (ver seção “dimorfismo sexual”); primeiros raios não-ramificados 

bem desenvolvidos e unidos em estrutura similar a um espinho. Nadadeira caudal bifurcada, 

lobos superior e inferior com tamanhos aproximadamente iguais. 

Primeiro arco branquial com rastros branquiais, curtos e grossos, sendo os do ramo 

superior e inferior com comprimento aproximadamente igual, 7(3), 8(11), 9(17) ou 10(9) 

rastros branquiais no ramo superior; 12(14), 13(19), 14(6) ou 15(1) rastros branquiais no ramo 

inferior. Quatro raios branquiostegais. Vértebras totais 35(1); vértebras abdominais 11(1); 

vértebras caudais 20(1). Supraneurais 5(1). 

 

Tabela 13: Dados morfométricos de Metynnis mola. N= número de exemplares não tipo; DP= desvio padrão. 

Dados dos espécimes tipo retirados de Zarske & Géry (1999). 

 Holótipo 

(CAS 60784) N Mínimo Máximo Média SD 

Comprimento padrão (mm) 67,2 64 20,8 76,0   

       

Porcentagens no comprimento padrão       

Comprimento da cabeça 29,5 64 25,4 34,5 29,3 1,96 

Altura do corpo 86,0 64 73,0 95,3 85,0 5,19 

Altura do pedúnculo caudal 9,9 64 8,1 12,2 10,8 0,73 

Comprimento do pedúnculo caudal - 64 6,2 10,1 8,6 0,87 

Distância Pré-dorsal 61,0 64 57,4 66,8 63,2 2,16 

Distância Pré-peitoral - 64 29,4 38,8 34,3 2,17 

Distância Pré-anal - 64 77,0 84,6 81,4 2,03 

Distância Pós-dorsal 60,6 64 52,8 61,9 58,6 2,02 

Distância Pré-pélvica - 64 60,9 69,6 66,5 2,10 

Comprimento da nadadeira dorsal - 62 26,6 44,7 31,4 4,22 

Comprimento da nadadeira peitoral - 64 16,6 24,6 20,3 1,56 

Comprimento da nadadeira pélvica - 64 10,3 15,9 13,7 1,27 

Comprimento da nadadeira anal - 62 10,9 18,5 14,7 2,09 

Comprimento da base da nadadeira dorsal 19,9 64 18,2 24,7 21,3 1,40 

Comprimento da base da nadadeira adiposa 12,6 64 11,7 16,9 14,5 1,10 

Comprimento da base da nadadeira anal 44,9 64 42,1 51,5 46,7 2,40 
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Distância da base do processo supraoccipital à 

origem da nadadeira dorsal  

43,3 64 38,5 47,8 43,2 2,50 

Distância entre final da nadadeira dorsal e origem 

da nadadeira adiposa 

11,0 64 10,1 15,7 13,3 1,75 

Comprimento do processo supraoccipital 18,2 64 11,4 18,3 14,3 1,53 

Distância interorbital 11,9 64 10,6 14,6 12,4 0,75 

Diâmetro orbital 10,9 64 10,1 15,8 12,1 1,27 

Comprimento do focinho 6,9 64 6,7 10,5 8,2 0,93 

       

Porcentagens no comprimento da cabeça       

Distância interorbital - 64 37,2 45,4 42,2 2,03 

Diâmetro orbital - 64 37,6 45,8 41,2 2,02 

Comprimento do focinho  64 24,3 5,8 4,0 1,70 

 

 

Figura 118: Região ventral de Metynnis mola, mostrando os espinho pós-pélvica inteiramente bifurcados, NUP 

14524, 52,7 mm CP, macho, rio Miranda, afluente do rio Paraguai, Corumbá. 

 

Desenvolvimento ontogenético: o menor indivíduo analisado apresenta nadadeira peitoral 

em estágio larval, mas já possui os espinhos inteiramente bifurcados pós-pélvica, auxiliando 

na identificação da espécie. No entanto, a forma do corpo é bem diferente dos adultos (abaixo 

de 75%), que apresentam região ventral bastante convexa. Adicionalmente apresentam 

máculas grandes, algumas verticalmente alongadas formando pequenas faixas verticais na 

região mais mediana e ventral do corpo. Acima de 22,0 mm CP a forma do corpo já é mais 

semelhante que dos adultos (Figura 119). 
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Figura 119: Metynnis mola: a. MZUSP 90418, 20,8 mm CP, rio Sepotuba, Cáceres, Mato Grosso. INPA 13272, 

córrego capão do Mamão, na fazenda Campo Dora, Nhecolândia: b. 22,6 mm CP; c. 34,1 mm CP. 

 

Colorido em álcool: coloração de fundo amarelo-escuro a marrom-claro, cabeça e região 

dorsal do tronco mais escuros. Mancha umeral escura conspícua, com formato circular e 

contorno não definido, localizada verticalmente acima ou na linha lateral, na direção da quinta 



 231 

 

escama da linha lateral e não ultrapassando a linha vertical que passa pela origem da 

nadadeira dorsal. Laterais do corpo com máculas escuras arredondadas, do tamanho da pupila, 

sem contorno definido, mais concentradas na região dorsal do corpo, visível inclusive nos 

jovens (Figura 119), que eventualmente podem se unir formando faixas transversais (Figura 

120). Olho com uma larga faixa transversal escura que passa pela pupila (não discernível em 

espécimes retidos por longo período em formalina). Nadadeiras dorsal, adiposa, anal e caudal 

com margens distais com uma estreita faixa escura. Nadadeira dorsal de machos em período 

reprodutivo com primeiros quatro a cinco raios quase inteiramente escurecidos. Nadadeira 

pélvica de machos em período reprodutivo levemente escurecidos (Figura 122).  

 

 

Figura 120: Metynnis mola, NUP 14524, 52,7 mm CP, macho, rio Miranda, afluente do rio Paraguai, Corumbá. 

 

Colorido em vida: baseado na coloração de exemplares recém-capturados, ou recém-

preservados. Coloração geral do corpo prateada, região dorsal da cabeça prateado-escuro. 

Macha umeral, máculas e faixas pelo corpo, e margens das nadadeiras similares ao descrito na 

seção coloração em álcool. Nadadeiras hialinas a amarelo claro. Durante o período 

reprodutivo os primeiros raios ou toda a nadadeira anal são alaranjadas a avermelhadas, nos 

dois sexos (Figura 121). 
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Figura 121: Metynnis mola, INPA 60784, fêmea, 37,9 mm CP, rio Paraguai. 

 

Dimorfismo sexual: machos adultos exibem um lobo anterior desenvolvido nos primeiros 13 

raios ramificados da nadadeira anal e primeiros quatro a cinco raios da nadadeira dorsal com 

prolongamento e escuros (Figura 122b). Durante o período reprodutivo os machos possuem 

colorido mais conspícuo, com mancha umeral e máculas do corpo mais evidentes. Por sua 

vez, as fêmeas possuem raios da nadadeira anal decrescendo gradualmente de tamanho, 

tornando a margem da mesma retilínea. Os primeiros raios da nadadeira dorsal são alongados, 

mas não tanto quanto nos machos (Figura 122a), e colorido do corpo menos evidente. O menor 

macho analisado apresentando dimorfismo sexual na nadadeira anal com 52,5 mm CP (NUP 

14254), e menor fêmea dissecada apresentando 50,4 mm CP (NUP 177) já madura e em 

período reprodutivo. 

 



 233 

 

 

Figura 122: Metynnis mola, MZUSP 19796: a. 62,3 mm CP, fêmea, b. 55,7 mm CP, macho. 

 

Distribuição: Metynnis mola foi descrita do Arroyo Trementina, Paraguai Eigenmann & 

Eigenmann, 1903: 528). Zarkse & Géry (1999: 186) consideraram que a distribuição da 

espécie se dava ao longo dos rios Paraguai-Paraná, no Brasil e Paraguai. Por sua vez, Braga 

(1993/94: 30) registrou a ocorrência da espécie no rio Paraná, na Argentina, e para López et 

al. (2003: 33) M. mola se encontra no rio Paraná, em San Pedro, e rio da Prata em Corrientes. 

Grande esforço foi realizado para analisar lotes citados por Braga (1993/94) como MACN 
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6906, MACN 6937, MLP 23-XII-87-1, entre outros, no entanto, os lotes não foram 

encontrados por diversos pesquisadores que visitaram essas coleções (C. S. Pavanelli, G. 

Dutra e L. Peixoto). Fotografias de todos os lotes de Serralmidae catalogados na coleção ZVC 

(Departamento de Zoologia Vertebrados de la Facultad de Humanidides y Ciencias, 

Montevideo, Uruguai) foram enviadas por Marcelo Loureiro, e nenhum exemplar de Metynnis 

do rio Paraná no Uruguai foi catalogado nessa coleção.  

Assim, como não existem barreiras que possam impedir a ocorrência da espécie nos 

rios Paraná-Paraguai, no Paraguai e Argentina, acreditamos que a espécie pode distribuir-se 

ao longo dessas bacias, mas com limite meridional na Argentina. Mas a distribuição dos 

exemplares de Metynnis mola analisados aqui abrange apenas a bacia do rio Paraguai e seus 

principais afluentes (rio Cuiaba, Sepotuba, Miranda e Negro) no Brasil, em Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul (Figura 123). 

 

 

Figura 123: Mapa parcial da América do Sul mostrando a distribuição geográfica de Metynnis mola. A estrela 

vermelha representa a localidade tipo e os círculos vermelhos representam a localidade do restante do material 

examinado. 

 

Notas ecológicas: Na planície de inundação do rio Miranda, pantanal sul-matogrossense 
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Resende et al. (1998: 17) classificaram M. mola como herbívora, pois a espécie alimentou-

se praticamente apenas de algas (Microcystis, Volvox, Navicula, Chlorela e Euglena), 

folhas, raízes, sementes caule e fibras de vegetais que não puderam ser identificados. 

Em uma localidade apenas, Baía Cinza, microcustáceos e cladóceros, que eram 

abundantes no local, contribuíram significativamente para a dieta, e detritos e areia 

foram apenas ocasionalmente ingeridos. 

Fernandes et al. (2010a: 113; 2010b: 293) observaram que Metynnis mola, no Pantanal 

de Poconé, ocorre preferencialmente em locais com profundidade superior a 45 cm, 

juntamente com Serrasalmus maculatus Kner, 1858 e Markiana nigripinnis (Perugia, 1891). 

Os autores acreditam que a pressão de predação por parte de predadores terrestres é menor em 

ambientes mais profundos, já que diversidade e disponibilidade de habitats são maiores nesses 

locais. Os exemplares examinados aqui habitavam preferencialmente ambientes lênticos 

associados a macrófitas aquaticas. 

 

Comentários: Eigenmann & Kennedy (1903), na descrição original, destacaram a presença 

de nove espinhos com duas pontas, seguidos por outros 3 espinhos bilaterais. Esse caráter é 

exclusivo em Metynnis, o que não gera muitos problemas taxonômicos envolvendo a espécie, 

que é facilmente reconhecível. No entanto, os autores ressaltaram que a congênere mais 

similar morfologicamente é M. lippincottianus, da qual se diferenciava por possuir corpo mais 

alto, perfil ventral mais arredondado e subopérculo mais estreito. 

Essas características ajudam a separar as duas espécies, pois resultam em uma forma 

diferente do corpo, sendo que, em M. mola, o perfil ventral é muito arredondado, mas quando 

analisamos as amplitudes de altura do corpo de ambas espécies elas se sobrepõem e não 

conseguimos separá-las numericamente. Porém, M. mola apresenta variação de 70,4-95,3% 

CP, mas porcentagens abaixo de 75% foram registradas apenas em indivíduos menores que 

30,0 mm CP; já em M. lippincottianus essa porcentagem variou entre 55,4-87,2% CP, sendo 

que as acima de 80% era todas fêmeas já maduras. Assim, a altura do corpo pode ajudar a 

separá-las, juntamente com a presença de espinhos pós-pélvica bifurcados, o número de 

supraneurais (5, vs. 6), que pode ser analisado através de um corte sagital na região pré-dorsal, 

e o número de vértebras totais (35, vs. 36-38). Adicionalmente, distância de 10% foi 

encontrada entre as duas espécies utilizando o marcador citocromo c oxidase subunidade I 

(Figura 141 e Tabela 17). 
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Durante a análise de lotes depositados em coleções, encontramos alguns 

exemplares de M. otuquensis identificados como M. mola. Isso porque as duas congêneres 

além de simpátricas, apresentam forma do corpo circular, com perfil pré-dorsal bastante 

arredondado e nadadeira adiposa de base curta. Contudo, as espécies podem ser facilmente 

diagnosticadas pela presença de espinhos pós-pélvica bifurcados em M. mola, além da mesma 

apresentar escamas maiores, com 32-45 escamas pré-dorsais (vs. 65-75), 59-71 escamas 

perfuradas na linha lateral (vs. 110-125) e 30-43 séries de escamas acima da linha lateral (vs. 

65-77). 

Braga (1993/1994: 30-31), em um estudo taxonômico das espécies de Metynnis 

capturados no rio Paraná, na Argentina, registrou a ocorrência de M. mola na região, e os 

diferenciou de exemplares que ela identificou como M. otuquensis (considerado aqui um 

possível registro de M. cuiaba (ver “Comentários” de M. cuiaba)). Da mesma maneira, na 

figura 2 (p. 29), o exemplar ilustrado foi identificado pela autora como M. mola, mas é na 

verdade M. lippincottianus, e os dados fornecidos por ela são diferentes dos obtidos aqui, 

incluindo escamas na linha lateral, que chega a 80 escamas perfuradas. Acreditamos, portanto, 

que, apesar de a autora haver incluído informações morfométricas de M. lippincottianus em 

seu trabalho, aumentando as amplitudes dos dados, M. mola ocorra no rio Paraná na 

Argentina. 

Na bacia do rio Paraguai, as duas congêneres simpátricas são M. cuiaba e M. 

maculatus, que compartilham a presença de máculas no corpo, e em M. cuiaba as faixas 

podem se unir formando pequenas faixas transversais. Mas novamente as maiores escamas de 

M. mola resultam em menor número de escamas pré-dorsal (32-35, vs. 54-65 e 65-75, 

respectivamente), na linha lateral (59-71, vs. 90-110 e 110-121, respectivamente) e séries de 

escamas acima da linha lateral (30-43, vs. 54-64 e 65-77, respectivamente). Essas diferenças 

foram reforçadas pela análise molecular utilizando o gene mitocondrial citocromo oxidase 

subunidade I, que mostrarou diferença genetica de 14% entre M. cuiaba e M. mola e de 15% 

entre M. maculatus e M. mola (Figura 141 e Tabela 17). 

Eigenmann & Kennedy (1903) ao descreverem a espécie designaram um holótipo 

(CAS 60784) e dois “cótipos (parátipos)”, ambos de Arroyo Trementina, rio Paraguai, no 

Paraguai. Posteriormente, Eigenmann et al. (2007: 141) analisaram dois exemplares 

provenientes de Porto Murtinho, Mato Grosso, e um do rio Otuquis, entre Bolívia e Paraguai, 

sendo o último posteriormente descrito por Ahl (1923: 27) como M. otuquensis. Ahl neste 

mesmo trabalho, citou dois exemplares de Porto Murtinho como “cótipos” (ZMB 16978 e 
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16979), que Zarske & Géry (1999: 187) esclareceram não possuírem condição de tipo. 

Estes mesmo autores ainda mencionaram que o exemplar do lote FMNH 52575, da mesma 

maneira, também não se trata de um tipo, apesar de citado por Eschmeyer et al. (1998) como 

tal. No entanto, atualmente, este lote está catalogado como parátipo de Metynnis mola, 

proveniente da localidade-tipo, e com uma observação histórica de “encontrado” (Figura 124). 

 

Figura 124: Metynnis mola, FMHN 52575, 75 mm CP, Arroyo Trementina, Paraguai. 

 

Gusmão-Pompiani et al. (2009: 388-392) descreveram a espermiogênese e 

ultraestrutura dos espermatozoides de M. mola, caracterizada por possuir flocos de cromatina 

altamente condensados, e citoplasma estreito sem organelas. Destacaram ainda uma 

particularidade no flagelo da espécie, a presença de um compartimento túbulo-vesicular 

localizado paralelamente ao comprimento do flagelo, sendo que em Mylossoma duriventre, 

Piaractus mesopotamicus e Serrasalmus maculatus existem apenas aletas flagelares. 

 

Material examinado. Tipo: Paraguay: Concepcion: CAS 69784, holótipo, 67,2 mm CP, 

arroyo Trementina, afluente do río Aquido, c. 22°47’S 56°48’W, Jan 1901, J. D. Anisits. Não 

tipo: Bacia do rio Paraguai, Brasil, Mato Grosso: CPUFMT ex. 122, 4, 40,5-50,7 mm CP, 

rio Cuiabá, Santo Antonio do Leverger, c. 15º51’S 56º06’W, 10 Mai 2006; LBP 7652, 1, 22,8 

mm CP, rio sem nome, afluente do rio Cuiabá, bacia do rio Paraguai, Santo Antônio do 

Leverger, 15º46’04”S 55º30’44”W, 1 Mar 2009, M. Mehanna & P. A. Campos; LBP 8447, 3, 

29,6-61,6 mm CP, lagoa marginal ao rio Paraguai, Cáceres, 16º03’13”S 57º48’32”W, 18 Jun 

2009, R. Devidé, J. P. C. Alves, V. P. Cruz, G. J. C. Silva & W. Troy; MZUSP 19796, 10 de 
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33, 54,7-66,5 mm CP, Campo do Jofre, Poconé, c. 15º35’S 56º08’W, 10 a 19 Fev 1977; 

MZUSP 19804, 4(2, 64,7-76,0 mm CP), ranchão da Lagoa, bacia do rio Cuiabá, Santo 

Antônio do Leverger, c. 15°49’S 56°07’W, 7 Jan 1977, CEPIPAM; MZUSP 19814, 38(2, 

30,9-46,9 mm CP), Santo Inácio, na 1ª ponte da rodovia Cáceres, Posto Limão, bacia do rio 

Paraguai, Cácares, 16°03’29”S 57°41’36”W, 26 Mar 1977, CEPIPAM; MZUSP 26914, 1, 

62,2 mm CP, fazenda Jofre, rodovia Transpantaneira, bacia do rio Paraguai, Porto Jofre, 

15°37’07”S 56°06’35”W, Jul 1979, G. Schaller; MZUSP 36735, 3, 30,2-33,5 mm CP, lagoas 

interiores do sistema do rio Piquira, afluente do rio Paraguai, fazenda Santo Antônio do 

Paraíso, Itiquira, 17°12’01”S 54°08’58”W, 19-20 Out 1980, J. H. B. Medeiros & J. C. 

Oliveira; MZUSP 90418, 10(5, 20,8-35,0 mm CP), trecho inferior do rio Sepotuba, bacia do 

rio Paraguai, Cáceres, 15º46’07”S 57º38’54”W, Mar 2002, H. A. Britski, O. Froelich, A. 

Catella & F. Marques; NUP 2873, 3, 55,2-57,8 mm CP, baía Sinhá Mariana, afluente do rio 

Cuiabá, bacia do rio Paraguai, Barão de Melgaço, 16°16’16”S 55°52’54”W, Jul 2002 a Jul 

2003, Nupélia; NUP 5214, 1, 47,2 mm CP, reservatório Manso, bacia do rio Paraguai, 

Chapada dos Guimarães divisa com Nobres, 15°01’11”S 55°43’54”W, 15 Ago 2003, Nupélia. 

Mato Grosso do Sul: INPA 13272, 3, 1 d&c, 22,6-37,9 mm CP, córrego capão do Mamão, 

na fazenda Campo Dora, Nhecolândia, Corumbá, c. 19º14’S 57º02’W, 23 Mar 1995, sem 

coletor; LBP 35, 1, 48,9 mm CP, rio Miranda, afluente do rio Paraguai, Corumbá, 19º34’S 

57º01’W, 30 Set 1996, C. Oliveira, L. A. Torres, F. P. Foresti, P. C. Fenerich, M. L. Caravlho 

& O. Froehlich; LBP 3770, 7(4, 38,2-53,9 mm CP), rio Negro, afluente do rio Paraguai, 

Aquidauana, 19º34’34”S 56º14’50”W, 1 Ago 2006, L. H. G. Pereira; LBP 3852, 3, 55,4-58,2 

mm CP, lagoa marginal ao rio Negro, afluente do rio Paraguai, Aquidauana, 19º34’02”S 

56º14’09”W, 2 Ago 006, C. Oliveira & L. H. G. Pereira; MZUSP 36426, 9(5, 31,6-68,8 mm 

CP), baía 39, fazenda Nhumirim, Nhecolândia, Corumbá, c. 19º14’S 57º02’W, Mai 1985, E. 

K. Bastos; MZUSP 39940, 2, 59,1-63,5 mm CP, Nhecolândia, Capão Grande, Corumbá, 

18°16’42”S 56°33’18”W, Set 1975, G. M. Mourão, E. K. Resende & R. A. Mauro; MZUSP 

59834, 2, 34,5-67,8 mm CP, lagoa Corixão, aproximadamente 6,5 km a oeste de Anhuma, 

19º07’S 55º20’W, 20 Nov 1998, A. Machado & B. Chernoff; NUP 177, 7 de 58, 31,6-63,2 

mm CP, baía da Medalha, afluente do rio Miranda, Corumbá, c. 19º24’S 57º19’W, A. A, 

Agostinho et al.; NUP 14524, 4, 51,5-54,2 mm CP, rio Miranda, afluente do rio Paraguai, 

Corumbá, 19°17’32”S 57°15’21”W, 26 Mar 2012, Nupélia. 
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Diagnose: Metynnis otuquensis difere de todas as congêneres exceto M. maculatus por 

apresentar 110-121 escamas na linha lateral (vs. 59-110). Metynnis otuquensis pode ser 

diferenciada de M. maculatus por possuir cinco supraneurais (vs. seis), forma geral do corpo 

alongada verticalmente, com altura 84,8-91,1% CP (vs. corpo alongado horizontalmente, 

60,8-84,2% CP), além da ausência de máculas verticalmente alongadas ou faixas curtas 

escuras ao longo das membranas interradiais (vs. presença). 

 

Descrição: dados morfométricos sumarizados na Tabela 14. Corpo alto, comprimido, com 

forma geral discoide, bem circular, com região ventral mais arredondada, sendo a maior altura 

do corpo encontrada na linha vertical que passa pelas inserções das nadadeiras dorsal e 

pélvica. Distância pré-dorsal maior que a pós-dorsal. Perfil dorsal da cabeça convexo da boca 

até a linha vertical que passa pela margem anterior do olho, côncavo deste ponto até a base do 

processo supraoccipital, e novamente convexo da base do processo até a origem da nadadeira 

dorsal. Perfil do corpo muito inclinado na base da nadadeira dorsal; reto do final da nadadeira 

dorsal até a origem da nadadeira adiposa; e novamente inclinado na base da nadadeira 

adiposa. Cabeça arredondada, com região do opérculo acima da linha transversal que passa 

pela metade do olho aproximadamente do mesmo comprimento que a região abaixo deste 

ponto, com margem posterior circundada por membrana opercular fina, cobrindo até três 

escamas horizontalmente no maior comprimento da cabeça. 

Perfil ventral do corpo muito convexo, com a presença de uma série de 24(3), 25(6) ou 

26(3) espinhos abdominais pré-pélvica simples, seguidos por 9(5) ou 10(7) espinhos simples 

com asas laterais; seguidos por 1(8) ou 2(4) espinhos bilaterais. Espinhos totais 34(1), 35(2), 

36(6) ou 37(3), nenhum posterior ao ânus. Pedúnculo caudal curto, margens dorsal e ventral 

retas, com altura maior que o comprimento. 

Focinho arredondado. Boca terminal, mandíbulas isognatas. Dentes molariformes. 

Dentes da série labial do pré-maxilar contactando os dentes da série lingual. Cinco dentes na 

série labial e dois na série lingual. Dentes 1-3 da série labial do pré-maxilar com borda 

cortante; dentes 1 e 2 separados por espaço. Dentário com quatro dentes, par de dentes 

sinfiseanos sempre presentes atrás da série principal de dentes. Maxilar edêntulo. 

Escamas cicloides, numerosas, pequenas e de tamanhos irregulares. Linha lateral 

completa, contendo 110(4), 111(2), 112(2), 113(1), 115(3), 116(2) ou 121(1) escamas 

perfuradas; seis a oito anteriores maiores que as demais. Séries de escamas acima da linha 
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lateral 66(7), 68(2), 69(2), 70(2), 74(1) ou 77(1). Séries de escamas abaixo da linha lateral 

66(4), 67(3), 68(1), 69(1), 70(1), 71(1), 74(2), 75(1) ou 77(1). Séries de escamas entre origem 

da nadadeira adiposa e linha lateral 25(4), 26(3), 27(3), 28(1), 29(1), 30(2) ou 34(1). Escamas 

pré-dorsais 65(8), 66(3), 67(1), 68(1), 70(1) ou 75(1). Escamas circumpedunculares 26(5), 

27(3), 28(3), 29(1), 30(2) ou 34(1).  

Raios da nadadeira dorsal ii-iii, 16(5), 17(7) ou 18(2); quando adpressos não atingindo 

a nadadeira adiposa. Origem da nadadeira dorsal no meio do corpo ou pouco atrás da vertical 

que passa pela origem da nadadeira pélvica; precedida por um espinho forte anteriormente 

direcionado; margem distal truncada. Nadadeira adiposa bem desenvolvida; margem distal 

truncada; base igual ou maior que a distância entre final da nadadeira dorsal e origem da 

nadadeira adiposa. Raios da nadadeira peitoral i, 12(3), 13(3) ou 14(6); margem distal 

convexa, com raios anteriores prolongados, formando uma extremidade arredondada. Raios da 

nadadeira pélvica i, 5(13) ou 6(1); margem distal convexa, com ligeiro prolongamento dos 

raios anteriores, formando uma extremidade arredondada, porém não alcançando a origem da 

nadadeira anal. Raios da nadadeira anal iii-iv, 31(2), 32(7), 33(4) ou 34(1); margem distal 

com dimorfismo sexual (ver seção “dimorfismo sexual”); primeiros raios não-ramificados 

bem desenvolvidos e unidos em estrutura similar a um espinho. Nadadeira caudal bifurcada, 

lobos superior e inferior com tamanhos aproximadamente iguais. 

Primeiro arco branquial com rastros branquiais, curtos e grossos, sendo os do ramo 

superior e inferior com comprimento aproximadamente igual, 8(1), 9(8) ou 10(5) rastros 

branquiais no ramo superior; 12(2), 13(6) ou 14(6) rastros branquiais no ramo inferior. Quatro 

raios branquiostegais. Vértebras totais 38(1); vértebras abdominais 13(1); vértebras caudais 

22(1). Supraneurais 5(1). 
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Tabela 14: Dados morfométricos de Metynnis otuquensis. N= número de exemplares não tipo; DP= desvio padrão. Dados dos espécimes tipo retirados de Zarske & Géry 

(1999). 

 Holótipo 

(ZMB 16890) 

Parátipo 

(ZMB 32499) N Mínimo Máximo Média SD 

Comprimento padrão (mm) 95,6 97,0 15 19,8 119,5   

        

Porcentagens no comprimento padrão        

Comprimento da cabeça 27,6 29,2 15 27,9 32,8 29,9 1,50 

Altura do corpo 84,7 83,3 15 84,8 91,1 86,8 1,67 

Altura do pedúnculo caudal 11,0 11,0 15 9,3 11,7 10,2 0,70 

Comprimento do pedúnculo caudal - - 15 7,2 9,8 8,4 0,83 

Distância Pré-dorsal 65,5 67,4 15 64,0 69,4 66,1 1,62 

Distância Pré-peitoral - - 15 29,5 36,0 33,6 1,85 

Distância Pré-anal - - 15 76,9 83,8 80,5 2,05 

Distância Pós-dorsal 60,5 60,1 15 56,7 61,3 58,4 1,29 

Distância Pré-pélvica - - 15 62,3 69,5 65,3 2,15 

Comprimento da nadadeira dorsal 26,2 - 11 25,2 42,3 31,8 6,60 

Comprimento da nadadeira peitoral - - 14 16,3 22,7 20,8 1,86 

Comprimento da nadadeira pélvica - - 15 13,2 16,5 14,8 0,96 

Comprimento da nadadeira anal - - 14 11,6 17,1 14,3 1,67 

Comprimento da base da nadadeira dorsal 24,4 24,8 15 22,2 26,5 24,7 1,05 

Comprimento da base da nadadeira adiposa 12,6 13,6 15 11,9 14,5 13,0 0,79 

Comprimento da base da nadadeira anal 43,5 44,0 15 40,3 45,5 43,0 1,85 
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Distância da base do processo supraoccipital à origem 

da nadadeira dorsal  

44,7 45,4 15 39,5 46,5 42,9 2,15 

Distância entre final da nadadeira dorsal e origem da 

nadadeira adiposa 

12,1 9,4 15 8,8 12,0 10,1 1,03 

Comprimento do processo supraoccipital 12,9 13,0 15 11,0 13,0 12,3 0,65 

Distância interorbital 14,0 14,9 15 13,3 16,3 14,4 0,86 

Diâmetro orbital 11,1 12,3 15 11,3 13,1 12,3 0,54 

Comprimento do focinho 7,0 6,8 15 8,0 9,0 8,5 0,33 

        

Porcentagens no comprimento da cabeça        

Distância interorbital - - 13 43,4 49,9 48,1 1,57 

Diâmetro orbital - - 13 38,0 42,8 41,0 1,56 

Comprimento do focinho - - 13 25,3 31,2 28,4 1,47 
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Desenvolvimento ontogenético: não foram analisados indivíduos com nadadeira peitoral 

em estágio larval. O menor espécime analisado possui 38,2 mm CP, e já possui forma do corpo 

semelhante ao dos adultos, com corpo alto, comprimento da cabeça pequena, e base da 

nadadeira adiposa curta. Apresentam colorido do corpo uniforme sem máculas escuras (Figura 

127). 

 

 

Figura 127: Metynnis otuquensis, NUP 1066, 38,2 mm CP, reservatório Manso, rio Cuiabá, Mato Grosso. 

 

Colorido em álcool: coloração de fundo amarelo-escuro a marrom-claro, cabeça e região 

dorsal do tronco mais escuros. Laterais do corpo com numerosas máculas escuras 

arredondadas, do tamanho da pupila, sem contorno definido, mais concentradas no meio do 

corpo (Figura 128). Olho com uma larga faixa transversal escura que passa pela pupila (não 

discernível em espécimes retidos por longo período em formalina). Nadadeiras dorsal, adiposa, 

anal e caudal com margens distais com uma estreita faixa escura. Nadadeira pélvica sem 

pigmentação (Figura 129). 
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Figura 128: Metynnis otuquensis, NUP 6336, 59,5 mm SL, reservatório Manso, rio Cuiaba, Mato Grosso. 

 

 

Figura 129: Metynnis otuquensis, CPUFMT 122, 65,3 mm CP, rio Cuiabá, Mato Grosso. 

 

Dimorfismo sexual: foi analisado apenas um indivíduo com dimorfismo sexual na nadadeira 

anal típico de macho adulto (MZUSP 44326), que exibe um lobo anterior desenvolvido nos 

primeiros 15 raios ramificados da nadadeira anal (Figura 130). Por sua vez, as fêmeas possuem 

raios da nadadeira anal decrescendo gradualmente de tamanho, tornando a margem da mesma 

retilínea. Zarske (2012: 316) menciona que o parátipo ZMB 34505, 87,0 mm CP, tem uma 
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deformação nos primeiros raios da nadadeira anal que parece ter regenerado, mas que 

assim como o holótipo (ZMB 16980), é provavelmente uma fêmea. Os primeiros raios da 

nadadeira dorsal de alguns indivíduos são alongados, formando longos filamentos 

aparentemente apenas durante o período reprodutivo, assim como em M. cuiaba. O menor 

macho analisado apresentando dimorfismo sexual na nadadeira anal com 65,1 mm CP 

(MZUSP 44326), e menor fêmea dissecada apresentando 59,5 mm CP (NUP 6336) já madura 

e em período reprodutivo. 

 

 

Figura 130: Metynnis otuquensis, MZUSP 44326, 65,1 mm CP, macho, arroio cruzando a estrada Tangará da 

Serra-Barra do Bugres, 19 km de Nova Olímpia, MT. 

 

Notas ecológicas: exemplares de M. otuquensis estavam comumente misturados com M. 

mola (CPUFMT 122, MZUSP 19814, NUP 1066 e 3559), habitando principalmente baías e 

remansos de afluentes do alto rio Paraguai, como rios Cuiabá e Pixaim. Assim, acredita-se 

que as espécies sejam sintópicas, e M. otuquensis, assim como M. mola, habita 

preferencialmente ambientes lênticos associados a macrófitas aquáticas. 

 

Distribuição: Registramos pela primeira vez a ocorrência de Metynnis otuquensis em 

tributários do rio Paraguai, além do rio Otuquis, no Brasil. Assim, consideramos que M. 

otuquensis distribui-se ao longo da bacia do rio Paraguai, incluindo tributários como os rios 

Cuiabá e Pixaim, em Mato Grosso e rio Otuquis, na região de divisa entre Bolívia e Paraguai 

(Figura 131). 

Metynnis otuquensis foi descrita da baía Negra, rio Otuquis, bacia do rio Paraguai. 

Braga (1993/1994: 32) discutiu a ocorrência de M. otuquensis na bacia do rio Paraná na 

Argentina, que vinha sendo identificada erroneamente como M. maculatus por Berg (1897) e 

López et al. (1987). Baseado nos dados merísticos fornecidos por Braga (1993/1994), 
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juntamente com a figura 1 (p. 26), consideramos que esse registro na verdade trata-se de 

M. cuiaba. 

 

Figura 131: Mapa parcial da América do Sul mostrando a distribuiçãoo geográfica de Metynnis otuquensis, a 

estrela indica a localidade tipo (Bahia Negra, rio Otuquis), e os círculos as localidades do restante do material 

examinado. 

 

Comentários: Eigenmann et al. (2007), ao analisarem a icitofauna da bacia do rio Paraguai, 

observaram um exemplar maior, e diferente dos outros dois exemplares de M. mola, pois não 

possuía espinhos pós-pélvica bifurcados, e citaram que poderia se tratar de uma nova espécie. 

Posteriormente, Ahl (1923: 26) descreveu M. otuquensis destacando a similaridade da forma 

geral do corpo com M. mola, e diagnosticou ambas espécies pela presença de máculas do 

tamanho da pupila do meio do corpo em M. otuquensis (vs. máculas que se unem formando 

faixas transversais na região dorsal do corpo em M. mola), além de M. otuquensis apresentar 

maior processo occipital, e menor comprimento das nadadeiras. 

Gosline (1951: 50) considerou M. otuquensis sinônimo júnior de M. mola, e destacou 

que os espinhos altos e bifurcados lembravam os de espécies de Mylossoma. Mas Zarske & 

Géry (1999: 202) analisaram a série tipo de M. otuquensis, e constataram que além da 

presença de espinhos não bifurcados (como apontado por Eigenmann et al., 2007 e Ahl, 
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1923), M. otuquensis poderia ser separada de M. mola por apresentar 115-120 na linha 

lateral (vs. cerca de 75), interorbital 14,0-14,9% CP (vs. 11,6-12,5% CP) e base da nadadeira 

dorsal 24,4-24,8% CP (vs. 18,5-22,0% SL). Adicionalmente, os autores compararam a espécie 

a M. maculatus, congênere que compartilha elevado número de escamas na linha lateral, e 

diferenciou as duas pela maior altura do corpo de M. otuquensis (83,3-84,7% CP vs. 64,8-

75,3% CP), cabeça mais longa (27,6-29,1% CP vs. 25,0-26,3% CP), maior distância pré-

dorsal (65,5-67,4% CP vs. 59,3-63,2% CP), entre outras medidas. 

Durante o desenvolvimento do trabalho questionamos a ocorrência de M. otuquensis 

no rio Paraguai no Brasil, pois muitos lotes tinham sido analisados e apenas outras três 

congêneres foram registradas nesta bacia, M. cuiaba, M. maculatus e M. mola, sendo que 

todas compartilham com M. otuquensis a presença de máculas do tamanho aproximado da 

pupila no corpo. Mas ela pode ser facilmente diferenciada de M. cuiaba por apresentar 110-

121 escamas na linha lateral (vs. 90-110), 66-77 séries de escamas acima da linha lateral (vs. 

54-64), menor comprimento do processo supraociipital (11,0-13,0% CP vs. 13,1-17,0% CP) e 

corpo muito alto (84,8-91,1% CP vs. 72,7-86,9% CP).  

Metynnis maculatus também possui muitas escamas, o que nos gerou dúvidas quanto a 

distinção entre as duas espécies. Mas M. otuquensis pode ser separada de M. maculatus por 

possuir cinco supraneurais (vs. seis), forma geral do corpo discoide, com altura 84,8-91,1% 

CP (vs. 60,8-84,2% CP), ausência de máculas verticalmente alongadas ou faixas curtas 

escuras ao longo das membranas interradiais (vs. presença) e maior distância pré-dorsal (57,3-

63,9% CP vs. 64,3-69,4% CP). 

Finalmente, apesar de possuírem número de escamas muito diferentes, M. mola e M. 

otuquensis, possuem forma geral do corpo muito semelhante, com perfil ventral muito 

convexo. Essa similaridade morfológica é agravada pelo fato das espécies viverem em 

simpatria e sintopia, pois todos os espécimes de M. otuquensis analisados aqui estavam 

identificados erroneamente como M. mola, ou misturados com indivíduos de M. mola. Assim, 

sem olhar atento a forma dos espinhos pós-pélvica, ou contagem do número de escamas, as 

duas congêneres podem ser facilmente confundidas. Isso acarretou na lacuna de registros da 

ocorrência de M. otuquensis na bacia do rio Paraguai, incluvise durante boa parte do 

desenvolvimento deste trabalho. Outro agravante é a possibilidade de M. otuquensis ser 

naturalmente menos frequente que as demais congêneres, pois mesmo em uma bacia bem 

amostrada como a do rio Paraguai, identificamos apenas 16 indivíduos, em lotes com 1 a 3 

indivíduos (quando maiores, misturados a M. mola). 
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Adicionalmente, as duas espécies podem ser facilmente diferenciadas pela presença 

de espinhos bifurcados em M. mola, pelo número de raios ramificados na nadadeira anal (31-

34 vs. 34-40 em M. mola), séries deescamas entre a origem da nadadeira adiposa e a linha 

lateral (25-32 vs. 16-22) e séries de escamas circumpedunculares (26-34 vs. 18-24). 

 

Material examinado: Tipo (analisados por foto e rafiografia): ZMB 16980, holótipo, 1, 

95,6 mm CP, río Otuquis, Bahia Negra, Paraguai, Anisits; ZMB 34505, parátipo, 1, 87,0 mm 

SL, mesmos dados do holótipo. Não tipo: Bacia do rio Paraguai, Brasil, Mato Grosso: 

CPUFMT 122, 2, 62,0-65,3 mm CP, rio Cuiabá, afluente do rio Paraguai, Santo Antônio do 

Leverger, c. 15°51’S 56°06’W, 10 Mai 2006, sem coletor; MZUSP 19814, 3, 38,3-43,1 mm 

CP, rio Paraguai, Santo Inácio, Cáceres, c. 16°03’S 57°41’W, 26 Mar 1977, CEPIPAM; 

MZUSP 20429, 1, 119,5 mm CP, rio Pixaim, bainhazinha, afluente do rio Cuiabá, Barão de 

Melgaço, 16°10’59”S 55°57’37”W, 18 Ago 1976; MZUSP 44326, 16(3, 62,6-65,1 mm CP), 

arroio no rio Bugres, afluente do rio Paraguai, 13 km ao sul de Nova Olímpia, Barra do 

Bugres, 14°53’26”S 57°15’59”W, 11 Ago 1991, Expedição MZUSP/USNM/MCP; NUP 1066, 

3, 36,6-38,2 mm CP, reservatório Manso, afluente do rio Paraguai, Chapada dos Guimarães 

divisa com Nobres, 14°52’00”S 55°31’60”W, Mai 2000, Nupélia; NUP 3559, 1, 19,8 mm CP, 

baía Sinhá Mariana, afluente do rio Paraguai, Barão de Melgaço, 14°56’33”S 55°45’42”W, 20 

Mar 2001, Nupélia; NUP 6336, 3, 1 d&c, 59,5-66,0 mm CP, mesma localidade e coletor que 

NUP 1066, Jul 2003. 

 

Metynnis sp. n. 1 

(Figs. 132-135) 

 

Metynnis hypsauchen Zarske & Géry, 2000: 21 [Nhamundá; foto]. ! Zarske & Géry, 2008: 

179 [Guiana; comparação com Metynnis longipinnis; foto]. 

Metynnis cf. hypsauchen Zeinad & Prado, 2012: 153 [Brasil, rio Sucunduri, bacia do rio 

Madeira; foto].  
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Figure 132: Metynnis sp. n. 1, rio Parauari, comunidade Monte Sinai, Maués, Amazonas: a. INPA 34811, macho, 

141,3 mm SL, b. INPA 34811, fêmea, 149,4 mm SL. 

 

Holótipo: INPA 34811, macho, 141.3 mm SL, Maués, rio Parauari, comunidade Monte Sinai, 

Amazonas, Brasil, 4º21’28”S 57º35’54”W, 31 Mai 2010, R. R. de Oliveira & W. Pedroza. 
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Parátipos: bacia do rio Negro, Brasil, Amazonas: INPA 11804, 1, 176,3 mm CP, 

igarapé Paunini, afluente do rio Jau, bacia do rio Negro, 2º12’44”S 62º23’47”W, 12 Jun 1995, 

M. Garcia & E. Ferreira; INPA 18657, 5, 1 esq., 144,8-172,4 mm CP, lago Curirarra, 4 horas 

acima do rio Caurés, 1º20’04”S 62º21’40”W, 25 December 1976, Expedição Negro-Caurés; 

INPA 42313, 1, 95,3 mm CP, rio Padauari, no Parque Estadual do Rio Negro, Novo Airão, 

2º09’26”S 06º17’32”W, 13 Abr 2005, F. Medonça, A. Pires & M. Picanso; INPA 46289, 3, 

160,9-165,9 mm CP, rio Negro, próximo a Barcelos, Barcelos, 0o36’19”S 63o21’25”W, 19 

Feb 2014, V. Machado & T. Hrbek; INPA 46469, 2, 142,5-153,7 mm CP, rio Negro em frente 

a comunidade Castanheira, São Gabriel da Cachoeira, 0o20’04”S 65o38’18”W, 10 Feb 2014, 

V. Machado & T. Hrbek; INPA 46472, 3, 14216-153,1 mm CP, rio Cucuí, São Gabriel da 

Cachoeira, 1o10’46”S 66o50’26”W, 20 Feb 2014, V. Machado & T. Hrbek. Roraima: INPA 

19994, 3, 140,9-166,8 mm CP, lago do Uruá, afluente do rio Branco, Caracaraí, c. 1°50’S 

61°10’W, 27 Nov 1976, equipe de ictiologia do INPA. Venezuela, Amazonas: MCNG 

12414, 1, 160,9 mm CP, río Pasimoni, aproximadamente 20 km acima da confluência com o 

río Casiquiare, 1°49’59”N 66°34’59”W, 19 Abr 1985, L. N. P. Cardozo & E. Casdon. Bacia 

do rio Parauari: INPA ex. 34811, 3, 128,1-143,3 mm CP, rio Parauari, comunidade Monte 

Sinai, Maués, 4º21’28”S 57º35’54”W, 31 Mai 2010, R. R. de Oliveira & W. Pedroza. Bacia 

do rio Trombetas, Pará: INPA 39507, 5, 125,0-179,5 mm CP, lago Jacaré, rio Trombetas, 

Oriximiná, 1º20’48”S 56º51’17”W, 30 Nov 2007, D. A. Bastos; Bacia do rio Uatumã, 

Amazonas: INPA 37249, 2, 107,2-113,8 mm CP, ressaca do rio Jatapu, São Sebastião do 

Uatumã, 2º01’03”S 58º10’26”W, 1 Out 2011, L. R. Py-Daniel et al. Goiás. 

 

Diagnose: Metynnis sp. n. 1 difere das demais congêneres por possuir escamas da linha lateral 

com elevada concentração de cromatóforos escuros, conferindo um aspecto de linha lateral 

preta. Adicionalmente, Metynnis sp. n. 1 difere das demais congêneres exceto M. fasciatus, M. 

hypsauchen e M. longipinnis por apresentar 14-18 rastros branquiais no ramo superior (vs. 7-

14 em M. altidorsalis, M. anisurus, M. cuiaba, M. lippincottianus, M. maculatus, M. mola, M. 

otuquensis e Metynnis sp. n. 2; e 24-38 em M. guaporensis e M. luna). De M. fasciatus 

distingue-se por apresentar comprimento da cabeça 24,3-27,5% no CP (vs. 28,0-33,7%), além 

do padrão de colorido (barras verticais largas atingindo a região mais ventral do corpo). 

Finalmente, Metynnis sp. n. 1 difere de M. hypsauchen e M. longipinnis por apresentar 56-65 

escamas pré-dorsais e 90-107 escamas na linha lateral (vs. 36-54, 65-82 em M. hypsauchen; e 

40-58, 74-94 em M longipinnis). 
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Descrição: dados morfométricos sumarizados na Tabela 15. Corpo alto, comprimido, aspecto 

geral discoide, região pré-pélvica inclinada com margem reta, sendo a maior altura do corpo 

encontrada na linha vertical que passa pelas inserções das nadadeiras dorsal e pélvica. 

Distâncias pré-dorsal e pós-dorsal aproximadamente iguais. Perfil dorsal da cabeça convexo 

da boca até a linha vertical que passa pela margem anterior do olho, levemente côncavo deste 

ponto até a base do processo supraoccipital, e novamente convexo da base do processo até a 

origem da nadadeira dorsal. Perfil dorsal corpo muito inclinado na base da nadadeira dorsal; 

reto do final da nadadeira dorsal até a origem da nadadeira adiposa; e novamente inclinado na 

base da nadadeira adiposa. Cabeça ovalada, região do opérculo abaixo da linha transversal que 

passa pela metade do olho aproximadamente o dobro do comprimento da região acima deste 

ponto, com margem posterior circundada por membrana opercular grossa, cobrindo até quatro 

escamas horizontalmente no maior comprimento da cabeça. 

Perfil ventral do corpo inclinado e convexo, com a presença de uma série de 19(1), 

21(5), 22(8), 23(7)* ou 24(7) espinhos abdominais pré-pélvica simples, seguidos por 6(1), 

7(10), 8(12)* ou 9(4) espinhos simples com asas laterais; seguidos por 1(14), 2(12)* ou 3(1) 

espinhos bilaterais. Espinhos totais 28(2), 29(1), 30(4), 31(3), 32(9), 33(4)* ou 34(4), nenhum 

posterior ao ânus. Pedúnculo caudal curto, margens dorsal e ventral retas, com altura 

aproximadamente igual ao comprimento. 

Focinho arredondado. Boca terminal, mandíbulas isognatas. Dentes molariformes. 

Dentes da série labial do pré-maxilar contactando os dentes da série lingual. Cinco dentes na 

série labial e dois na série lingual. Dentes 1-3 da série labial do pré-maxilar com borda 

cortante; dentes 1 e 2 separados por espaço. Dentário com quatro dentes, par de dentes 

sinfiseanos sempre presentes atrás da série principal de dentes. Maxilar edêntulo. 

Escamas cicloides, numerosas, pequenas e de tamanhos irregulares. Linha lateral 

completa, contendo 90(1), 92(1), 93(1), 94(5), 95(1), 96(6), 97(1)*, 98(2), 99(4), 101(1), 

102(1), 103(1), 104(2), 106(1) ou 107(1) escamas perfuradas; seis a oito anteriores maiores 

que as demais. Séries de escamas acima da linha lateral 52(2), 53(3), 56(1), 57(1), 58(5), 

59(3), 60(3), 61(3), 62(1), 63(3)*, 65(1) ou 66(3). Séries de escamas abaixo da linha lateral 

53(1), 54(2), 56(2), 57(1), 58(2), 59(4), 60(3)*, 61(1), 62(1), 63(1), 64(4), 65(2), 66(1), 67(1) 

ou 69(3). Séries de escamas entre origem da nadadeira adiposa e linha lateral 30(4), 31(9), 

32(7), 33(6), 34(2)* ou 35(1). Escamas pré-dorsais 56(3), 57(1), 58(4), 59(3), 60(2)*, 61(2), 
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62(6), 63(2), 64(4) ou 65(2). Escamas circumpedunculares 30(5), 31(2), 32(4), 33(6), 

34(2), 35(4), 36(5)* ou 37(1). 

Raios da nadadeira dorsal ii-iii, 16(1), 17(9), 18(13)* ou 19(5); quando adpressos não 

atingindo a nadadeira adiposa. Origem da nadadeira dorsal no meio do corpo ou pouco atrás 

da vertical que passa pela origem da nadadeira pélvica; precedida por um espinho forte 

anteriormente direcionado; margem distal truncada. Nadadeira adiposa bem desenvolvida; 

margem distal truncada; base maior que a distância entre final da nadadeira dorsal e origem da 

nadadeira adiposa. Raios da nadadeira peitoral i, 12(5), 13(8), 14(6)*, 15(9) ou 17(1); margem 

distal convexa, com raios anteriores prolongados, formando uma extremidade arredondada. 

Raios da nadadeira pélvica i, 5(22)* ou 6(7); margem distal convexa, com ligeiro 

prolongamento dos raios anteriores, formando uma extremidade arredondada, porém não 

alcançando a origem da nadadeira anal. Raios da nadadeira anal iii-iv, 35(2), 36(4), 37(4), 

38(3), 39(11)*, 40(1) ou 41(1); margem distal com dimorfismo sexual (ver seção “dimorfismo 

sexual”); primeiros raios não-ramificados bem desenvolvidos e unidos em estrutura similar a 

um espinho. Nadadeira caudal bifurcada, lobos superior e inferior com tamanhos 

aproximadamente iguais. 

Primeiro arco branquial com rastros branquiais, curtos, quase metade dos filamentos 

branquiais, 14(13), 15(8)*, 16(7) ou 18(1) rastros branquiais no ramo superior; 16(2), 17(2), 

18(3), 19(4), 20(4)*, 21(1), 22(4), 23(4), 24(3) ou 25(2) rastros branquiais no ramo inferior; 

rastros do ramo inferior ligeiramente maiores que os do ramo superior. Quatro raios 

branquiostegais. Vértebras totais 37(1); vértebras abdominais 12(1); vértebras caudais 21(1). 

Supraneurais 5(1) (Figura 133). 

 

Tabela 15: Dados morfométricos de Metynnis sp. n. 1, espécie nova. N = número de exemplares, e DP = desvio 

padrão. 

N Holótipo Parátipos Média SD 

Comprimento padrão (mm)  141,3 95,3-179,5 147,6  

      

Porcentagens no comprimento padrão      

Comprimento da cabeça 29 26,8 24,3-27,5 26,2 0,86 

Altura do corpo 29 76,6 67,2-86,6 74,0 4,47 

Altura do pedúnculo caudal 29 10,0 9,0-11,6 9,9 0,55 

Comprimento do pedúnculo caudal 29 8,0 7,2-11,5 9,5 1,32 

Distância Pré-dorsal 29 60,2 55,8-69,1 59,9 2,49 

Distância Pré-peitoral 29 29,9 27,9-33,0 29,7 1,28 
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Distância Pré-anal 28 76,6 70,6-79,1 75,2 2,38 

Distância Pós-dorsal 29 63,6 58,8-74,1 65,1 2,80 

Distância Pré-pélvica 29 60,9 55,4-69,0 58,5 2,57 

Comprimento da nadadeira dorsal 26 24,9 22,8-42,7 29,1 4,83 

Comprimento da nadadeira peitoral 29 19,1 17,8-22,0 19,8 1,10 

Comprimento da nadadeira pélvica 29 15,2 13,5-17,4 14,6 0,82 

Comprimento da nadadeira anal 25 14,4 10,3-23,5 15,3 3,01 

Comprimento da base da nadadeira dorsal 28 22,7 21,3-26,2 23,7 1,23 

Comprimento da base da nadadeira adiposa 29 20,8 17,3-22,8 19,3 1,25 

Comprimento da base da nadadeira anal 28 39,2 36,0-46,6 40,1 2,30 

Distância da base do processo supraoccipital à origem 

da nadadeira dorsal  

29 45,3 42,4-54,9 46,0 2,36 

Distância entre final da nadadeira dorsal e origem da 

nadadeira adiposa 

29 9,2 9,1-14,1 10,9 1,09 

Comprimento do processo supraoccipital 29 20,8 17,1-24,0 19,7 1,59 

Distância interorbital 29 11,5 10,8-13,6 11,7 0,58 

Diâmetro orbital 29 9,3 7,8-10,6 8,7 0,54 

Comprimento do focinho 29 7,6 6,7-8,5 7,4 0,42 

      

Porcentagens no comprimento da cabeça      

Distância interorbital 29 42,8 41,9-49,6 44,5 1,96 

Diâmetro orbital 29 34,6 30,4-39,2 33,2 2,02 

Comprimento do focinho 29 28,2 26,2-31,1 28,4 1,28 
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Figura 133: Metynnis sp. n. 1, INPA 18657, 169,2 mm CP, fêmea, lago Curirarra, 4 horas acima do rio Caurés, 

bacia do rio Negro, Amazonas. 

 

Colorido em álcool: coloração de fundo amarelo-escuro a marrom-claro, cabeça e região 

dorsal do mais escuros. Exemplares provenientes do rio Negro possuem coloração de fundo 

marrom escuro. Escamas da linha lateral com cromatóforos escuros, conferindo aspecto de 

linha lateral preta. Laterais do corpo com faixas estreitas, numerosas, ocupando menos de 

cinco escamas horizontalmente, mais concentradas na região acima da linha lateral, abaixo 

desde ponto estão ausentes, ou podem se dissolver em faixas mais estreitas ou máculas 

maiores que a pupila, mais concentradas na região médio-ventral. Machos durante o período 

reprodutivo apresentam pontos escuros pequenos espalhados pelo corpo, principalmente 

acima da linha lateral e na região logo abaixo dela. Esses pontos pretos podem se concentrar 

formando duas grandes manchas escuras, de contorno indefinido, a primeira na região anterior 

do corpo entre a linha lateral e a origem da nadadeira dorsal; e a segunda na região acima do 

supracleitro, não ultrapassando a linha vertical que passa pela margem distal da nadadeira 

peitoral (Figura 134). Olho com uma larga faixa transversal escura que passa pela pupila (não 

discernível em espécimes retidos por longo período em formalina). Nadadeiras dorsal, anal e 

caudal hialinas na região proximal, e mais escura ao se aproximar da margem distal, com 

pigmentos mais concentrados ao longo da margem distal, formando uma pequena margem 

escura. Nadadeira dorsal de exemplares durante o período reprodutivo com máculas escuras 

verticalmente alongadas, podendo se unir formando pequenas faixas transversais ao longo das 

membranas interradiais. Nadadeiras peitoral e pélvica hialinas (Figure 132). 
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Figura 134: Metynnis sp. n. 1, INPA 39507, 125,0 mm CP, macho, lago Jacaré, rio Trombetas, Oriximiná. Foto: 

D. A. Bastos. 

 

Colorido em vida: baseado na coloração de exemplares recém-capturados, ou recém-

preservados. Coloração geral do corpo prateada, região dorsal da cabeça e corpo  mais escura. 

Nadadeiras, exceto a peitoral, amarelo claro, raios anteriores das nadadeiras anal e pélvica 

vermelho intenso. Nadadeira peitoral hialina. Machos durante o período reprodutivo com 

mancha verticalmente alongada vermelho intenso, de formato irregular, na região do 

supracleitro, imediatamente após o opérculo, entre a linha lateral e a região acima dos 

espinhos pré-pélvicos. Os machos também podem apresentar pontos vermelhos na região 

dorsal do corpo, mais concentrados até a linha vertical que passa pelo final da nadadeira 

dorsal (Figura 135). 
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Figura 135: Exemplar recém coletado, Metynnis sp. n. 1, macho, lago do Aracu, rio Sucunduri, bacia do rio 

Madeira. Foto: A. Zenaid. 

 

Dimorfismo sexual: Metynnis sp. n. 1 apresenta o mesmo dimorfismo sexual ilustrado por 

Zarske & Géry (1999: 173) para M. hypsauchen e também registrado para M. guaporensis por 

Ota et al. (2013), o qual consiste no prolongamento dos últimos raios não ramificados e 

primeiros dois raios ramificados nas fêmeas; nos machos esse prolongamento é seguido por 

uma reentrância profunda que origina o lobo centrado nos 10-13 primeiros raios ramificados 

da nadadeira. Machos maduros possuem coloração do corpo mais intensa que as fêmeas, 

marcada por uma mancha vermelho sangue, verticalmente alongada na região do supracleitro, 

e pontos escuros e vermelhos espalhados no corpo (Figura 135). As fêmeas apresentam apenas 

primeiros raios da nadadeira anal alarajados a vermelho claro. Não foram observados 

prolongamentos nos primeiros raios da nadadeira dorsal. 

 

Distribuição: Metynnis sp. n. 1 é conhecida no rio Negro no Brasil e na Venezuela, e das 

bacias dos rios Uatumã e Trombetas no Brasil. Zenaid & Prado (2012) registraram a 

ocorrência da nova espécie (como Metynnis cf. hypsauchen) do lago Aracu, rio Sucunduri (c. 

5°35’59”S 59°33’41”W, novembro 2009), um tributário da margem direita da bacia do rio 

Madeira, no Amazonas, Brasil (Figura 136). Apesar do exame extensivo de material 
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proveniente da bacia do rio Madeira para reconhecimento de espécies de Serrasalmidae 

(Ota et al., 2013), a nova espécie não foi previamente identificada, provavelmente devido ao 

fato de que a localidade onde a espécie foi registrada, rio Sucunduri (bacia do rio Madeira), ser 

de água clara e estar fora da área previamente amostrada (sistema Mamoré-Madeira). 

 

Figura 136: Mapa parcial da América do Sul mostrando a distribuiçãoo geográfica de Metynnis sp. n. 1. A estrela 

vermelha representa a localidade tipo, os círculos vermelhos representam a localidade dos parátipos, e o ponto 

preto o ponto representa o rio Sucunduri, registro apenas fotográfico. 

 

Notas ecológicas: espécimes de Metynnis sp. n. 1 são encontrados preferencialmente em lagos 

e rios com água preta, como o rio Negro e Uatumã. A nova espécie também foi capturada em 

lagos de água clara como nos rios Trombetas e Sucunduri. Esta espécie apresenta uma 

distribuição caracterizada como borda de escudo, tanto do escudo das Guianas como do 

Brasileiro, visto que o rio Sucunduri tem sua origem na borda deste escudo. Muito 

provavelmente, esta espécie está mais amplamente distribuída do que o registrado atualmente.  

A análise de uma fêmea dissecada (INPA 18657, 169,2 mm CP) capturada em 

dezembro, revelou a presença de pequenos e numerosos ovócitos amarelos, típicos de fêmeas 

maduras em reprodução. A imagem do exemplar recém capturado em novembro revela padrão 

de coloração típico de indivíduos durante período reprodutivo. 
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Comentários: Durante a análise de material depositado nas coleções INPA e MCNG 

exemplares identificados erroneamente como M. hypsauchen, e registrados na literatura 

(Zenaid & Prado, 2012) como Metynnis cf. hysauchen foram reconhecidos por nós como uma 

nova espécie para ciência, denominada aqui de Metynnis sp. n. 1. Metynnis hypsauchen e 

Metynnis sp. n. 1 possuem alta similaridade morfológica, incluindo  forma do corpo, 

dimorfismo sexual na nadadeira anal e padrão de colorido. Consequentemente, o material 

analisado depositado no INPA e MCNG estavam identificados erroneamente ou misturados 

com exemplares de M. hypsauchen, e registrado na literatura (Zenaid & Prado, 2012) como 

Metynnis cf. hysauchen. 

O primeiro caráter diagnóstico óbvio entre as duas espécies é a presença da linha lateral 

escura em Metynnis sp. n. 1, ausente em M. hypsauchen. Acreditávamos anteriormente que 

esse caráter estava associado ao período reprodutivo juntamente com a influência da água 

preta na coloração dos indivíduos, resultando no padrão geral do corpo mais escurecido. No 

entanto, as menores escamas em Metynnis sp. n. 1 chamam atenção, consistindo no segundo 

caráter que auxilia a diferenciar as duas, incluindo maior número de escamas pré-dorsais (56-

65 vs. 36-54), séries de escamas acima e abaixo da linha lateral (52-66 vs. 35-55), entre a 

origem da nadadeira adiposa e nadadeira anal (30-35 vs. 19-25), e na linha lateral (90-107 vs. 

65-82). 

Além da similaridade morfológica já discutida entre Metynnis sp. n. 1 e M. 

hypsauchen, a nova espécie também se assemelha a M. fasciatus e M. longipinnis, 

compartilhando o número relativamente alto de rastros branquais, base da nadadeira adiposa 

longa, e processo supraoccipital também longo. Metynnis fasciatus já foi considerada sinônimo 

júnior de M. hypsauchen (Gosline, 1951; Zarske & Géry, 2008), no entanto, assim como 

Zarske & Géry (1999) consideramos as duas espécies válidas e distintas, facilmente separadas 

pelo padrão de faixas transversais no corpo. Esse colorido também auxilia na diagnose de M. 

fasciatus, M. hypsauchen e Metynnis sp. n. 1. Em Metynnis sp. n. 1 e M. hypsauchen as faixas 

transversais escuras são estreitas, mais concentradas acima da linha lateral, abaixo deste ponto 

são ausentes ou se tornam mais curtas, até se transformarem em máculas do tamanho da 

pupila, já em M. fasciatus as faixas verticais são largas e atingem a origem da nadadeira 

pélvica. Adicionalmente, machos de Metynnis sp. n. 1 possuem padrão de coloração marcante 

durante período reprodutivo que está ausente em machos de M. fasciatus (incluindo mancha 
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vermelha no supracleitro e pontos pretos ao longo do flanco), e a espécie nova possui 

menor comprimento da cabeça (24,3-27,5% no CP vs. 28,0-33,7%). 

A última congênere mais semelhante morfologicamente é M. longipinnis, descrita por 

Zarske & Géry (2008), da Venezuela, e é caracterizada por não apresentar marcas escuras no 

corpo, e prolongamento acentuado nos primeiros raios das nadadeiras dorsal e anal. Para os 

autores, M. longipinnis é sem dúvida, mais proximamente relacionada a M. hypsauchen, o que 

nos leva a pensar que também está intimamente relacionada a nova espécie. Mas apesar de 

compartilharem muitos caracteres, Metynnis sp. n. 1 pode ser facilmente diagnosticada de M. 

longipinnis pela presença de marcas escuras no corpo, presença de linha lateral escura, além 

de faixas escuras estreitas na região dorsal (ausentes em M. longipinnis). Adicionalmene, 

Metynnis sp. n. 1 apresenta 56-65 escamas pré-dorsais e 90-107 escamas na linha lateral (vs. 

40-58 e 74-94), além possuir mais vértebras abdominais (12 vs. 10), e menos vértebras 

caudais (21 vs. 22-23). Por fim, Metynnis sp. n. 1 difere dessas congêneres por apresentar 

distância genética de 11% de M. fasciatus e M. hypsauchen e 18% com M. longipinnis, 

utilizando o gene mitocondrial citocromo c oxidase I (Figura 141 e Tabela 17). 

 

Metynnis sp. n. 2 

(Figs. 137-140) 
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Figura 137: Metynnis sp. n. 2, INPA 46474, holótipo, fêmea, 141,2 mm CP, lago Mabi, alto rio Negro, São 

Gabriel da Cachoeira, Amazonas. 

 

Holótipo: INPA 46474, 141,2 mm CP, lago Mabi, alto rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, 

Amazonas, Brasil, 0o55’50”S 66o47’37”W, 15 Fev 2014, V. Machado & T. Hrbek. 

 

Parátipos: bacia do rio Madeira, Amazonas, Brasil: INPA 33614, 2, 91,8-96,1 mm CP, 

calha do rio Guariba, Reserva Extrativista (RESEX) Guariba, Apuí, 8o45’03”S 60o26’10”W, 7 

Nov 2008, W. Pedroza, W. M. Ohara, F. R. Ribeiro, T. F. Teixeira. Bacia do rio Negro, 

Amazonas: INPA 39013, 1, 165,7 mm CP, rio Arirara, próximo à confluência com rio Negro, 

Barcelos, 0º20’00”S 63º40’00”W, 15 Jul 2011, R. Peleja; INPA 46474, 1, 142,9 mm CP, rio 

Negro em frente a comunidade Castanheira, São Gabriel da Cachoeira, 0o20’04”S 

65o38’18”W, 10 Fev 2014, V. Machado & T. Hrbek. Bacia do rio Casiquiare, Vezezuela, 

Amazonas: MCNG 38265, 1, 122,5 mm CP, río Manipitare, 5 ou 6 km acima da confluência 

com río Casiquiare, 2°10’04”N 65°33’52”W, 15 Jan 1998, K. Winemiller, L. Nico, S. Walsh 

& A. Barbarino; MCNG 42172, 1, 184,6 mm CP, caño Candela, próximo a confluência com 

rio Pasimoni, bacia do río Candela, Departamento Rio Negro, 10 Jan 1999, L. Nico, H. Jelks 

& H. López. 

  



 262 

 

Não tipos: INPA 46290, 7, 160,3-186,5 mm CP, 2 esq., lago no rio Negro próximo a 

Barcelos, Barcelos, Amazonas, Brasil, 0o36’19”S 63o21’25”W, 19 Fev 2013, V. Machado & 

T, Hrbeck. 

 

Diagnose: Metynnis sp. n. 2 pode ser diagnosticada de todas as congêneres por apresentar 

uma combinação única de rastros branquiais, 13-14 rastros branquais no ramo superior e 26-

30 no inferior (vs. 7-14 e 12-15 em M. altidorsalis, M. anisurus, M. cuiaba, M. 

lippincottianus, M. maculatus, M. mola e M. otuquensis; 14-18 e 16-26 em M. fasciatus, M. 

hypsauchen e M. longipinnis; 22-35 e 26-39 em M. luna e M. guaporensis). Adicionalmente 

difere das demais congêneres, exceto M. altidorsalis e M. longipinnis por não apresentar 

máculas ou faixas escuras no corpo (vs. presença). Metynnis sp. n. 2 distingue-se de M. 

longipinnis por apresentar 58-78 escamas pré-dorsais e 96-110 na linha lateral (vs. 40-58 e 74-

94) e de M. altidorsalis pelo prolongamento de todos os raios da nadadeia dorsal (vs. apenas 

os quatro primeiros) e machos apresentarem lobo anterior na nadadeira anal com reentrância 

(vs. lobo contínuo). 

 

Descrição: dados morfométricos sumarizados na Tabela 16. Corpo alto, comprimido, com 

forma geral elíptica, região pré-pélvica inclinada com margem reta, sendo a maior altura do 

corpo encontrada na linha vertical que passa pelas inserções das nadadeiras dorsal e pélvica. 

Distâncias pré-dorsal e pós-dorsal aproximadamente iguais. Perfil dorsal do corpo inclinado, 

levemente convexo da boca até a linha vertical que passa pela margem anterior do olho, 

suavemente côncavo deste ponto até a base do processo supraoccipital, e novamente 

ligeiramente convexo da base do processo até a origem da nadadeira dorsal. Perfil do corpo 

inclinado na base da nadadeira dorsal; reto do final da nadadeira dorsal até a origem da 

nadadeira adiposa; e novamente inclinado na base da nadadeira adiposa. Cabeça ovalada, 

região do opérculo abaixo da linha transversal que passa pela metade do olho 

aproximadamente o dobro do comprimento da região acima deste ponto, com margem 

posterior circundada por membrana opercular grossa, cobrindo até quatro escamas 

horizontalmente no maior comprimento da cabeça. 

Perfil ventral do corpo inclinado e convexo, com a presença de uma série de 19(1), 

21(3), 22(4), 23(3)*, 24(1) ou 25(1) espinhos abdominais pré-pélvica simples, seguidos por 

7(1), 8(10)* ou 9(2) espinhos simples com asas laterais; seguidos por 1(10)* ou 2(2) espinhos  

bilaterais. Espinhos totais 27(1), 30(2), 31(2), 32(5)*, 33(1) ou 35(1), nenhum posterior ao 
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ânus. Pedúnculo caudal curto, margens dorsal e ventral retas, com altura maior que 

comprimento. 

Focinho arredondado. Boca suavemente subterminal, pré-maxilar proeminente, se 

projetanto a frente do dentário. Dentes molariformes. Dentes da série labial do pré-maxilar 

contactando os dentes da série lingual. Cinco dentes na série labial e dois na série lingual. 

Dentes 1-3 da série labial do pré-maxilar com borda cortante; dentes 1 e 2 separados por 

espaço. Dentário com quatro dentes, par de dentes sinfiseanos sempre presentes atrás da série 

principal de dentes. Maxilar edêntulo. 

Escamas cicloides, numerosas, pequenas e de tamanhos irregulares. Linha lateral 

completa, contendo 96(1)*, 98(1), 103(2), 104(1), 105(1), 106(1), 107(2), 110(2) ou 111(2) 

escamas perfuradas; sendo as oito primeiras maiores que as demais. Séries de escamas acima 

da linha lateral 58(2)*, 60(3), 61(1), 62(1), 63(1), 64(1), 65(2), 69(1), 70(1) ou 72(1). Séries 

de escamas abaixo da linha lateral 54(1)*, 57(1), 59(1), 60(1), 64(1), 65(1), 66(1), 67(1), 

69(2), 70(1), 73(1) ou 74(1). Séries de escamas entre origem da nadadeira adiposa e linha 

lateral 27(1), 28(3), 29(2), 30(4)*, 31(2), 32(1) ou 35(1). Escamas pré-dorsais 58(5)*, 69(8), 

70(4), 77(3) ou 78(8). Escamas circumpedunculares 29(1)*, 31(1), 32(3), 33(4), 34(3) ou 

35(1). 

Raios da nadadeira dorsal ii-iii, 16(1), 17(6)*, 18(4) ou 19(3); quando adpressos não 

atingindo a nadadeira adiposa. Origem da nadadeira dorsal no meio do corpo ou pouco atrás 

da vertical que passa pela origem da nadadeira pélvica; precedida por um espinho forte 

anteriormente direcionado; margem distal truncada. Nadadeira adiposa bem desenvolvida; 

margem distal truncada; base maior que a distância entre final da nadadeira dorsal e origem da 

nadadeira adiposa. Raios da nadadeira peitoral i, 12(2), 13(5), 14(6)* ou 15(1); margem distal 

convexa, com raios anteriores prolongados, formando uma extremidade arredondada. Raios da 

nadadeira pélvica i, 5(9)* ou 6(4); margem distal convexa, com ligeiro prolongamento dos 

raios anteriores, formando uma extremidade arredondada, porém não alcançando a origem da 

nadadeira anal. Raios da nadadeira anal iii-iv, 31(1)*, 32(1), 33(3) ou 34(8); margem distal 

com dimorfismo sexual (ver seção “dimorfismo sexual”); primeiros raios não-ramificados 

bem desenvolvidos e unidos em estrutura similar a um espinho. Nadadeira caudal bifurcada, 

lobos superior e inferior com tamanhos aproximadamente iguais. 

Primeiro arco branquial com rastros branquiais, curtos, quase metade do tamanho dos 

filamentos branquiais, 13(6)* ou 14(1) rastros branquiais no ramo superior; 26(5)*, 28(1) ou 
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30(1) rastros branquiais no ramo inferior. Quatro raios branquiostegais. Vértebras totais 

36(1); vértebras abdominais 10(4); vértebras caudais 22(1). Supraneurais 5(1). 
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Tabela 16: Dados morfométricos de Metynnis sp. n. 2, espécie nova. N = número de exemplares, e DP = desvio padrão. 

 

 Holótipo Parátipos Não Tipos 

  N Mínimo Máximo Média DP N Mínimo Máximo Média DP 

Comprimento padrão (mm) 141,2 7 91,8 184,8   7 113,2 120,7   

            

Porcentagens no comprimento padrão            

Comprimento da cabeça 26,1 7 26,3 30,0 27,5 1,33 7 27,1 29,9 28,0 0,94 

Altura do corpo 71,0 7 67,0 80,6 75,0 5,64 6 64,5 70,6 68,5 2,12 

Altura do pedúnculo caudal 9,8 7 9,2 10,6 10,1 0,54 7 9,6 11,1 10,1 0,47 

Comprimento do pedúnculo caudal 10,1 7 8,8 10,1 9,5 0,49 7 10,3 11,3 10,8 0,35 

Distância pré-dorsal 60,6 7 59,0 64,6 61,8 2,19 7 58,4 65,0 60,4 2,18 

Distância pré-peitoral 29,7 7 29,1 31,3 30,5 0,72 7 29,7 34,0 31,2 1,60 

Distância pré-anal 75,2 7 74,2 79,9 77,3 2,17 7 74,5 79,7 76,8 1,71 

Distância pós-dorsal 63,5 7 61,2 63,5 62,5 0,95 7 60,9 66,5 62,9 1,82 

Distância pré-pélvica 56,5 7 56,5 61,3 59,3 1,80 6 57,1 59,0 58,1 0,66 

Comprimento da nadadeira dorsal 39,5 6 26,2 37,0 31,4 4,72 5 27,2 28,7 27,9 0,53 

Comprimento da nadadeira peitoral 20,1 7 18,5 22,3 20,6 1,27 7 19,3 22,8 20,6 1,14 

Comprimento da nadadeira pélvica 15,6 7 14,3 16,1 15,2 0,64 6 15,1 16,4 15,7 0,55 

Comprimento da nadadeira anal 17,5 7 10,8 15,7 13,0 2,40 7 11,6 16,4 13,6 1,37 

Comprimento da base da nadadeira dorsal 24,5 7 22,2 24,5 23,4 0,81 7 22,4 24,5 23,6 0,82 

Comprimento da base da nadadeira adiposa 17,5 7 15,7 17,6 16,5 0,78 7 14,5 17,8 15,8 1,11 

Comprimento da base da nadadeira anal 39,0 7 37,8 42,6 40,0 1,93 7 35,4 40,8 37,8 1,90 

Distância da base do processo supraoccipital à origem 44,3 7 41,8 47,5 45,7 2,13 7 41,5 49,0 44,0 2,42 



 266 

da nadadeira dorsal  

Distância entre final da nadadeira dorsal e origem da 

nadadeira adiposa 

11,6 7 10,5 12,6 11,7 0,83 7 10,5 13,7 12,0 0,97 

Comprimento do processo supraoccipital 18,3 7 16,5 18,8 17,3 0,83 7 17,4 18,7 18,1 0,46 

Distância interorbital 12,7 7 12,6 13,8 13,1 0,39 7 12,3 13,7 13,1 0,46 

Diâmetro orbital 8,6 7 7,9 9,9 9,0 0,64 7 30,4 34,1 32,6 1,40 

Comprimento do focinho 7,8 7 7,5 8,4 8,0 0,38 7 7,7 8,8 8,2 0,38 

            

Porcentagens no comprimento da cabeça            

Distância interorbital 45,9 7 45,8 48,6 47,3 1,14 7 45,4 48,9 46,8 1,76 

Diâmetro orbital 32,9 7 29,7 36,0 32,7 1,91 7 30,4 34,1 32,6 1,40 

Comprimento do focinho 29,8 7 27,2 30,7 29,2 1,35 7 27,8 31,4 29,1 1,26 
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Colorido em álcool: coloração de fundo amarelo-escuro a marrom-escuro, cabeça e região 

dorsal do tronco mais escuros. Região ventral do corpo prateada a amarelada. Olho com uma 

larga faixa transversal escura que passa pela pupila (não discernível em espécimens retidos 

por longo período em formalina). Metade distal da nadadeira dorsal bem escura, além de 

exemplares em período reprodutivo apresentarem máculas verticalmente alongadas ou faixas 

curtas escuras ao longo das membranas interradiais. Nadadeiras adiposa, anal e caudal com 

margens distais com uma estreita faixa escura. Nadadeiras peitoral e pélvica hialinas, com 

poucos cormatórofos escuros espalhados. Corpo sem mancha umeral, máculas ou faixas. 

Machos durante período reprodutivo podem apresentar colorido do corpo mais escuro, além 

de nadadeiras dorsal, caudal e peitoral quase ou totalmente cobertas com cromatóforos 

escuros. Nadadeira anal com raios escurecidos e membranas interradiais hialinas, e uma 

margem distal hialina (Figura 137). 

 

Colorido em vida: baseado em exemplares recém-capturados. Coloração geral do corpo 

prateada, com região dorsal da cabeça e tronco mais escurecidas. Margens das nadadeiras 

similares ao descrito na seção coloração em álcool. Machos com metade inferior da cabeça 

avermelhada, nadadeiras dorsal, adiposa e caudal cinza, quando em período reprodutivo a 

coloração dessas regiões se torna alaranjanda, com maior concentração de cromatóforos 

escuros nos raios. Nadadeira peitoral amarelada a alaranjada, com cromatóforos escuros 

concentrados principalmente nos raios. Nadadeira pélvica hialina a laranja claro. Nadadeira 

anal com primeiros raios e margem distal com faixa vermelha (Figura 138b). Fêmas com 

colorido mais discreto, nadadeiras dorsal, adiposa, peitoral e caudal cinza claro a amareladas, 

nadadeira pélvica hialina e nadadeira anal com primeiros raios vermelhos, e metade anterior 

com margem distal avermelhada (Figura 138). 
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Figura 138: Metynnis sp. n. 2: a. INPA 46474, 141,2 mm CP, fêmea, lago Mabi, alto rio Negro, São Gabriel da 

Cachoeira; b. INPA 46290, 166,3 mm CP, macho, rio Negro, próximo a Barcelos, Amazonas. Foto: V. Machado. 

 

Dimorfismo sexual: Metynnis sp. n. 2 apresenta o mesmo dimorfismo sexual ilistrado por 

Zarske & Géry (1999: 173) para M. hypsauchen e também registrado para M. guaporensis por 

Ota et al. (2013), o qual consiste no prolongamento dos últimos raios não ramificados e 

primeiros dois raios ramificados nas fêmeas (Figura 138a); nos machos esse prolongamento é 

seguido por uma reentrância profunda que origina o lobo centrado nos 10-16 primeiros raios 

ramificados da nadadeira (Figura 138b). Machos maduros possuem coloração do corpo mais 

escura que as fêmeas, marcada pela pigmentação escura das nadadeiras dorsal, caudal e 

peitoral. Nadadeira anal com raios escurecidos e membranas interradiais hialinas, e uma 

margem distal hialina (Figura 139). As fêmeas apresentam prolongamento acentuado dos 

primeiros raios da nadadeira dorsal (Figura 137). 
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Figura 139: Metynnis sp. n. 2, INPA 46290, 173,4 mm CP, rio Negro, próximo a Barcelos, Amazonas. 

 

Distribuição: Metynnis sp. n. 2 é conhecida da bacia do rio Negro no Brasil e na Venezuela, e 

do rio Guariba, bacia do rio Madeira, no Brasil (Figura 140). 
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Figura 140: Mapa parcial da América do Sul mostrando a distribuição geográfica de Metynnis sp. n. 2. A estrela 

vermelha representa a localidade tipo, os círculos vermelhos a localidade dos parátipos e o amarelo a dos 

exemplares não-tipo. 

  

Notas ecológicas: espécimes de Metynnis sp. n. 2 são encontrados preferencialmente em lagos 

e rios com água preta da bacia do rio Negro, e rio Guariba, bacia do rio Madeira. Com exceção 

do registro no rio Guariba, a espécie ocorre apenas no Escudo das Guianas, e pode ter 

distribuição mais ampla do que a encontrada por nós. Assim como Metynnis sp. n. 1, Metynnis 

sp. n. 2 também possui essa distribuição relictual em um afluente de água preta na bacia do rio 

Madeira. 

 

Comentários: Metynnis sp. n. 2 compartilha com M. fasciatus, M. hypsauchen, M. 

longipinnis e Metynnis sp. n. 1 o número de rastros branquais no ramo superior (13-14 vs. 13-

18 nas demais espécies). Essas quatro congêneres apresentam 16-24 rastros branquiais no 

ramo inferior, e Metynnis sp. n. 2 possui 23-30, característica por sua vez compartilhada com 

M. guaporensis e M. luna (25-39 e 22-36 no ramo superior). As demais espécies possuem 7-

12 rastros branquiais no ramo superior e 11-15 no inferior. Portanto, essa combinação de 

rastros branquaiais nos ramos superior e inferior é exclusivamente encontrada em Metynnis 
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sp. n. 2, e foi o primeiro caráter diagnóstico percebido por nós. Adicionalmente, Metynnis 

sp. n. 2, segundo resultados apontados pela análise do marcador citocromo c oxidase I, 

apresenta distância genética de 11% de M. fasciatus, 10% de M. hypsauchen, 17% de M. 

longipinnis e 13% de Metynnis sp. n. 1 (Figura 141 e Tabela 17). 

O segundo caráter diferencial foi o elevado número de escamas em Metynnis sp. n. 2, 

compartilhado apenas com M. cuiaba, M. maculatus, M. otuquensis e Metynnis sp. n. 1. Como 

destacado acima, estas espécies podem ser facilmente diferenciadas pelo número de rastros 

branquiais. Adicionalmente, o corpo sem máculas, mancha umeral ou faixas também pode ser 

usado para separá-la dessas congêneres, exceto de M. otuquensis, mas a presença de máculas 

verticalmente alongadas nas membranas interradiais da nadadeira dorsal auxilia a diagnosticá-

las. Novamente, resultados apontados pela análise do marcador citocromo c oxidase I 

corroboram a diagnose morfológica, mostrando distância genética de 2% de M. cuiaba e M. 

maculatus (Figura 141 e Tabela 17). 

O colorido de machos maduros em período reprodutivo é muito interessante, os quais 

apresentam nadadeira peitoral escurecida, condição não observada nas demais espécies, sendo 

que comumente a nadadeira pélvica é mais escurecida (e. g. M. lippincottianus). Além do 

escurecimento da nadadeira pélvica, observamos colorido da nadadeira anal lembrando a 

coloração de Pygopristis denticulata (Cuvier, 1818). Os raios da nadadeira possuem 

cromatóforos escuros, e as membranas interradiais hialinas, assim como a margem distal. 

O padrão de distribuição das duas novas espécies descritas aqui são semelhantes, 

ocorrendo principalmente no rio Negro, mas com distribuição aparentemente relictual em 

tributários de água preta do rio Madeira. Isso reforça a similaridade da ictiofauna dessas duas 

drenagens. 

 

DNA Barcoding 

 

As distâncias genéticas médias interespecíficas variaram de 2 a 22%, com as menores 

sendo observadas entre espécies mais similares morfologicamente como M. fasciatus e M. 

hypsauchen (2%), distância genética de 2% de entre Metynnis sp. n. 2, M. cuiaba e M. 

maculatus ou entre M. altidorsalis e M. cuiaba (3%). As maiores distâncias foram observadas 

entre espécies morfologicamente mais distintas como M. guaporensis e M. mola (12%), ou 

entre M. lippincottianus e M. longipinnis (22%), por exemplo. No entanto, M. lippincottianus 

que é amplamente distribuída com variação morfológica acentuada apresentou distância 
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intraespecífica de 0%. Os resultados mostraram que o DNA barcoding corroborou a 

identificação das espécies de Metynnis previamente reconhecidas na revisão taxonômica, 

demonstrando que em conjunto com dados de morfologia pode se constituir de uma ferramenta 

importante em grupos com grande variação morfológica. 
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Tabela 17: Matriz de distância genética (K2P) para as espécies de Metynnis analisadas. Em vermelho estão destacadas as menores distâncias. 

 

 M. 

altidorsalis 

M. 

anisurus 

M. 

cuiaba 

M. 

fasciatus 

M. 

guaporensis 

M. 

hypsauchen 

M. 

lippincottianus 

M. 

longipinnis 

M. 

luna 

M. 

maculatus 

M. mola Metynnis 

sp. n. 1 

Metynnis 

sp. n. 2 

M. altidorsalis ------------             

M. anisurus 0,15 ----------            

M. cuiaba 0,03 0,12 --------           

M. fasciatus 0,10 0,11 0,10 --------          

M. guaporensis 0,15 0,10 0,15 0,14 ------------         

M. hypsauchen 0,12 0,11 0,10 0,02 0,13 -------------        

M. lippincottianus 0,13 0,15 0,12 0,13 0,12 0,13 -------------       

M. longipinnis 0,16 0,11 0,16 0,02 0,13 0,15 0,22 -------------      

M. luna 0,15 0,10 0,14 0,13 0,04 0,13 0,11 0,18 -----     

M. maculatus 0,02 0,13 0,02 0,11 0,15 0,12 0,16 0,10 0,14 --------    

M. mola 0,14 0,10 0,14 0,13 0,14 0,12 0,10 0,20 0,12 0,15 -------   

Metynnis sp. n. 1 0,12 0,07 0,12 0,11 0,08 0,11 0,08 0,18 0,08 0,12 0,11 ---------  

Metynnis sp. n. 2 0,04 0,15 0,02 0,11 0,16 0,10 0,10 0,17 0,15 0,02 0,14 0,13 -------- 
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Tabela 18: Dados dos exemplares utilizados na análise de DNA Barcoding, contendo o 

código do tecido, o número de tombo dos exemplares testemunho e a localidade em que os 

exemplares foram capturados. 

Espécie Código Exemplar 

testemunho 

Localidade 

Metynnis altidorsalis 

t4651 ANSP 192810 río Nanay, Iquitos 

22734 LBP 18397 rio Juruá, Cruzeiro 

do Sul 

43151 e 43154 LBP 9997 río Pelehojo, 

afluente do río 

Orinoco 

69259 INPA 39495 lago Catalão, rio 

Amazonas, 

Iranduba 

70353 e 70354 INPA 39500 lago do Padre, 

complexo de lagos 

do Catalão, 

Iranduba 

Metynnis anisurus 

64804 a 64806 LBP 15795 rio sem nome, 

afluente do rio 

Feio, bacia do rio 

Xingu, Querência 

64917 a 64919 LBP 15825 rio sem nome, 

afluente do rio 

Feio, bacia do rio 

Xingu, Querência 

Metynnis cuiaba 

3986  UFRO-I 5395 rio Jaciparaná, 

bacia do rio 

Madeira, Porto 

Velho 

5843 UFRO-I 7528 lago Cuniã, bacia 

do  
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do rio Madeira, 

Porto Velho 

19420 e 19421 LBP 3216 rio Taquari, 

afluente do rio 

Paraguai, Coxim 

21912, 21913 e 21914 LBP 3742 rio Negro, afluente 

do rio Paraguai, 

Aquidauana 

22080 LBP 18391 rio Negro, afluente 

do rio Paraguai, 

Aquidauana 

42548 e 43862 LBP 9331 rio Guamá, Ourém 

Metynnis fasciatus 

22013, 22068, 22069 INPA 46255 rio Tocantins em 

frente a São Félix 

do Araguaia 

22824 LBP 3978 lago na fazenda 

Taboca, rio 

Araguaia, São Félix 

do Araguaia 

23067 e 23068 LBP 4001 lago Morto, 

afluente do rio 

Araguaia, São Félix 

do Araguaia 

Metynnis guaporensis 

2540 UFRO-I 5399 lago Madalena na 

rio Jaciparaná, 

Porto Velho 

3934 apenas registro 

fotográfico 

bacia do rio 

Tocantins 

5185 UFRO-I 5393 Lago Três Praias, a 

montante do rio 
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Jaciparaná, Porto 

Velho 

5822 e 5829 UFRO-I 7190 lago Madalena na 

foz rio Jaciparaná, 

Porto Velho 

4476 e 4477 UFRO-I 4670 lago Cuniã, rio 

Madeira, Porto 

Velho 

12210 INPA 46274 enseada no rio 

Branco, Ataúba 

42589 e 42590 LBP 9394 rio Guamá, Ourém 

44066 LBP 8778 rio Araguaia, 

Cocalinho 

67753 e 67754 LBP 16664 rio Xingu, Altamira 

Metynnis hypsauchen 

11866 INPA 46295 rio Tapajós, Itaituba 

11918 e 11922 apenas registro 

fotográfico – 

capturado junto 

com INPA 46295 

rio Tapajós, Itaituba 

12207, 12208, 12209, 

12211, 12218 e 12219 

INPA 46275 enseada no rio 

Branco, Ataúba 

12011 apenas registro 

fotográfico – 

capturado junto 

com INPA 46275 

enseada no rio 

Branco, Ataúba 

39498.1, 39498.2, 

39498.3 e 39498.4 

INPA 39498 rio Uatumã, Balbina 

39592.1 e 39592.3 INPA 39592 Lago da UHE 

Balbina, rio 

Uatumã, Balbina 
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37077 INPA 37077 rio Tupana, 

próximo à BR 319, 

Careiro 

39021 INPA 39021 rio Branco, próximo 

a sua confluência 

com rio Negro, 

Caracaraí 

39022.1, 39022.2, 

39022.3 

INPA 39022 rio Jauaperi, 

próximo a sua 

confluência no rio 

Negro, Novo Airão 

39497 INPA 39497 rio Caurés, próximo 

a confluência com o 

rio Negro, Barcelos 

47526 LBP 18390 río Pelehojo, 

afluente do río 

Orinoco, Caiçara 

del Orinoco 

63920 LBP 15530 rio Takutu, bacia do 

rio Branco 

 15087, 15088 e 15089 apenas registro 

fotográfico 

rio Aripuanã 

14476, 14477 e 14478 INPA 46310 rio Nhamundá, 

bacia do rio 

Amazonas 

57419 LBP 13892 lago só Sorubim, 

afluente do rio 

Tapajós, Itaituba 

Metynnis lippincottianus 

14525 NUP 14525 foz do ribeirão 

Bonito com o rio 

Tietê, reservatório 
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de Nova 

Avanhandava, 

Brejo Alegre 

NUPVDR 1, 2 e 5 NUP a catalogar rio São Francisco 

Verdadeiro, braço 

Norte, afluente do 

rio Paraná, Ouro 

Verde do Oeste  

5911 UFRO-I 14056 foz do rio 

Jaciparaná com o 

rio Madeira, Porto 

Velho 

36822.1, 36822.2 e 

36822.3 

INPA 36822 represa Três 

Marias, afluente do 

rio São Francisco 

36823.1, 36823.2 e 

36823.3 

INPA 36823 represa Três 

Marias, afluente do 

rio São Francisco 

39492 INPA 39492 lago Catalão, rio 

Amazonas, 

Iranduba 

42792 LBP 9116 rio Bonito, afluente 

do rio Tietê, bacia 

do rio Paraná 

43684 LBP 12696 rio Araguaia, 

Cocalinho 

47473 LBP 9117 córrego Azul, 

afluente do rio 

Tietê, bacia do rio 

Paraná, Araçatuba 

47560 LBP 11351 lagoa Maria Joana, 
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rio São Francisco, 

Pirapora 

49154 LBP 10475 lagoa marginal ao 

rio São Francisco, 

Paracatu 

69257 e 69258 INPA 39496 lago Catalão, rio 

Amazonas, 

Iranduba 

72240 INPA 43860 lago Catalão, rio 

Amazonas, 

Iranduba 

 192421 apenas registro 

fotográfico 

rio Araguaia 

Metynnis longipinnis 37076 INPA 37076 rio Castanho, ao 

lado de Careiro do 

Castanho, BR 319, 

Careiro 

Metynnis luna 

1457 UFRO-I 4548 rio Jaciparaná, lago 

Três Praias, Porto 

Velho 

5745 UFRO-I 7285 foz do rio rio 

Jaciparaná, Porto 

Velho 

5746 UFRO-I 7533 foz do rio rio 

Jaciparaná, Porto 

Velho 

5823 UFRO-I 15167 foz do rio rio 

Jaciparaná, Porto 

Velho 

6004 a 6006 UFRO-I 5394 rio Jaciparaná, lago 
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Três Praias, Porto 

Velho 

36830 INPA 36830 lago Castanho, 

sistema de lagos de 

Janauacá, Iranduba 

69658 INPA 39501 lago Catalão, rio 

Amazonas, 

Iranduba 

Metynnis maculatus 

12020 apenas registro 

fotográfico 

enseada no rio 

Branco, Ataúba 

11919 a 11921 apenas registro 

fotográfico 

rio Tapajós, Itaituba 

62168 LBP 15583 igarapé Chidaua, 

afluente do rio 

Takutu, Bonfim 

63954 LBP 15538 lago da fazenda 

Romer, afluente do 

rio Takutu, Bonfim 

Metynnis mola 

3654 LBP 35 rio Miranda, 

afluente do rio 

Paraguai, Corumbá 

22076 e 22077 LBP 3770 rio Negro, afluente 

do rio Paraguai, 

Aquidauana 

22324 LBP 3852 lagoa marginal ao 

rio Negro, afluente 

do rio Paraguai, 

Aquidauana 

36067 LBP 7652 rio sem nome, 

afluente do rio 
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Cuiabá, bacia do rio 

Paraguai, Santo 

Antônio do 

Leverger 

42353 LBP 8447 lagoa marginal ao 

rio Paraguai, 

Cáceres 

Metynnis sp. n. 1 

12262 a 12264 INPA 46289 rio Negro, próximo 

a Barcelos 

14649, 14650, 14651, 

14653 e 14654  

INPA 46472 rio Cucuí, São 

Gabriel da 

Cachoeira 

Metynnis sp. n. 2 

12265 a 12273 INPA 46290 lago no rio Negro 

próximo a Barcelos, 

Barcelos, 

Amazonas 

39013 INPA 39013 rio Arirara, próximo 

à confluência com 

rio Negro, Barcelos 
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43684 - Metynnis lippincottianus - rio Araguaia

42792 - Metynnis lippincottianus - tio Tietê

47560 - Metynnis lippincottianus - rio São Francisco

49154 - Metynnis lippincottianus - rio São Francisco

47473 - Metynnis lippincottianus - rio Paraná

36822.1 - Metynnis lippincottianus - rio São Francisco

36822.2 - Metynnis lippincottianus - rio São Francisco

36822.3 - Metynnis lippincottianus - rio São Francisco

36823.1 - Metynnis lippincottianus - rio São Francisco

36823.2 - Metynnis lippincottianus - rio São Francisco

36823.3 - Metynnis lippincottianus - rio São Francisco

NUPVDR5 - Metynnis lippincottianus - rio Paraná

NUPVDR2 - Metynnis lippincottianus - rio Paraná

NUPVDR1 - Metynnis lippincottianus - rio Paraná

19242l - Metynnis lippincottianus - rio Araguaia

14525 - Metynnis lippincottianus - rio Paraná

69257 - Metynnis lippincottianus - lago Catalão

69258 - Metynnis lippincottianus - lago Catalão

64806 - Metynnis anisurus - rio Xingu

64918 - Metynnis anisurus - rio Xingu

64804 - Metynnis anisurus - rio Xingu

64805 - Metynnis anisurus - rio Xingu

64917 - Metynnis anisurus - rio Xingu

64919 - Metynnis anisurus - rio Xingu

39942 - Metynnis lippincottianus - lago Catalão

72240 - Metynnis lippincottianus - lago Catalão

5911 - Metynnis lippincottianus - rio Madeira

3654 - Metynnis mola - rio Miranda 

42353 - Metynnis mola - rio Paraguai

22076 - Metynnis mola - rio Negro, bacia do rio Paraguai

22077 - Metynnis mola - rio Negro, bacia do rio Paraguai

36067 - Metynnis mola - rio Cuiabá

22324 - Metynnis mola - rio Negro, bacia do rio Paraguai

14651 - Metynnis sp. n. 1 - rio Negro

14654 - Metynnis sp. n. 1 - rio Negro

14650 - Metynnis sp. n. 1 - rio Negro

12264 - Metynnis sp. n. 1 - rio Negro

12263 - Metynnis sp. n. 1 - rio Negro

12262 - Metynnis sp. n. 1 - rio Negro

14649 - Metynnis sp. n. 1 - rio Negro

14653 - Metynnis sp. n. 1 - rio Negro

6006 - Metynnis luna - rio Madeira

5746 - Metynnis luna - rio Madeira

6005 - Metynnis luna - rio Madeira

6004 - Metynnis luna - rio Madeira

5745 - Metynnis luna - rio Madeira

36830 - Metynnis luna - rio Solimões

5823 - Metynnis luna - rio Madeira

1457 - Metynnis luna - rio Madeira

69658 - Metynnis luna - lago Catalão

12210 - Metynnis guaporensis - rio Madeira

67753 - Metynnis guaporensis - rio Xingu

67754 - Metynnis guaporensis - rio Xingu

44066 - Metynnis guaporensis - rio Araguaia

3934 - Metynnis guaporensis - rio Tocantins

5185 - Metynnis guaporensis - rio Madeira

42589 - Metynnis guaposensis - rio Guamá

42590 - Metynnis guaporensis - rio Guamá

2540 - Metynnis guaporensis - rio Madeira

4476 - Metynnis guaporensis - rio Madeira

4477 - Metynnis guaporensis - rio Madeira

5822 - Metynnis guaporensis - rio Madeira

5829 - Metynnis guaporensis - rio Madeira

22069 - Metynnis fasciatus - rio Tocantins

22068 - Metynnis fasciatus - rio Tocantins

22013 - Metynnis fasciatus - rio Tocantins

23067 - Metynnis fasciatus - rio Araguaia

22824 - Metynnis fasciatus - rio Araguaia

23068 - Metynnis fasciatus - rio Araguaia

47526l - Metynnis hypsauchen - río Orinoco

11922 - Metynnis hypsauchen - rio Tapajós

63920 - Metynnis hypsauchen - rio Takutu

11918 - Metynnis hypsauchen - rio Tapajós

11866 - Metynnis hypsauchen - rio Tapajós

39022.3 - Metynnis hypsauchen - rio Jauaperi, bacia do rio Negro

39022.2 - Metynnis hypsauchen - rio Jauaperi, bacia do rio Negro

39497 - Metynnis hypsauchen - rio Caurés, bacia do rio Negro

39022.1 - Metynnis hypsauchen - rio Jauaperi, bacia do rio Negro

39021 - Metynnis hypsauchen - rio Branco

12011 - Metynnis hypsauchen - rio Branco

12207 - Metynnis hypsauchen - rio Branco

12208 - Metynnis hypsauchen - rio Branco

12209 - Metynnis hypsauchen - rio Branco

12211 - Metynnis hypsauchen - rio Branco

12218 - Metynnis hypsauchen - rio Branco

12219 - Metynnis hypsauchen - rio Branco

39021 - Metynnis hypsauchen - rio Branco

37077 - Metynnis hypsauchen - rio Tupana, bacia do rio Negro

15087 - Metynnis hypsauchen - rio Aripuanã

15088 - Metynnis hypsauchen - rio Aripuanã

15089 - Metynnis hypsauchen - rio Aripuanã

14476 - Metynnis hypsauchen - rio Nhamundá

14477 - Metynnis hypsauchen - rio Nhamundá

14478 - Metynnis hypsauchen - rio Nhamundá

39498.1 - Metynnis hypsauchen - rio Uatumã

39498.2 - Metynnis hypsauchen - rio Uatumã

39498.3 - Metynnis hypsauchen - rio Uatumã

39498.4 - Metynnis hypsauchen - rio Uatumã

39592.1 - Metynnis hypsauchen - rio Uatumã

39592.3 - Metynnis hypsauchen - rio Uatumã

57419 - Metynnis hypsauchen - rio Tapajós

11920 - Metynnis maculatus - rio Tapajós

11921 - Metynnis maculatus - rio Tapajós

11919 - Metynnis maculatus - rio Tapajós

12010 - Metynnis maculatus - rio Branco

62168 - Metynnis maculatus - rio Takutu

63954 - Metynnis maculatus - rio Takutu

21914 - Metynnis cuiaba - rio Negro, bacia do rio Paraguai

5843 - Metynnis cuiaba - lago Cuniã, rio Madeira

19420 - Metynnis cuiaba - rio Taquari, bacia do rio Paraguai

43862 - Metynnis cuiaba - rio Guamá

42548 - Metynnis cuiaba - rio Guamá

22080 - Metynnis cuiaba - rio Negro, bacia do rio Paraguai

21913 - Metynnis cuiaba - rio Negro, bacia do rio Paraguai

21912 - Metynnis cuiaba - rio Negro, bacia do rio Paraguai

19421 - Metynnis cuiaba - rio Negro, bacia do rio Paraguai

3986 - Metynnis cuiaba - rio Jaciparaná - bacia do rio Madeira

70354 - Metynnis altidorsalis - lago Catalão, rio Amazonas 

22734 - Metynnis altidorsalis - rio Juruá

70354 - Metynnis altidorsalis - lago Catalão, rio Amazonas

69259 - Metynnis altidorsalis - lago Catalão, rio Amazonas

t4651 - Metynnis altidorsalis - río Nanay, Peru

43151 - Metynnis altidorsalis - río Orinoco, Venezuela

43154 - Metynnis altidorsalis - río Orinoco, Venezuela

13395 - Metynnis sp. n. 2 - rio Orinoco

13396 - Metynnis sp. n. 2 - rio Orinoco

13397 - Metynnis sp. n. 2 - rio Orinoco

12265 - Metynnis sp. n. 2 - rio Negro

12266 - Metynnis sp. n. 2 - rio Negro

12267 - Metynnis sp. n. 2 - rio Negro

12268 - Metynnis sp. n. 2 - rio Negro

12269 - Metynnis sp. n. 2 - rio Negro

12270 - Metynnis sp. n. 2 - rio Negro

12271 - Metynnis sp. n. 2 - rio Negro

12272 - Metynnis sp. n. 2 - rio Negro

12273 - Metynnis sp. n. 2 - rio Negro

39013 - Metynnis sp. n. 2 - rio Negro

37076 - Metynnis longipinnis - rio Castanho

4867 - Myleus setiger - rio Araguaia

4868 - Myleus setiger - rio Araguaia

14648 - Myloplus schomburgkii - rio Negro

14691 - Myloplus schomburgkii - rio Negro99
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Figura 141: Anáise de agrupamento das espécies de Metynnis obtido a partir das distâncias genéticas (K2-

Parameter). Os números nas bifurcações correspondem a estabilidade de cada agrupamento calculados com base em 

análise de Boostraping com 10.000 replicações. As cores dos círculos representam as espécies, e em alguns casos 

diferentes porpulações das espécies. De cima para baixo: vinho – M. lippincottianus; azul esverdeado – M. anisurus; 

azul royal – M. mola; rosa e lilás – Metynnis sp. n. 1; verde azulado e verde escuro – M. luna; amarelo – M. 

guaporensis; azul turqueza – M. fasciatus; preto – M. hypsauchen; cinza – M. maculatus; caque – M. cuiaba; 

vermelho escuro – M. altidorsalis; - verde clado – Metynnis sp. n. 2; sem cor – M. longipinnis; vermelho – grupo 

externo (Myleu setiger e Myloplus schomburgki). 
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Relações filogenéticas de Metynnis Cope, 1878 

Breve histórico dos relacionamentos filogenéticos de Serrasalmidae 

 

Como destacado na introdução, é consenso que os serrasalmídeos constituem uma 

linhagem monofilética (Machado-Allison, 1983; Calcagnotto et al., 2005; Orti et al., 2008; Cione 

et al., 2009; Mirande, 2010), apresentando diversas características singulares como, corpo 

comprimido, presença de espinhos localizados na região abdominal e um espinho pré-dorsal 

anteriormente direcionado (Jégu, 2003). No entanto, o nível de família ou subfamília de 

Characidae foi muito questionado ao longo do tempo (Eigenmann, 1915; Géry, 1977; Machado-

Allison, 1983; Zanata, 2000; Jégu, 2003; Calcagnotto, 2005). 

O primeiro estudo a propor uma classificação ainda primitiva para os gêneros dentro de 

Serrasalmidae remonta a Müller & Troschel (1844), no qual eles reconhecem a homogeneidade do 

grupo. Posteriormente, Eigenmann (1915) estabelece as subfamílias Serrasalminae e Myleinae 

(Mylinae - sic) dentro de Serrasalmidae, sendo o arranjo e a disposição dos dentes o principal 

critério utilizado para dividi-las. Metynnis estava incluído na subfamília Myleinae, juntamente 

com outros oito gêneros que apresentavam duas séries de dentes no pré-maxilar, mais Catoprion, 

que possui dentes mamiliformes projetados para fora da boca. Gosline (1951) e Géry (1977) 

também seguiram o critério da dentição, mas consideraram os grupos em nível de família, e 

fizeram poucas alterações na classificação de Eigenmann (1915). 

Em 1983, Machado-Allison desenvolveu o primeiro tratamento cladístico da sistemática de 

Serrasalmidae utilizando caracteres morfológicos, no entanto, decidiu mantê-la na categoria de 

subfamília de Characidae. O autor obteve dois clados parecidos com a proposta de Eigenmann 

(1915), com a diferença de que Catoprion e Metynnis foram incluídos juntamente com as piranhas, 

descartando a classificação baseada apenas na dentição do pré-maxilar (Figura 142). 
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Figura 142: Relações filogenéticas da subfamília Serrasalminae proposta por Machado-Allison (1983) baseada em 

caracteres morfológicos, incluindo osteologia, miologia e bexiga natatória. 

 

No anos subsequentes com o avanço de tecnologias moleculares novos estudos foram 

desenvolvidos mostrando outro arranjo dentro da família. Orti et al. (1996), baseado em 

sequências de DNA mitochondrial e genes ribossomais 12S e 16S, obteve um clado formado por 

Piaractus, Colossoma e Mylossoma (espécies sem espinho pré-dorsal) como grupo irmão dos 

demais serrasalmídeos, e novamente Metynnis mais relacionado a Catoprion e demais piranhas 

(Figura 143). Esses resultados foram corroborados em trabalhos posteriores como Orti et al. (2008), 

que dividiram Serrasalmidae em três grupos: clado dos pacus, clado Myleus e clado piranhas. 
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Figura 143: Relações filogenéticas de Serrasalmidae segundo Ortí et al. (1996) baseadas em sequências de DNA 

mitochondrial e genes rinossomais 12S e 16S. 

 

Ainda no contexto de estudos moleculares, a análise de sequências de genes nucleares e 

mitocondriais realizada por Calcagnotto et al. (2005) na investigação dos relacionamentos 

filogenéticos dentro de Characiformes, gerou uma proposta com Serrasalmidae como um clado 

monofilético, mantido em nível de família, grupo irmão de um clado monofilético composto por 

Anostomidae, Chilodontidae, Prochilodontidae, Hemiodontidae e Parodontidae. Dentro da família, 

Piaractus apareceu como grupo irmão dos demais gêneros (Figura 144). Já Oliveira et al. (2011), 

buscando elucidar as relações evolutivas dentro da família Characidae utilizando análises 

multilocus, obtiveram Distichodontidae e Citharinidae como grupo irmão de um clado composto 

por Crenuchidae como grupo irmão dos demais Characiformes, e um clado em que Serrasalmidae 

é grupo irmão de Hemiodontidae, e esse clado como grupo irmão dos Anostomoidea 

(Prochilodontidae, Curimatidae, Chilodontidae e Anostomidae) (Figura 145). 
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Figura 144: Consenso estrito de Calcagnotto et al. (2005) das 18 árvores igualmente mais parcimoniosas, com base na 

análise combinada de seis partições de dados que avaliam as relações entre os Characiformes. Os nós foram 

enumerados com valores de Bootstrap mostrados acima e suporte de Bremer abaixo de cada nó. 

 

Figura 145: Árvore resumida de Oliveira et al. (2011) das relações entre as maiores linhagens obtidas pela análise 

particionada de máxima verossimilhança da base de dados concatenada. A série de números em cada nó representa a 

probabilidade a posteriori da separação obtida na inferência Bayesiana, porcentagem do suporte de boostrap obtido na 

máxima verossimilhança e em seguida pelo boostrap obtido na inferência Bayesiana. Os números circundados 

representam os clados.  
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Por fim, o estudo mais recente envolvendo as relações entre os gêneros de Serrasalmidae 

foi desenvolvido por Thompson et al. (2014) utilizando análise de 11 genes, com calibração da 

idade dos nós baseada em fósseis. Novamente, a topologia de três clados foi mantida, o clado 

pacu, clado Myleus e clado piranha, sendo que Metynnis está proximamente relacionado às 

piranhas, com idade de diversificação de aproximadamente 55 milhões de anos. Em Metynnis, as 

relações foram de Metynnis argenteus como grupo irmão do clado composto por Metynnis luna e 

M. hypsauchen (Figura 146). 

 

 

Figura 146: Filogenia calibrada no tempo de Thompson et al. (2014) obtida a partir da base de dados concatenados de 

11 genes analisados utilizando BEAST. As calibrações das idades dos nós são indicadas por F1 (fóssil mais antigo com 

dente de pacu) e F2 (fóssil mais antido com dente de piranha). Círculos pretos indicam nós com probabilidade a 

posteriori maior que 99% e os cinzas entre 90-99%. As maiores linhagens são coloridas e os clados enumerados da 

seguinte maneira: vermelho = Pygocentrus; azul = Serrasalmus; azul claro = Metynnis; verde = Catoprion, 
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Prystobrycon e Pygopristis; verde musgo = Myloplus, Myleus, Mylesinus, Tometes e Ossubtus; laranja = Acnodon; 

roxo = Mylossoma, Colossoma e Piaractus. 

 

Enquanto estudos moleculares avançavam, propostas morfológicas também foram 

desenvolvidas Jégu (2004) em sua tese, visou esclarecer o relacionamento filogenético dentro de 

Serrasalmidae. O autor obteve agrupamentos diferentes dos moleculares, com destaque para o 

clado formado por Piaractus e Colossoma, como grupo irmão de Mylossoma, que por sua vez é 

grupo irmão do clado composto pelo grupo Myleus e as piranhas. Mas apenas uma espécie de 

Metynnis foi analisada, M. lippincottianus, e as relações dentro do gênero permaneceram incertas 

(Figura 147). Já Moreira (2007) investigou as relações filogenéticas em Characiformes, e seus 

resultados mostraram que as famílias Distichodontidae e Citharinidae formam um grupo 

monofilético como grupo mais basal em Characiformes. Um outro clado inédito composto 

exclusivamente por Crenuchidae, Distichodontidae (parafilética), Citharinidae, Parodontidae, 

Hemiodontidae, Prochilodontidae, Curimatidae, Anostomidae e Chilodontidae foi proposto. E por 

sua vez, Serrasalminae foi obtida como um subgrupo de Alestidae, e não como subfamília de 

Characidae.  
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Figura 147: Árvore de consenso estrito de Jégu (2004) pela análise de 278 caracteres codificados para 38 táxons de 

grupo interno. Círculos representam os clados; números maiores em negrito representam o número total de mudanças 

suportando cada ramo, e em itálico acima do ramo correspondem ao número de sinapomorfias, e abaixo as 

homoplasias. 

 

Outra análise que visou investigar as relações dentro de Serrasalmidae foi a de Dahdul 

(2007), que utilizando dados morfológicos recuperou as relações obtidas com base em dados 

moleculares, com um clado composto por Colossoma e Piaractus como grupo irmão de 
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Mylossoma, mas com uma novidade, sendo este clado grupo irmão de Acnodon, que por sua vez é 

grupo irmão dos grupos Myleus e piranhas (Figura 148). Seus resultados foram posteriormente 

publicados (Cione et al., 2009), com adição da descrição do fóssil já extinto Megapiranha 

paranensis, e sua inclusão na análise filogenética. A descoberta desse fóssil reforça a hipótese de 

evolução das duas séries de dentes, as quais ao longo da história evolutiva foram se intercalando e 

se tornando uma série única, em que os dois últimos dentes se fundem formando o sexto dente das 

piranhas. Assim, Megapiranha paranensis, portanto, representaria um elo entre esses dois estados, 

pois apresenta dentes dispostos em zigue-zague (Figura 149). 

 

 

Figura 148: Árvore de consenso estrito de 18 árvores igualmente parcimoniosas de Dahdul (2007) resultando da 

análise de 100 caracteres osteológicos. Números acima dos ramos representam valores de boostrap e abaixo o suporte 

de Bremer. As letras correspondem aos nós. 
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Figura 149: Árvore sumarizada das relações de Serrasalmidae de Cione et al. (2009) baseada na árvore de consenso 

estrito resultante da análise de parcimônia de 102 caracteres. Espécies são colapsadas em gêneros monofiléticos quando 

possível, assembléias polifiléticas são representadas por triângulos. O número do caráter foi fornecido acima e abaixo 

do quadrado o estado do caráter. 

 

No entanto, todas as análises mostradas acima não comprovaram a monofilia do gênero, e 

não investigaram o relacionamento entre as espécies de Metynnis. Dahdul (2007), analisando dois 

exemplares de Metynnis, recuperou o gênero como parafilético em sua análise de relações 

filogenéticas de Serrasalmidae. Jégu (2004) incluiu em sua análise apenas um exemplar 

identificado como Metynnis cf. lippincottianus. Por fim, Machado-Allison (1982, 1983) foi o 

único a propor a monofilia do gênero utilizando caracteres morfológicos, mas analisando apenas 

duas espécies. 

Assim, buscamos testar a hipótese de monofilia de Metynnis nunca devidamente 

demonstrada e nunca aparentemente questionada, provavelmente em virtude da extrema 

similaridade morfológica apresentada entre os representantes do gênero. Adicionalmente, visamos 

propor uma hipótese de relacionamento filogenético inter e intra-específica para as espécies de 

Metynnis, estabelecendo as relações entre elas e a inserção de Metynnis entre os demais gêneros de 

Serrasalmidae com base na análise de 193 em caracteres morfológicos codificados em 56 táxons 

terminais. 
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Lista de material analisado 

 

Grupo Interno: 

 

Metynnis altidorsalis: INPA 760, 3, 1 esq., 137,9-145,7 mm CP, rio Curuã-Una, Santarém, 

2°53’03”S 54°23’45”W, Nov 1977, I. Vieira; INPA 11734, 1 d&c, rio Negro, Anavilhanas, 

2°33’00”S 60°55’22”W, Setembro 1981, C. Lima (material preparado pelo Michel); INPA 34379, 

4, 1 d&c., 66,7-73,2 mm CP, rio Trombetas, Oriximiná, 1º27’23”S 56º21’46”W, 3 Out 2005, E. 

Ferreira & J. Zuanon; INPA 39500, 4, 2 esq., 99,3-115,6 mm CP, lago do Padre, complexo de 

lagos do Catalão, Iranduba, 3º10’09”S 59º54’43”W, 3 Dez 2012, C. Röpke & R. Bacelar. 

 

Metynnis anisurus: CPUFMT 326, 2, 1 d&c, 37,1-49,5 mm CP, rio Verde, afluente do rio 

Teles-Pires, Lucas do rio Verde, c. 13º02’S 55º54’W, 10 Out 2007, sem coletor; MZUSP 91877, 

10 de 54, 2 d&c, 40,7-72,2 mm CP, córrego na fazenda do Lúcio, afluente do rio Culuene, bacia 

do rio Xingu, Primavera do Leste, 13º50’22”S 53º14’59”W, 21 Ago 2006, J. L. O. Birindelli et al. 

 

Metynnis cuiaba: INPA 36821, 4, 1 d&c, rio Blanco, afluente do rio Madeira, La 

Santíssima Trinidad, 3°48’54”S 73°23’26”W (coord. Aprox.), 2 Set 1984, Loubens & Lauzanne; 

NUP 13031, 2, 1 esq., 75,0-76,4 mm CP, lago Piratinga, afluente do rio Araguaia, bacia do rio 

Tocantins-Araguaia, São Miguel do Araguaia, 13º04’10”S 50º35’06”W, Nupélia. 

 

Metynnis fasciatus: INPA 20449, 2, 1 esq., 74,3-122,7 mm CP, lago Naru, afluente do rio 

Araguaia, Caseara, 9º16’55”S 49º57’33”W, 15 Nov 2000, equipe de ictiofauna; INPA 46255, 5, 1 

esq., 94,6-119,9 mm CP, rio Tocantins, em frente a São João do Araguaia, São João do Araguaia, 

c. 5o23’00”S 48o38’00”W, 3 Jul 2014, Exportador local. 

 

Metynnis guaporensis: INPA 658, 10, 1 d&c, 56,4-64,8 mm CP, río Blanco, Trindad, c. 

14°48’S 65°01’W, 2 Set 1984, Loubens & Lauzanne; INPA 22221, 1 esq., 117,4 mm CP, rio 

Uatumã, Presidente Figueiredo, 2°10’44”S 59°11’33”W, Mai 1985, S. Amadio; INPA 22215, 1 

esq., 91,6 mm CP, igarapé do Arraia, rio Uatumã, Presidente Figueiredo, 2°10’44”S 59°11’33”W, 
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Mar 1985, P. Tarso; INPA 46343, 1 esq., 99,3 mm CP, lago do Padre, complexo de lagos do 

Catalão, Iranduba, 3º10’09”S 59º54’43”W, 2 Jul 2014, S. A. Amadio. 

 

Metynnis hypsauchen: INPA 18939, 1 esq., 103,7 mm CP, lago Amanã, foz do rio Japurá, 

2º25’45”S 64º43’14”W, 18-21 Set a 1-3 Out 1979, R. Barthem; INPA 26878, 6, 1 esq., 108,1-

124,4 mm CP, rio Uatumã, à montange da barragem da UHE Balbina, Presidente Figueiredo, 

1º54’23”S 59º27’39”W, 6 Abr 2006, E. Ferreira; INPA 27438, 2, 1 d&c, 58,9-85,4 mm CP, lago 

Ipixuna, Coari, 3º51’42”S 63º52’51”W, 13 Set 2006, M. S. Rocha & R. R. de Oliveira; INPA 

43729, 2 esq., 93,8-99,3 mm CP, lago Catalão, Manaus, 3º10’09”S 59º54’43”W, 7 Mai 2012, C. 

Röpke & R. Bacelar. 

 

Metynnis lippincottianus: INPA 657, 8, 1 d&c, 58,9-72,6 mm CP, río Blanco, Trindad, c. 

14°48’S 65°01’W, 2 Set 1984, Loubens & Lauzanne; INPA 36822, 9, 1 esq., 84,9-111,8 mm CP, 

represa Três Marias, afluente do rio São Francisco, 18º14’35”S 45º14’08”W, 27 Jul 2011, 

Pescadores locais; INPA 37079, 10, 2 d&c, 55,0-62,1 mm CP, rio Oiapoque, divisa com Maripa, 

Guiana Francesa, 3º49’19”N 51º51’34”W, 8 Jan 2012, D. Bastos; INPA 43860, 2 esq., 85,0-86,8 

mm CP, lago Catalão, Manaus, 3º10’09”S 59º54’43”W, 7 Mai 2012, C. Röpke & R. Bacelar. 

 

Metynnis longipinnis: INPA 37076, 1, d&c, 45,1 mm CP, rio Castanho, ao lado de Careiro 

do Castanho, BR 319, Careiro, 3º49’41”S 60º21’56”W, 26 Ago 2011, R. P. Leitão & M. L. 

Castaño; MCNG 50359, 2, 1 esq., 91,3-92,8 mm CP, caño Cucurital, río Ventuari, c. 4°25’N 

65°43’W, 12 Dez 2003; S. Willis & C. Montaña;. 

 

Metynnis luna: INPA 2352, 3, 1 esq., 80,8-93,3 mm CP, baixo rio Tocantins, Tucuruí, c. 

3º48’S 49º46’W, Nov 1987, F. Martinho; INPA 22405, 1 esq., 85,9 mm CP, rio Guaporé, em 

frente a Pimenteiras, Pimenteiras, 12°54’58”S 62°44’14”W, 28 Nov 1984, G. M. Santos; INPA 

37093, 3, 1 d&c, 37,5-79,8 mm CP, lago Tamaniquá, afluente do rio Solimões, Fonte Boa, 

2º43’25”S 65º43’25”W, 26 Jul 2000, C. A. Lima. 

 

Metynnis maculatus: INPA 43857, 1, 141,7 mm CP, baía do Padre, afluente do rio 

Barbado, bacia do rio Guaporé, Vila Bela da Santíssima Trindade, 15º51’16”S 60º03’47”W, 8 Jul 



 295 

 

2012, H. Pains-silva & C. C. Muniz. 

 

Metynnis mola: INPA 13272, 3, 1 d&c, 22,6-37,9 mm CP, córrego capão do Mamão, na 

fazenda Campo Dora, Nhecolândia, Corumbá, 19º14’58”S 57º02’45”W (coord. aprox.), 23 Mar 

1995, sem coletor. 

 

Metynnis otuquensis: NUP 6336, 3, 1 d&c, 59,5-66,0 mm CP, reservatório Manso, afluente 

do rio Paraguai, Chapada dos Guimarães divisa com Nobres, 14°52’00”S 55°31’60”W, Jul 2003, 

Nupélia. 

 

Metynnis sp. n. 1: INPA 18657, 5, 1 esq., 144,8-172,4 mm CP, lago Curirarra, 4 horas 

acima do rio Caurés, 1º20’04”S 62º21’40”W, 25 Dez 1976, Expedição Negro-Caurés. 

 

Metynnis sp. n. 2: INPA 46290, 9(4, 160,3-186,5 mm CP), 2 esq., lago no rio Negro 

próximo a Barcelos, Barcelos, Amazonas, Brasil, 0o36’19”S 63o21’25”W, 19 Fev 2013, V. 

Machado & T, Hrbeck. 

 

Grupo externo Serrasalmidae: 

 

Acnodon senai: INPA 6282, 22, 1 d&c, 47,7-133,6 mm CP, rio Jari à jusante da ilha do 

Carrapatinho, Almerim, 0º56’00”S 52º32’30”W, Pará, 24 Jun 1987, M. Jégu. 

 

Catoprion mento: INPA 37246, 1 esq., 121,0 mm CP, ressaca no rio Jatapú, bacia do rio 

Uatumã, São Sebastião do Uatumã, 2º01’03”S 58º10’26”W, 1 Out 2011, L. H. Rapp Py-Daniel, G. 

Torrente-Villara, R. P. Ota & W. Pedroza; INPA 46313, 1, 97,8 mm CP, rio Nhamundá, 

Nhamundá, 1o40’30”S 57o28’36”W, Nov 2013; V. Machado & T. Hrbeck. 

 

Colossoma macropomum: INPA 5791, 5, 1 d&c, 102,8-140,8 mm CP, ilha de 

Marchantaria, rio Solimões, Careiro da Várzea, 3º14’S 59º56’W, 1 Set 1982, Equipe de Ictiologia 

do INPA; INPA 46335, 4 esq., 99,3-115,6 mm CP, lago do Padre, complexo de lagos do Catalão, 

Iranduba, 3º10’09”S 59º54’43”W, 2 Jul 2014, S. A. Amadio. 
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Mylesinus parachomburgki: INPA 1233, 80, 1 d&c, 19,7-59,4 mm CP, furo em uma pedra 

da Cachoeira Porteira, rio Trombetas, Oriximiná, 1º51’12”S 57º02’58”W, 19 Abr 1982, E. 

Ferreira & M. Jégu; INPA 3050, 89, 1 d&c, 26,1-59,6 mm CP, cachoreira Morena, rio Uatumã, 

Presidente Figueiredo, 14 Out 1987, R. Leite & C. Deus; INPA 11735, 2 d&c, 68,7-70,0 mm CP, 

cachoeira Porteira, rio Mapuera, Oriximiná, 1º51’12”S 57º02’58”W, 19 Abr 1985, Equipe de 

ictiologia do INPA; INPA 11741, 1 d&c, 44,5 mm CP, rio Uatumã, Presidente Figueiredo, 14 Out 

1987, R. Leite & C. Deus; INPA 45464, 14, 4 esq., 34,6-269,8 mm CP, cachoeira Santa Maria, 

margem direita do rio Jatapu, Santa Maria, Amazonas, 1º08’02”S 58º36’29”W; INPA 46141, 6, 1 

esq., 131,4 mm CP, rio Pitinga, corredeira 40 Ihas, Presidente Figueiredo, 00o53’16”S 

59o34’28”W, 19 Set 2014, J. L. Birindelli, F. Jerep, V. Machado & L. H. Rapp Py-Daniel. 

 

Myleus setiger: INPA 31821, 2, 1 esq., 133,3-154,3 mm CP, canal do Paletó, comunidade 

do Maia, rio Xingu, 3°31’35”S 51°45’04”Wº, 9 Nov 2008, L. H. Rapp Py-Daniel & R. Oliveira. 

 

Myloplus asterias: INPA 30237, 4, 1 esq., 146,4-159,6 mm CP, rio Itinga, afluente do rio 

Gurupi, Itinga, 4°27’16”S 51°32’25”W, 27 Mar 2008, A. Akama & B. Azevedo; INPA 46279, 5, 

89,0-120,3 mm CP, enseada no rio Branco, Ataúba, Roraima, 1o03’38”S 61o51’00”W, Fev 2013, 

V. Machado & T. Hrbeck. 

 

Prosomyleus rhomboidalis: INPA 8747, 4 d&c, 19,0-44,0 mm CP, furo do Maracá, ilha de 

Maracá, Amapá, 2°02’07”N 50°27’05”W, 11 Mar 1988, M. Jégu; INPA 8748, 2 d&c, 90,0-115,0 

mm CP, rio Approuague, Saut Mapou, Guiana Francesa, 29 Nov 1989, M. Jégu; INPA 43854, 1 

esq., 208,2 mm CP, rio Iriri, correnteza rasa na margem esquerda, aprox. 13,5 km a sudoeste da 

confluência com o rio Xingu, Altamira, 3º50'47”S 52º43'20”W, 15 Mar 2014, M. Sabaj-Perez, L. 

M. Sousa & M. Arces. 

 

Myloplus rubripinnis: INPA 32190, 3, 1 d&c, 83,7-105,3 mm CP, margem direita do rio 

Urucu, a montante de Porto Evandro 2 (base petrolífera Pedro de Moura), Coari, 4º45'42”S 

65º02'46”W, 7 Ago 2008, I. L. A. dos Santos; INPA 43578, 1 esq., 270,3 mm CP, ressaca na 

margem esquerda, aprox. 13 km a sudoeste de sua confluência com rio Xingu, Altamira, 3º50'33”S 
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52º44'03”W, 15 Mar 2014, M. Sabaj-Perez, L. M. Sousa & M. Arces. 

 

Mylossoma aureum: INPA 23014, 6, 1 d&c, 83,5-96,1 mm CP, poção no lago Catalão, rio 

Amazonas, Manaus, 3º10’09”S 59º54’43”W, 3 Nov 1999, L. H. Rapp Py-Daniel, J. Zuanon, L. 

Cosmo & C. Fonseca; INPA 43781, 2 esq., 112,0-129,0 mm CP, lago Pirapora, complexo de lagos 

do Catalão, Iranduba, 3º10’09”S 59º54’43”W, 1 Jul 2014, S. A. Amadio; INPA 43782, 2, 100,0-

110,0 mm CP, ilha de Marchantaria, complexo de lagos do Catalão, 3º14’00”S 59º56’00”W, 2 Jul 

2014, S. A. Amadio; INPA 46339, 1 esq., 59,0-98,6 mm CP, lago do Padre, complexo de lagos do 

Catalão, Iranduba, 3º10’09”S 59º54’43”W, 2 Jul 2014, S. A. Amadio. 

 

Mylossoma duriventre: INPA 45467, 1, 145,6 mm CP, ilha de Marchantaria, complexo de 

lagos do Catalão, Careiro da Várzea, 3º14’S 59º56’W, 2 Jul 2014, S. A. Amadio. 

 

Mylossoma unimaculatum: INPA 46074, 4, 2 esq., 134,5-145,6 mm CP, rio Araguaia, 

abaixo da praia quarto crescente, Aragarças, Mato Grosso, 15º53’25”S 52º14’25”W, 4 Mai 2014, 

R. R. de Oliveira & J. L. de Oliveira. 

 

Ossubtus xinguense: INPA 38073, 7, 1 d&c, 60,7-78,2 mm CP, cachoiera do Jericoá, praia 

do Caju, rio Xingu, Altamira, 3º22’56”S 51º44’11”W, 13 Out 2012, M. Sabaj-Perez, L. M. Sousa 

& M. Arces; UFPA sem tombo, 102,3 mm CP, cachoiera do Jericoá, praia do Caju, rio Xingu, 

Altamira, 3º22’56”S 51º44’11”W, 13 Out 2012, L. Sousa. 

 

Piaractus brachypomus: INPA 38463, 2, 1 d&c, 108,0-110,2 mm CP, lago redondo na 

comunidade São Salvador, rio Madeira, Humaitá, 6º43’04”S 62º19’34”W, 23 Ago 2011, L. Costa, 

F. Vieira & A. Negrão; INPA 46334, 1 esq., 101,3 mm CP, lago do Padre, complexo de lagos do 

Catalão, Iranduba, 3º10’09”S 59º54’43”W, 2 Jul 2014, S. A. Amadio. 

 

Prystobrycon striolatus: INPA 37206, 6, 1 esq., 200,0-208,1 mm CP, ressaca do rio Jatapu, 

afluente do rio Uatumã, São José do Jaboti, 2º10’31”S 58º10’26”W, 28 Set 2011, L. H. Rapp Py-

Daniel, G. Torrente-Villara, R. P. Ota & W. Pedroza; INPA 46283, 4, enseada no rio Branco, 

Ataúba, Roraima, 1o03’38”S 61o51’00”W, Fev 2013, V. Machado & T. Hrbeck. 
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Pygocentrus nattereri: INPA 37382, 2 esq., 161,5-180,0 mm CP, mercado de peixes 

CEASA, Manaus, 1 Jun 2011, L. H. Rapp Py-Daniel; INPA 45669, 3 esq., 57,8-198,2 mm CP, 

lago Pirapora, complexo de lagos do Catalão, Iranduba, 3º10’09”S 59º54’43”W, 1 Jul 2014, 

Sidnéia A. Amadio, INPA 45670, 1, 234,1 mm CP, ilha de Marchantaria, complexo de lagos do 

Catalão, Careiro da Várzea, 3º14’S 59º56’W, 2 Jul 2014, S. A. Amadio. 

 

Pygopristis denticulata: INPA 985, 1 d&c, mercado de peixes do rio Tocantins, Tucuruí, 

3°48’02”S 49°38’20”W, 26 Out 1980, Equipe de Ictiologia do INPA; INPA 46327, 3, 94,0-114,5 

mm CP, rio Nhamundá, Nhamundá, Amazonas, 1o40’30”S 57o28’36”W, Nov 2013, V. Machado 

& T. Hrbeck. 

 

Tometes sp.: INPA 38076, 34, 1 d&c, 62,6-91,3 mm CP, cachoiera do Jericoá, praia do 

Caju, rio Xingu, Altamira, 3º22’56”S 51º44’11”W, 13 Out 2012, M. Sabaj-Perez, L. M. Sousa & 

M. Arces; INPA 43571, 4, 1 esq., 189,5 mm CP, rio Iriri, correnteza rasa na margem esquerda, 

aprox.. 13,5 km sudoeste da confluência com rio Xingu, Altamira, 3o50’47”S 52o43’20”W, 15 Mar 

2014, M. Sabaj-Pérez et al. 

 

Serrasalmus altispinnis: INPA 25938, 3, 1 esq., 146,7-159,4 mm CP, igarapé Água Branca, 

afluente do rio Uatumã, Presidente Figueiredo, 1°01’13”S 60°21’03”W, 17 Abr 1986, Equipe de 

Ictiologia do INPA.  

 

Serrasalmus eigenmanni: INPA 11736, 1 d&c, 60,7 mm CP, rio Trombetas, Oriximiná, 

1º26’49”S 56º16’37”W 8 Jun 1989, Equipe de Ictiologia do INPA; INPA 22479, 12, 1 esq., 144,7-

163,1 mm CP, rio Negro, Arquipélago de Anavilhanas, Novo Airão, 2°33’00”S 60°55’22”W, Nov 

1980, M. Goulding; INPA 46341, 1 esq., 95,6 mm CP, lago do Padre, complexo de lagos do 

Catalão, Iranduba, 3º10’09”S 59º54’43”W, 2 Jul 2014, S. A. Amadio. 

 

Serrasalmus elongatus: INPA 45466, 4 esq., 67,8-167,9 mm CP, ilha de Marchantaria, 

complexo de lafos do Catalão, Careiro da Várzea, Amazonas, 3º14’S 59º56’W, 2 Jul 2014, S. A. 

Amadio; INPA 46337, 2 esq., 67,8-103,4 mm CP, lago do Padre, complexo de lagos do Catalão, 
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Iranduba, 3º10’09”S 59º54’43”W, 2 Jul 2014, S. A. Amadio. 

 

Serrasalmus maculatus: INPA 46333, 1 esq., 102,5 mm CP, lago do Padre, complexo de 

lagos do Catalão, Iranduba, 3º10’09”S 59º54’43”W, 2 Jul 2014, S. A. Amadio. 

 

Serrasalmus rhombeus: INPA 37357, 2 esq., 290,9-305,9 mm CP, rio Xingu, canal do 

Paletó, comunidade do Maia, 3º31’35”S 51º45’04”W, 9 Nov 2008, L. H. Rapp Py-Daniel; INPA 

43581, 1 esq., 308,9 mm CP, ressaca na margem esquerda, aprox. 13 km a sudoeste de sua 

confluência com rio Xingu, Altamira, 3º50’33”S 52º44’03”W, 15 Mar 2014, M. Sabaj-Perez, L. 

M. Sousa & M. Arces. 

 

Serrasalmus spilopleura: INPA 45468, 1, 145,6 mm CP, lago Pirapora, complexo de lagos 

do Catalão, Iranduba, 3º10’09”S 59º54’43”W, 1 Jul 2014, S. A. Amadio. 

 

Serrasalmus sp. “2n=58”: INPA 45465, 3 esq., 84,0-114,7 mm CP, lago Pirapora, 

complexo de lagos do Catalão, Iranduba, 3º10’09”S 59º54’43”W, 1 Jul 2014, S. A. Amadio; INPA 

46338, 1 esq., 78,1 mm CP, lago do Padre, complexo de lagos do Catalão, Iranduba, 3º10’09”S 

59º54’43”W, 2 Jul 2014, S. A. Amadio. 

 

Grupo externo Characiformes: 

 

Acestrorhynchus microlepis: INPA 41817, 35, 1 d&c, 148,4-162,5 mm CP, igarapé do 

Jacinto em frente ao acampamento no rio Purus, Tapauá, 5º43'18”S 63º14'04”W, 15 Ago 2012, L. 

Rapp Py-Daniel, A. Oliveira & R. de Oliveira. 

 

Brycon falcatus: INPA 16361, 18, 1 d&c, 103,3-114,0 mm CP, rio Tocantins, Itupiranga, 

5°10’49”S 49°19’56”W (coord. aprox.), 6 Jul 1980, Equipe de Ictiologia do INPA. 

 

Brycon sp.: INPA 43855, 1 esq., 321,6 mm CP, ressaca na margem esquerda, aprox. 13 km 

a sudoeste de sua confluência com rio Xingu, Altamira, 3º50'33”S 52º44'03”W, 15 Mar 2014, M. 

Sabaj-Perez, L. M. Sousa & M. Arces. 
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Chalceus epakros: INPA 24615, 6, 1 d&c, 67,9-78,4 mm CP, paraná do lago Oçá Grande, 

rio Aripuanã, comunidade São Miguel, 8°10’42”S 60°01’47”W, 10 Set 2004, L. Rapp Py-Daniel 

& L. Sousa. 

 

Chalceus erythrurus: INPA 46342, 2 esq., 55,7-87,9 mm CP, lago do Padre, complexo de 

lagos do Catalão, Iranduba, 3º10’09”S 59º54’43”W, 2 Jul 2014, S. A. Amadio. 

 

Crenuchus spilurus: INPA 27808, 134, 2 d&c, 12,1-45,9 mm CP, igarapé Acará, reserva 

Adolpho Ducke, bacia do rio Negro, Manaus, 2°57’16”S 59°57’54”W, 2 Jun 2006, H. M. V. 

Espírito-Santo. 

 

Curimata vittata: INPA 38996, 4, 1 d&c, 64,3-107,1 mm CP, lago Redondo, comunidade 

São Salvador, rio Madeira, Humaitá, 6º43'04”S 62º19'34”W, 23 Ago 2011, L. Costa, F. Vieira & 

A. Negrão. 

 

Hemiodus imaculatus: INPA 12075, 5, 1 d&c, 80,1-89,78 mm CP, lago Tupé, rio Negro, 

Manaus, 3º03’30”S 60º19’44”W, 28 Mai 1980, G. M. dos Santos. 

 

Hydrolicus scomberoides: INPA 43727, 1 esq., 290,0 mm CP, igarapé na margem esquerda 

do rio Jatapu, afluente do rio Uatumã, São Sebastião do Uatumã, 2º00'07”S 58º11'35”W, 27 Set 

2011, L. H. Rapp Py-Daniel, G. Torrente-Vilara, W. Pedroza & R. P. Ota. 

 

Leporinus sp.: INPA 48034,1 esq., 254,1 mm CP, correnteza rasa na margem esquerda dio 

Iriri, aprox.. 13,5 km à sudoeste da confluência com o rio Xingu, Altamira, 3o50’47”S 

62o43’20”W, M. S. Pérez et al. 

 

Prochilodus lineatus: INPA 12485, 10, 1 d&c, 72,4-84,2 mm CP, rio Solimões, Icatuá,  

3°301’06”S 60°47’39”O 21 Ago 1979, V. Py-Daniel. 

 

Prochilodus nigricans: INPA 43728, 1 esq., 402,5 mm CP, lago do Bosque da Ciência, 
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campus sede do INPA, 3°05’41”S 59°59’17”, Manaus, Jul 2013, R. Oliveira. 

 

Rhaphiodon vulpinus: INPA 18551, 2, 1 d&c, 156,2-158,2 mm CP, praia do Abufari, rio 

Purus, Reserva Biológica do Abufari, Tapauá, 5º32’05”S 63º04’44”W, 8 Dez 2000, L. H. Rapp 

Py-Daniel & M. Garcia. 

 

Schizodon fasciatus: INPA 20291, 2, 1 d&c, 135,2-140,5 mm CP, capim pequeno no 

complexo de lagos do Catalão, Manaus, 3º10’09”S 59º54’43”W, 3 Nov 1999, L. H. Rapp Py-

Daniel, J. Zuanon, L. Cosmo & C. Fonseca. 

 

Triportheus elongatus: INPA 13943, 7, 1 d&c, 55,4-59,6 mm CP, rio Solimões, ilha de 

Marchantaria, Careiro da Várzea, 3º14’S 59º56’W, 2 Mar 1993, P. Petry & R. Sotero. 

 

Descrição dos Caracteres 

 

Forma geral do corpo: 

 

1. Forma do corpo: (0) corpo cilíndrico ou subcilíndrico; (1) corpo comprimido 

[CI=1,00; RI=1,00]. 

Caráter 35 de Jégu (2004: 84). 

Os serrasalmídeos podem ser caracterizados por apresentar corpo comprimido e elevada 

altura do mesmo, sendo que muitos apresentam forma discoide, apesar de Acnodon e Serrasalmus 

elongatus serem os representantes mais alongados (Jégu, 2004). Mas altura do corpo e a forma 

devem ser interpretados como caracteres distintos.  

Corpo comprimido e alto na região anterior a nadadeira dorsal também pode ser observado 

em alguns Characidae (Stethaprioninae, Reis, 1989 e Triportheinae), Cynodontidae (Toledo-Pizza, 

2000), e Gasteropelecidae. No entanto, segundo Jégu (2004), esta condição está associada à 

expansão do coracoide e não é homóloga a condição encontrada em Serrasalmidae. Aqui foi 

registrada como sinapomorfia de Serrasalmidae, também presente em Hydrolycus scomberoides, 

Rhaphiodon vulpinnus e Triportheus elongatus. 
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2. Altura do corpo nos adultos: (0) inferior a 45% CP; (1) superior a 45% CP [CI=0,50; 

RI=0,93]. 

Caráter 36 de Jégu (2004: 84) e caráter 10 modificado de Machado-Allison (1982: 101) 

que utilizava 60% CP.  

Utilizada como sinapomorfia da família pelos autores supracitados. A percentagem 

observada na maioria do grupo externo a Serrasalmidae é inferior a 45% CP. Aqui também 

obtivemos essa característica como sinapomorfia exclusiva de Serrasalmidae, com uma reversão 

observada em Serrasalmus elongatus, cujo percentual varia entre 37,5-38,5% CP (Ota et al., 

2013). 

Segundo Jégu (2004), todos os representantes de Serrasalmidae apresentam alometria 

positiva da altura do corpo, em que os jovens são mais alongados que os adultos. No entanto, 

Pavanelli et al. (2009) registraram alometria negativa da altura do corpo em Metynnis cuiaba, 

hipotetizando que os jovens teriam maior altura do corpo para evitar a predação por presas 

maiores. Observamos grande variação dessa alometria nas diversas espécies de Metynnis 

analisadas. 

 

Coloração: 

 

Em Serrasalmidae o padrão de colorido geralmente muda ao longo do crescimento e 

período reprodutivo, com adultos apresentando diferentes padrões de coloridos em época de 

reprodução e fora desse período, aumentando a confusão taxonômica (Géry 1972: 201, Fink 1972: 

2). Dessa forma, os autores como Machado-Allison (1982) e Jégu (2004) utilizaram poucos 

caracteres relacionados a coloração do corpo. Dahdul (2009), por sua vez, não utilizou caracteres 

relacionados a coloração, pois não possuía exemplares adequados a essa análise. No entanto, para 

estabelecer relações evolutivas entre Metynnis esses caracteres podem ser importantes, dessa 

mandeira, alguns caracteres foram incluídos no presente estudo. 

  

3. Mancha umeral: (0) ausente; (1) presente [CI=0,18; RI=0,44]. 

Caráter 1 modificado de Jégu (2004: 60), que discute o estado transitório da mancha 

umeral em jovens. Aqui consideramos sua presença ou ausência na espécie. 

Normalmente em machos de Serrasalmidae o colorido é mais conspícuo, e a mancha 
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umeral se torna mais evidente. Mas, para as espécies de Metynnis analisadas, a presença e 

ausência, assim como a forma da mancha umeral, é muito importante na diagnose das espécies. 

A presença da mancha umeral foi encontrada em todas espécies de Metynnis, exceto M. 

otuquensis, M. longipinnis, Metynnis sp. n. 1 e Metynnis sp. n. 2. Apesar de apenas os machos de 

M. altidorsalis, M. hypsauchen e M. luna possuírem mancha umeral. 

Outras espécies da família analisadas aqui que apresentam mancha umeral são Serrasalmus 

hollandi, S. maculatus, e o clado composto por S. odyssei e S. rhombeus. Fora da família, a 

presença de mancha umeral foi considerada como sinapomorfia para o clado chamado aqui de 

Characidae, composto por Acestrorhynchus microlepis, Brycon sp., B. falcatus, Hydrolycus 

scomberoides, Rhaphiodon vulpinnus e Triportheus elongatus, com reversões em Rhaphiodon 

vulpinnus e Triportheus elongatus. Observada paralelamente em Chalceus epakros. 

 

4. Forma da mancha umeral: (0) circular; (1) verticalmente alongada [CI=0,50; 

RI=0,75]. 

Aplicável apenas em espécies com mancha umeral. Importante na diagnose de algumas 

espécies, pois em Serrasalmidae a mancha umeral normalmente é circular, principalmente nas 

espécies de Metynnis, em que M. anisurus é a única entre as congêneres que apresenta mancha 

umeral verticalmente alongada (Figura 150), uma condição derivada. Essa condição também foi 

obtida como sinapomorfia do clado composto Catoprion, Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis e 

Serrasalmus, sendo que S. manuelli é a que possui a maior mancha umeral verticalmente alongada. 
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Figura 150: Forma da mancha umeral: a. verticalmente alongada, Metynnis anisurus, CPUFMT 326, 49,5 mm CP, rio 

Teles Pires, Mato Grosso; b. circular, Metynnis lippincottianus, INPA 37079, 56,2 mm CP, rio Oiapoque, Amapá. 

 

5. Mancha opercular: (0) ausente; (1) presente [CI=0,50; RI=0,67]. 

Caracteres 54 e 137 de Machado-Allison (1982: 129, 175).  

A mancha opercular é resultado da fusão de diversos pontos escuros na região (Figura 151). 

O autor supracitado menciona que está presente em Colossoma, Mylossoma e Piaractus. Aqui 

também observamos como sinapomorfia do clado composto por esses três gêneros. 
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Figura 151: As setas indicam a posição da mancha opercular em: a. Colossoma macropomum, INPA 

46335, 115,6 mm CP, lago do Padre, complexo de lagos do Catalão, Amazonas; b. Mylossoma 

aureum, INPA 43782, 2, 110,0 mm CP, ilha de Marchantaria, complexo de lagos do Catalão, 

Amazonas; c. Piaractus brachypomus, UFRO-I 1958, rio Madeira, Rondônia. 

 

6. Ocelo no meio do flanco em jovens: (0) ausente; (1) presente [CI=0,50; RI=0,67]. 

Caráter 53 de Machado-Allison (1982: 129), e caráter 2 de Jégu (2004: 61). 

Encontrado como sinapomorfia do clado composto por Mylossoma, Piaractus e 

Colossoma. No entanto, está presente apenas em jovens entre 15 a 60 mm CP (Figura 152). 
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Hemiodus unimaculatus possui uma mácula grande no meio do corpo, mas não foi considerada 

homóloga a um ocelo. 

 

Figura 152: A. Jovem de Colossoma macropomum, 20 mm CP, UFRO-I 4950, rio Madeira, Rondônia; B. Jovem de 

Mylossoma aureum, INPA 20336, 46 mm CP, rio Solimões, Amazonas. Fotos: B. Barros e N. Mateussi, 

respectivamente. 

 

7. Região ventral do corpo mais escura: (0) ausente; (1) presente (Figura 153)[CI=1,00; 

RI=1,00]. 

Autapomorfia exclusiva observada em Colossoma macropomum. 

 

Figura 153: Colossoma macropomum, 570 mm CP, UFRO-I 1689, rio Madeira, Rondônia. Foto: B. Barros. 
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8. Máculas escuras no flanco: (0) ausente; (1) presente [CI=0,11; RI=0,65]. 

Caráter 12 de Machado-Allison (1982: 101-102) e 3 de Jégu (2004: 61). 

Machado-Allison (1982) considerava que apenas os jovens apresentavam corpo coberto 

por pontos escuros pequenos ou grandes ou barras transversais irregulares. No entanto, em várias 

espécies de Metynnis e Serrasalmus as máculas se mantêm nos adultos, com exceção de 

Pygocentrus nattereri e Piaractus mesopotamicus que apresentam máculas apenas quando jovens - 

até 150 mm CP (Bristski et al., 2007). As manchas enferrujadas típicas de machos em reprodução 

de Myloplus asterias, M. schomburgki e O. xinguense não foram consideradas máculas escuras. 

A presença de máculas no corpo pode ser observada em Metynnis altidorsalis, M. 

maculatus, M. anisurus, M. lippincottianus (Figura 150), M. otuquensis, M. cuiaba, M. mola, M. 

hypsauchen e Metynnis sp. n. 1. Assim como no clado composto por Piaractus brachypomus e P. 

mesopotamicus, e no composto por Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus, Pygopristis 

denticulata, e as espécies de Serrasalmus, com uma reversão em S. hollandi e S. elongatus. E por 

fim em Leporinus sp. (3 máculas grandes) e Schizodon fasciatus (5 barras verticais, que 

consideramos como máculas verticalmente alongadas, e não faixas como as de Serrasalmidae, que 

são mais estreitas). 

 

9. Quando presentes as máculas escuras no flanco: (0) menores ou aproximadamente do 

tamanho da pupila; (1) maiores que o tamanho da pupila, podendo se unir formando pequenas 

faixas verticais [CI=0,20; RI=0,60]. 

Caráter 3 modificado de Jégu (2004: 61). 

Aplicável apenas em espécies com máculas no corpo. A presença de máculas no flanco, 

alongadas verticalmente, que podem se unir formando pequenas faixas verticais (Figura 154) pode 

ser observada em M. cuiaba, M. mola e M. otuquensis. Essa condição mais derivada também pode 

ser observada como sinapomorfia do clado composto por Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. 

maculatus, Serrasalmus 2n=58 e S. elongatus, assim como em Piaractus brachypomus dentro de 

Serrasalmidae. E por fim no clado composto por Leporinus friderici e Schizodon fasciatus, no qual 

as máculas são verticalmente alongadas. 
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Figura 154: Máculas verticalmente alongadas podendo se unir formando pequenas faixas: a. Metynnis cuiaba, NUP 

2055, 111,6 mm CP, parátipo, bacia do rio Paraguai, Mato Grosso; b. Serrasalmus maculatus, UFRO-I 3919, 65,3 mm 

CP, bacia do rio Madeira, Rondônia. 

 

10. Faixas escuras bem definidas no flanco: (0) ausentes; (1) presentes [CI=0,20; 

RI=0,33]. 

Faixas bem definidas são diferentes de faixas curtas formadas pela união de máculas 

verticalmente alongadas como no caráter acima. As faixas consideradas bem definidas são faixas 

grossas ou estreitas que podem se dissolver em máculas, mas ocupam uma região maior do corpo 

do que no caráter acima (Figura 155). Estão presentes em jovens de Mylossoma, em Acnodon senai 

em que a região dorsal do corpo apresenta faixas estreitas e em Metynnis fasciatus, M. hypsauchen 

e Metynnis sp. n. 1. 
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Figura 155: Faixas no flanco: a. Metynnis fasciatus, INPA 46255, 117,3 mm CP, rio Tocantins-Araguaia, Pará, faixas 

grossas, atingindo a região ventral do corpo; b. Metynnis hypsauchen, MCP 15217, 91,9 mm CP, rio Tapajós, Pará, 

faixas finas, mais concentradas na região acima da linha lateral. 

 

11.  Quando presentes, as faixas escuras podem ser: (0) estreitas, se estendendo 

principalmente até a linha lateral; (1) grossas, concentradas na região mediana do corpo; (2) 

grossas e ultrapassando a linha lateral se estendendo até a região ventral do corpo [CI=1,00; 

RI=1,00]. 

Caráter aplicável apenas nas espécies que apresentam faixas no flanco. Como ilustrado na 

(Figura 155) as faixas podem ser estreitas ou grossas (ocupando mais que 5 escamas de largura).  

Acnodon senai apresenta faixas estreitas mais concentradas na região dorsal do corpo, mas 

que podem atingir eventualmente a região mais ventral, lembrando a forma de colorido de 

Metynnis hypsauchen (Figura 155b) e Metynnis sp. n. 1. Por sua vez, as faixas grossas podem se 

concentrar na região mais dorsal do corpo até ultrapassar pouco a linha lateral, mas não se 
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estendem até a região ventral do corpo, se concentrando apenas na região mediana, como por 

exemplo em Mylossoma aureum, M. duriventre e M. unimaculatum. Já as faixas grossas se 

estendendo até a região mais ventral do corpo, condição mais derivada, são exclusivamente 

encontradas em Metynnis fasciatus (Figura 155a). 

 

12. Nadadeira anal alaranjada ou avermelhada durante o período reprodutivo: (0) ausente; 

(1) presente [CI=0,20; RI=0,80]. 

Uma das formas de expressão do dimorfismo sexual em Serrasalmidae consiste na 

mudança de coloração na nadadeira anal, que se torna alaranjada ou avermelhada durante o 

período reprodutivo. Em Metynnis as nadadeiras avermelhadas durante o período reprodutivo 

estão presentes em todas as espécies, com exceção de M. otuquensis, sobre a qual não existem 

informações sobre o colorido em vida, sendo portanto, codificada como “?”. A espécie que possui 

dimorfismo mais marcante é M. anisurus, com machos em vida apresentando as nadadeiras 

adiposa e caudal com margens subdistais vermelhas. 

Nadadeiras avermelhadas foram observadas em Piaractus brachypomus, Prosomyleus 

rhomboidalis, Myloplus asterias e M. rubripinnis, assim como em Catoprion mento e 

Pristobrycon striolatus dentro de Serrasalmidae. Em Mylossoma, Pygocentrus e Chalceus, as 

nadadeiras são alaranjadas ou vermelhas constantemente, não associado ao período reprodutivo, 

mas sim ao colorido das espécies. Crenuchus spilurus apresenta dimorfismo, mas não relacionado 

a coloração mais avermelhada das nadadeiras, e sim a sua forma, por isso foi codificado como 0. 

 

13. Manchas avermelhadas no flanco durante o período reprodutivo: (0) ausente; (1) 

presente [CI=0,33; RI=0,33]. 

Caráter 4 de Jégu (2004: 63). 

Segundo o autor supracitado algumas espécies de Serrasalmidae apresentam marcas 

vermelhas de reprodução bem marcadas, sendo geralmente mais intensas nos machos. As manchas 

tipo enferrujadas de machos em reprodução não foram consideradas manchas avermelhadas. 

A presença dessas marcas avermelhadas de reprodução são observadas apenas em machos 

de algumas espécies de Metynnis, como M. anisurus, M. guaporensis, M. lippincottianus e 

Metynnis sp. n. 1 (Figura 156). Sem informações sobre o colorido em vida de M. otuquensis, que foi 

codificada como “?”. 
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Em Catoprion mento pode-se observar uma mancha avermelhada no opérculo, e não se 

sabe se está relacionada ao período reprodutivo, que foi codificada como “?”. Pygocentrus 

nattereri (conhecida popularmente como piranha caju), Piaractus brachypomus e Piaractus 

mesopotamicus apresentam região gular e ventral do corpo avermelhadas, mas esse consiste no 

padrão de colorido da espécie, e não está relacionado ao período reprodutivo.  

 

Figura 156: Manchas vermelhas no flanco durante o período reprodutivo, exemplares fotografados após capturados, 

não tombados: a. Metynnis anisurus, rio Teles Pires, mancha na região ventral do corpo; b. Metynnis guaporensis, rio 

Xingu, manha abaixo da umeral; c. Metynnis lippincottianus, rio Parnaíba, manha abaixo da umeral; d. Metynnis sp. n. 

1, rio Trombetas, mancha na região acima do supracleitro. 

 

14. Localização das marcas alaranjadas ou avermelhadas no corpo durante o período 

reprodutivo: (0) abaixo da mancha umeral; (1) região acima do supracleitro; (2) região ventral do 

corpo [CI=0,50; RI=0,00]. 

Aplicável apenas em espécies que apresentam manchas durante o período reprodutivo.  

Em machos de M. guaporensis e M. lippincottianus existe uma mancha avermelhada 

abaixo da mancha umeral (Fig. 157b, c). Em Metynnis sp. n. 1 as marcas estão mais localizadas na 
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região do supracleitro e ventral do corpo (Fig. 157d); e em M. anisurus), as machas vermelhas são 

muito intensas e localizadas em toda região ventral do corpo (Figura 156a). 

 

15. Manchas que lembram ferrugem em indivíduos em reprodução: (0) ausentes; (1) 

presentes [CI=0,33; RI=0,50]. 

As manchas tipo enferrujadas são mais comuns em machos em reprodução (Figura 157), 

mas também foram observadas em fêmeas, consistindo em sinapomorfia para os clados compostos 

por Myloplus asterias e M. rubripinnis; e Myleus setiger, O. xinguense, Mylesinus 

paraschomburgki e Tometes sp., com uma reversão nesta última espécie. Observada paralelamente 

em Pristobrycon striolatus. 

 

Figura 157: Manchas tipo ferrugem: a. Ossubtus xinguense, UFPA sem tombo, 102,3 mm CP, rio Xingu, Pará; b. 

Myleus setiger, INPA 31821, 133,3 mm CP, rio Xingu, Pará; c. Pristobrycon striolatus, INPA 46283, 94,3 mm CP, rio 

Branco, Roraima; d. Tometes sp., INPA 38076, 93,1 mm CP, rio Xingu, Pará. Fotos: a, b e d - L. Sousa e d - V. 

Machado. 

 

16. Máculas escuras na nadadeira dorsal: (0) ausentes; (1) presentes [CI=0,20; RI=0,33]. 

As máculas escuras na nadadeira dorsal são alongadas verticalmente formando pequenas 

faixas, localizadas nas membranas interrradiais (Figura 158). Estão presentes em machos de M. 

altidorsalis, M. luna, M. maculatus e Metynnis sp. n. 2 e em machos de M. lippincottianus, M. 
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guaporensis, Metynnis sp. n. 1 e M. hypsauchen. Em Pristobrycon striolatus a nadadeira dorsal 

tem uma grande mancha basal escurecida, que não foi considerada homóloga.  

 

Figura 158: Máculas escuras nas membranas interradiais da nadadeira dorsal: a. Metynnis altidorsalis, INPA 37095, 

116,9 mm CP rio Solimões, Amazonas; b. Metynnis maculatus, UFRO-I 4287, 130,6 mm CP, rio Madeira, Rondônia; 

c. Metynnis luna, INPA 37093, 77,8 mm CP rio Solimões, Amazonas; d. Metynnis sp. n. 2, INPA 46474, 141,2 mm 

CP, alto rio Negro, Amazonas. 

 

17. Margens escuras das nadadeiras dorsal, caudal, adiposa e anal: (0) ausentes; (1) 

presentes [CI=0,10; RI=0,64]. 

Jégu (2004) discute a presença de marcas escuras nas nadadeiras dorsal, caudal, adiposa e 

anal. Aqui esse caráter foi desmembrado para adicionar as margens escuras das nadadeiras 

adiposa, caudal e anal e separá-las das máculas verticalmente alongadas discutidas no caráter 

anterior. Margens escuras das nadadeiras são encontradas principalmente nas nadadeiras anal e 

caudal, sendo que em Serrasalmus maculatus existe uma faixa subdistal na nadadeira caudal, que 
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considerei homóloga. 

Margens escuras nas nadadeiras podem ser observadas dentro de Serrasalmidae em 

Piaractus brachypomus, P. mesopotamicus, Prosomyleus rhomboidalis, Myleus setiger, Ossubtus 

xinguense, Mylesinus paraschomburgki, Tometes sp., em todas espécies de Metynnis, 

independentemente de período reprodutivo, Catoprion mento, Pygocentrus nattereri, Serrasalmus 

maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus e S. spilopleura. Fora de 

Serrasalmidae, margens de nadadeiras escuras foram registradas apenas em Hydrolycus 

scomberoides. 

 

Nadadeiras dorsal e adiposa 

 

18. Número de raios ramificados da nadadeira dorsal: (0) entre 13 e 20; (1) igual ou 

maior a 21; (2) igual ou menor que 12 [CI=0,50; RI=0,90]. 

Caráter 2 modificado de Machado-Allison (1982: 98), que apenas divide esse número entre 

menor e maior que 16, mais utilizado para constituir uma sinapomorfia para a família 

Serrasalmidae, e 30 e 58 modificados de Machado-Allison (1982: 115, 131), que divide esse 

número em 14-16 e 20-32 para separar os membros dos dois clados que ele obteve. Caracteres 6 e 

7 modificados de Jégu (2004: 68), que dividiu esse caráter em menor e maior que 12, e ainda 

menor e maior que 18 em Serrasalmidae.  

Machado-Allison (1982) utilizou o elevado número de raios da nadadeira dorsal como uma 

sinapomorfia para Serrasalmidae. Em Metynnis o número de raios da nadadeira dorsal é reduzido 

em relação a Myleus, Myloplus. Em Metynnis o número de raios da nadadeira dorsal em todas as 

espécies varia entre 13 e 20. Em outras famílias de Characiformes esse número varia entre 9 e 13, 

com exceção de Elachocharax e Crenuchus (18). 

Assim, 13-20 raios ramificados na nadadeira dorsal ocorrem em Crenuchus spilurus, e no 

clado composto pelas espécies de Metynnis e Catoprion mento, Pygocentrus nattereri, 

Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata e Serrasalmus. As que apresentam número igual 

ou superior a 21 são Prosomyleus rhomboidalis, Myloplus asterias, M. rubripinnis, Myleus setiger, 

Ossubtus xinguense, Mylesinus paraschomburgki e Tometes sp. Por fim, as que possuem 12 ou 

menos raios são Curimata vittata, Prochilodus nigricans, P. lineatus, Leporinus sp., Schizodon 

fasciatus, Hemiodus unimmaculatus, Chalceus erythrurus, C. epakros, Acestrorhynchus 
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microlepis, Rhaphiodon vulpinnus, Hydrolycus scomberoides, Triportheus elongatus, Brycon sp. e 

B. falcatus. 

 

19. Número de raios da nadadeira dorsal articulados ao segundo pterigióforo dorsal: (0) 

dois; (1) três ou quatro [CI=0,33; RI=0,80]. 

Caráter 266 de Mirande (2010: 448).  

Zanata & Vari (2005) mencionaram a presença de apenas dois raios associados ao primeiro 

pterigióforo nos membros de Alestidae, e considerou a presença de três raios uma condição 

encontrada comumente nos Characiformes neotropicais. Já Malabarba & Weitzman (2003) usaram 

ii+8 como caráter diagnóstico do Clado A. Por sua vez, Mirande (2010) encontrou três ou quatro 

raios dorsais como sinapomorfia de Metynnis, e homoplasticamente em Salminus brasiliensis e 

Brycon orbignyanus. Aqui modificamos para o segundo pterigióforo, pois o primeiro é 

transformado em espinho. 

Esse caráter não se manteve em Metynnis cuiaba e M. luna, que apresentam apenas dois 

raios no segundo pterigióforo. Já a condição mais derivada pode ser observada em M. altidorsalis, 

M. fasciatus, M. guaporensis, M. hypsauchen, M. lippincottianus, M. longipinnis, M. otuquensis, 

M. mola, Metynnis sp. n. 1 e Metynnis sp. n. 2, nas quais o primeiro raio bem pequeno não 

ramificado está presente, totalizando três (Figura 159). 

 

 

Figura 159: Raios articulados ao segundo pterigióforo da nadadeira dorsal: a. Metynnis cuiaba, NUP 13031, 77,0 mm 

CP, rio Araguaia, Goiás, apenas dois raios articulados; b. Metynnis fasciatus, INPA 46255, 112,5 mm CP, rio 

Tocantins-Araguaia, Pará, três raios articulados. As setas brancas indicam a localização do primeiro pterigióforo. 
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20. Prolongamento dos três raios anteriores da nadadeira dorsal: (0) ausente; (1) presente 

[CI=0,33; RI=0,90]. 

A presença de prolongamento na nadadeira dorsal de machos de diferentes famílias 

africanas já foi apontada por Poll (1967: fig. 16) e Paugy (1986: fig. 22). No entanto, Jégu (2004) 

considerou aquisições diferentes dentro da história evolutiva. 

A presença de prolongamento (Figura 160) é derivada e encontrada em Acnodon normani, 

Prosomyleus rhomboidalis, Myloplus asterias, M. rubripinnis, Myleus setiger, Ossubtus 

xinguense, Mylesinus paraschomburgki, Tometes sp., Catoprion mento e todas as espécies de 

Metynnis, com exceção de M. maculatus, na qual não se observa prolongamento. 

Em Metynnis cuiaba foi registrado o prolongamento dos primeiros raios da nadadeira 

dorsal em fêmeas (Pavanelli et al., 2008) dentro do gênero. Em M. altidorsalis, M. lippincottianus 

e M. hypsauchen está mais associado a machos. Já em Metynnis longipinnis, o prolongamento da 

nadadeira dorsal é extremo no gênero, e em Metynnis sp. n. 2 os cinco primeiros raios são 

prolongados gerando uma prolongamento mais largo que nas demais congêneres (Figura 158d). Em 

Catoprion mento o prolongamento dos raios anteriores das nadadeiras dorsal e anal está associado 

a espécie, e ambos sexos apresentam. 

 

 

Figura 160: Prolongamento dos primeiros raios da nadadeira dorsal: a. Metynnis longipinnis, MCNG 50359, 92,8 mm 

CP, rio Ventuari, Amazonas; b. Catoprion mento, INPA 37246, 121,0 mm CP, ressaca no rio Jatapú, Amazonas. 

 

21. Prolongamento em forma de filamentos de raios medianos bifurcados da nadadeira 

dorsal de machos: (0) ausente; (1) presente [CI=0,33; RI=0,50]. 

Caráter 8 de Jégu (2004: 68), que aponta o prolongamento de raios ramificados medianos 

(Figura 161) presente em machos dimórficos de algumas espécies de Myloplus. 
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A presença de prolongamento dos raios medianos foi observada no clado composto pelas 

espécies Myloplus asterias e M. rubripinnis e no clado composto por Ossubtus xinguense, Myleus 

setiger Mylesinus paraschomburgki e Tometes sp. No macho de Crenuchus spilurus os últimos 

raios da nadadeira dorsal são prolongados de forma gradual, não considerada homóloga ao de 

apresentados pelos gêneros citados acima. 

 

Figura 161: Myloplus asterias, INPA 46279, 118,0 mm CP, rio Branco, Roraima. Macho com segundo lobo na 

nadadeira anal e prolongamento dos raios medianos da nadadeira dorsal. 

 

22. Número de vértebras pré-dorsais: (0) maior ou igual a 8; (1) inferior ou igual a 7 

[CI=1,00; RI=1,00]. 

Caráter 9 modificado de Jégu (2004: 72), que dividiu esse número em dois em 

Serrasalmidae: o primeiro em que o número de vértebras pré-dorsais varia entre 8 e 12 (9 e 10 

mais frequentes), e a segunda em que esse número é reduzido para 6 ou 7, encontrado em 

Mylossoma. 

O número de vértebras pré-dorsais é contado até o primeiro pterigióforo da nadadeira 

dorsal (incluindo o aparelho de Weber) e está relacionado ao número de raios da nadadeira dorsal, 

do número de vértebras e da localização da nadadeira. Uj (ibid.: tab. 3), aponta 11 vértebras pré-

dorsais em Brycon, Triportheus e Salminus e acima de 7 em Tetragonopterinae, sendo que pode 

chegar a 19-20 em Glandulocaudinae. 

Segundo Jégu (2004), essa redução não está associada a forma discoide do corpo, pois em 
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Metynnis esse número é maior. Em Metynnis cuiaba, M. luna, M. maculatus e M. otuquensis, o 

número de vértebras pré-dorsais é igual a 10, e em M. fasciatus e M. guaporensis 9. Dessa forma, 

o autor concluiu que a redução em Mylossoma constitui uma autapomorfia. No entanto, 

encontramos em Mylossoma unimaculatum 9 vértebras pré-dorsais. Assim, a presença de oito 

vértebras pré-dorsais foi encontrada como sinapomorfia do clado composto por Mylossoma 

aureum e M. duriventre. 

 

23. Espinho pré-dorsal contínuo com o primeiro pterigióforo: (0) ausente; (1) presente 

[CI=1,00; RI=1,00]. 

Caracteres 21 e 60 de Machado-Allison (1982: 107, 132) e 90 de Dahdul (2007: 31).  

O espinho pré-dorsal também está presente em Stethaprioninae e Prochilodontidae. Géry 

(1972: 150) discute que a origem deste espinho em Serrasalmidae pode ser uma fusão dos dois 

axonostes posteriores (axonostes é o processo ósseo alongado do pterigióforo). Machado-Allison 

(1982: 115, 151, 206) também acreditava que o espinho pré-dorsal consiste em uma continuação 

do primeiro pterigióforo. De acordo com ele, o espinho articulado de Stethaprioninae e o de 

Prochilodontidae têm a mesma origem que pode ser uma modificação encontrada nos raios 

anteriores da nadadeira dorsal em Tetragonopterus (Characidae), e pode assim, ser homólogo ao 

de Serrasalmidae. Por outro lado, Jégu (2004) e Dahdul (2007) acreditavam que, embora 

Prochilodontidae e alguns Anostomidae possuam espinho pré-dorsal, os mesmos são modificações 

do primeiro raio da nadadeira dorsal e não contínuos com o primeiro pterigióforo, portanto, não 

homólogos com a condição encontrada em Serrasalmidae. Nós seguimos essa hipótese (Figura 162 

e Figura 163). 

Na análise de Machado-Allison (1982, 1983: 164) a distribuição mais parcimoniosa deste 

estado indica uma reversão em Mylossoma, Piaractus e Colossoma. As relações filogenéticas 

dentro de Serrasalmidae propostas por Orti et al. (1996) sustentam a hipótese de um espinho não 

adquirido em Mylossoma, Colossoma e Piaractus. Dahdul (2007: 31) observou uma pequena 

projeção óssea na região dorsal do primeiro pterigióforo em Piaractus e Mylossoma, que no 

entanto, não é larga como nos demais membros da família.  

Aqui obtivemos a presença de um espinho pré-dorsal contínuo com o primeiro pterigióforo 

como uma sinapomorfia do clado composto pelas espécies Acnodon normani, Prosomyleus 

rhomboidalis, Myloplus asterias, M. rubripinnis, Myleus setiger, Ossubtus xinguense, Mylesinus 
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paraschomburgki, Tometes sp., Metynnis altidorsalis, M. anisurus, M. fasciatus, M. guaporensis, 

M. hypcauchen, M. longipinnis, M. luna, M. lippincottianus, M. mola, M. cuiaba, M. maculatus, 

M. otuquensis, Metynnis sp. n. 1 e Metynnis sp. n. 2, Catoprion mento, Pygocentrus nattereri, 

Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata, Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, 

Serrasalmus sp. 2n=58, S. eigenmanni, S. odyssei, S. rhombeus, S. elongatus e S. spilopleura) 

(Figura 164).  

 

 

Figura 162: Região dorsal de Prochilodus lineatus, INPA 12485, 84,2 mm CP, rio Solimões AM. A seta indica o 

espinho pré-dorsal como modificação do primeiro raio indiviso da nadadeira dorsal. 

 

 

Figura 163: Nadadeira dorsal de Leporinus sp., INPA 48034, 254,1 mm CP, rio Xingu, Pará. A seta indica o espinho 

pré-dorsal como modificação do primeiro raio indiviso da nadadeira dorsal. 

 

24. Espinho pré-dorsal: (0) tipo I; (1) tipo II; (2) tipo III (Figura 164) [CI=1,00; RI=1,00]. 

Caracteres 29, 97 e 176 de Machado-Allison (1982: 115, 151, 206), 11 de Jégu (2204: 70) 

e 91 e 92 modificados de Dahdul (2007: 32).  

Machado-Allison (1982: 115) definiu os três tipos de espinhos pré-dorsal. O tipo I é um 

processo forte, pontiagudo, anteriormente direcionado que se conecta ao primeiro pterigióforo e 
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contínuo com o primeiro raio indiviso. Esta é a condição encontrada em Acnodon senai, 

Prosomyleus rhomboidalis, Myloplus asterias, M. rubripinnis, Myleus setiger, Ossubtus 

xinguense, Mylesinus paraschomburgki e Tometes sp. O tipo II é arredondado, com sua superfície 

dorsal serrilhada, separado do primeiro raio indiviso. A cavidade anteroventral ao espinho é 

reduzida ou ausente. Essa morfologia foi exclusivamente encontrada nas espécies de Metynnis 

dentre todos os exemplares analisados (Machado-Allison, 1982: 206), corroborada neste estudo 

(Metynnis altidorsalis, M. anisurus, M. fasciatus, M. guaporensis, M. hypcauchen, M. longipinnis, 

M. luna, M. lippincottianus, M. mola, M. cuiaba, M. maculatus, M. otuquensis, Metynnis sp. n. 1 e 

Metynnis sp. n. 2). O tipo III é caracterizado por espinho pontiagudo forte, anteriormente 

direcionado, separado do primeiro raio indiviso. Condição encontrada em Catoprion mento, 

Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata, Serrasalmus altispinis, S. 

hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. eigenmanni, S. odyssei, S. rhombeus, S. 

elongatus e S. spilopleura. 
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Figura 164: Tipos de espinhos pré-dorsais: a. tipo I: processo forte, pontiagudo, anteriormente direcionado que se 

conecta ao primeiro pterigióforo e contínuo com o primeiro raio indiviso, Ossubtus xinguense; b. tipo II: arredondado, 

com sua superfície dorsal serrilhada, separado do primeiro raio indiviso, Metynnis altidorsalis, INPA 39500, 115,6 mm 

CP, lago do Padre, Amazonas; c. tipo III: espinho pontiagudo forte, anteriormente direcionado, separado do primeiro 

raio indiviso, Catoprion mento, INPA 37246. 

 

25. Raios sustentando a nadadeira adiposa: (0) ausente; (1) presente [CI=1,00; RI=0,00]. 

Caráter 13 de Jégu (2004: 72).  

Encontrado neste estudo exclusivamente em Colossoma macropomum (Figura 165). 
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Segundo o autor supracitado, essa também é uma condição derivada encontrada em Pygocentrus 

piraya, condição que não foi confirmada neste estudo, pois não analisamos essa espécie.  

Machado-Allison (1982: 230) examinou espécimes identificados como Pygocentrus piraya 

(da bacia do rio São Francisco) que possuem nadadeira adiposa com raios nos adultos, já 

espécimes identificados como P. nattereri e P. notatus das bacias dos rios Amazonas e Orinoco 

aparentemente não possuem nadadeira adiposa com raios em todos os estágio da vida. Sua análise 

morfológica mostrou que existem vários caracteres derivados que indicam relações próximas entre 

Pristobrycon e Serrasalmus, e também várias autapomorfias que definem Pygocentrus como uma 

unidade monofilética, no entanto, a validade de algumas espécies nominais que tem sido incluídas 

em Pygocentrus precisam ser examinadas em detalhe. 

 

Figura 165: Região dorso-posterior de Colossoma macropomum, INPA 46335, 93,5 mm CP, lago Catalão, Amazonas. 

A seta indica os raios na extremidade distal da nadadeira adiposa. 

 

26. Comprimento da base da nadadeira adiposa: (0) inferior a 100% da distância contida 

entre o final da nadadeira dorsal e a origem da nadadeira adiposa; (1) igual ou superior a 100% da 

distância contida entre o final da nadadeira dorsal e a origem da nadadeira adiposa (Fig. 161a) 

[CI=1,00; RI=1,00]. 

Caráter 178 modificado de Machado-Allison (1982: 206) e 14 modificado de Jégu (2004: 

72), pois o valor aqui considerado é 100%, já que em todas as espécies de Metynnis a base da 

nadadeira adiposa é maior que a distância entre o final da nadadeira adiposa e a origem da 

nadadeira adiposa (Figura 158). Gosline (1951) sugeriu que a longa nadadeira adiposa está 
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associada a funções similares que os raios da nadadeira dorsal. 

Catoprion mento, Acnodon senai e Prosomyleus rhomboidalis possuem base da nadadeira 

adiposa moderadamente longa, atingindo 30-40% da base raiada da nadadeira dorsal. Segundo 

análise realizada por Machado-Allison (1982: 206), Catoprion é o gênero mais proximamente 

relacionado a Metynnis, já Acnodon é grupo irmão dos demais membros da linhagem A, o que 

sugere aquisições independentes desse caráter a partir de um ancestral com base curta da nadadeira 

adiposa. Machos maduros de Lophiobrycon weitzmani Castro et al. 2003 (Glandulocaudinae) 

apresentam alongamento do comprimento da base da nadadeira adiposa (estendendo-se por 

praticamente a totalidade da distância entre o fim da nadadeira dorsal e base do lobo caudal 

superior, equivalendo a aproximadamente 25% CP) como dimorfismo sexual secundário. 

O estado 1 foi considerado sinapomorfia exclusiva de Metynnis. Assim como proposto 

anteriormente por Machado-Allison (1982) e Jégu (2004). 

 

Nadadeira anal 

 

27. Número de raios ramificados da nadadeira anal: (0) menor que 30; (1) entre 30 e 35; 

(2) maior que 35 [CI=0,18; RI=0,69]. 

Modificações dos caracteres 67 de Machado-Allison (1982: 134), 15 e 16 de Jégu (2004: 

74) e 289 de Mirande (2010: 251).  

Machado-Allison (1982: 134) dividia esse número em menor e maior que 30, e acreditava 

que a redução do número de raios da nadadeira anal em Colossoma e Piaractus constituia uma 

reversão. Posteriormente, Jégu (2004) dividiu o número de raios em menor e maior que 19, para 

separar Serrasalmidae do grupo externo, e no caráter 16 dividiu esse número em menor e maior 

que 25 para separar membros dentro de Serrasalmidae, adicionando Ossubtus à condição de 

Colossoma e Piaractus.  

Para Mirande (2010) esse número é altamente variável, mas se concentra para a maioria 

das espécies entre 18-35. Assim, separou em menor e maior que esse número, usando número de 

raios ramificados maior que 35 como uma sinapomorfia de Metynnis.  

Como encontramos espécies de Metynnis com 30 raios ramificados, resolvemos acatar o 

caráter 67 de Machado-Allison (1982), mas adicionando um estado, acima de 35, na intenção de 

separarmos algumas espécies com muitos raios na nadadeira anal. Metynnis altidorsalis, M. 
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cuiaba, M. maculatus, M. otuquensis e Metynnis sp. n. 2 apresentam 30-36 raios ramificados da 

nadadeira anal. Já M. anisurus, M. fasciatus, M. guaporensis, M. hypsauchen, M. lippincottianus, 

M. longipinnis, M. luna, M, mola e Metynnis sp. n. 2 apresentam mais de 35. 

O estado 2 foi encontrado no clado composto por Hydrolycus scomberoides e Rhaphiodon 

vulpinnus. Por sua vez, o estado 1 foi observado nas espécies de Myloplus (M. asterias e M. 

rubripinnis), Myleus setiger, Tometes sp., Mylesinus paraschomburgki, Pygopristis denticulata e 

Serrasalmus (S. altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. eigenmanni, S. 

odyssei, S. rhombeus, S. elongatus e S. spilopleura). 

Encontramos menos de 30 raios ramificados na nadadeira anal em Pygocentrus nattereri, 

Pristobrycon striolatus, Serrasalmus odyssei e S. rhombeus. 

 

28. Espinho pré-anal: (0) ausente; (1) presente [CI=0,33; RI=0,80]. 

Caráter 17 de Jégu (2004: 74).  

O espinho pré-anal antecede o primeiro raio indiviso da nadadeira anal, após o ânus (Figura 

166). Observamos o espinho em Pygocentrus nattereri e como sinapomorfia de Serrasalmus (S. 

altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. eigenmanni, S. elongatus, S. 

spilopleura, Serrasalmus odyssei e S. rhombeus). 

 

Figura 166: Nadadeira anal de Serrasalmus hollandi, INPA a tombar, lago Catalão, Amazonas. A seta indica a posição 

do espinho pré-anal. 

 

29. Margem distal da nadadeira anal de machos: (0) retilínea ou com lobo anterior; (1) 
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com segundo lobo; (2) regularmente côncava [CI=0,50; RI=0,75]. 

Modificação dos caracteres 18 a 22 de Jégu (2004: 74-77), e 156 de Machado-Allison 

(1982: 192).  

É um caráter sexual secundário que aparece logo após a maturação sexual de machos 

(Géry, 1972; Le Bail et al., 1989; Jégu & Santos, 1989, 2002). A presença de um lobo na 

nadadeira anal de machos como uma característica sexual secundária em Characiformes africanos, 

que podem estar localizados nos raios anteriores ou no centro da nadadeira já foi discutida diversas 

vezes (Poll, 1967; Paugy, 1986; Murray & Stewart, 2002).  

Em Crenuchus consideramos o lobo retilíneo, pois não é regularmente côncavo, com a 

região anterior mais longa. A condição 0 é encontrada também no clado composto por Metynnis, 

Catoprion, Pygocentrus, Pygopristis, Pristobrycon e Serrasalmus, nas quais este lobo pode estar 

localizado na região anterior da nadadeira e seu vértice situado entre os 7-11 raios ramificados. 

Valenciennes (1850) já havia observado a presença de um segundo lobo na nadadeira anal 

atrás do lobo anterior em algumas espécies de Serrasalmidae, podendi este lobo ser mediano ou 

posterior, como discutido no caráter 31. Essa condição pode ser observada em Acnodon senai, 

Prosomyleus rhomboidalis, Myloplus asterias, M. rubripinnis, Myleus setiger, Tometes sp. e 

Mylesinus paraschomburgki. Já o estado 2 é encontrado apenas em Mylossoma (M. aureum, M. 

duriventre e M. unimaculatum), e portanto, considerada uma sinapomorfia para o gênero, já 

sugerida anteriormente por Machado-Allison (1982: 192).  

 

30. Forma do lobo anterior da nadadeira anal de machos: (0) uniformemente contínuo; (1) 

com uma reentrância [CI=0,50; RI=0,86]. 

Jégu (2004: 75) destacou que o tamanho do lobo em Metynnis é reduzido e sua margem 

distal é regularmente convexa. Os dois ramos da segunda lepidotríquia são mesclados na metade 

da base, os segmentos de comprimento alternando com uma série de segmentos curtos.  

Aqui o estado 1 foi adicionado, pois constitui uma sinapomorfia para o clado composto por 

Metynnis fasciatus, M. guaporensis, M. hypsauchen, M. longipinnis, M. luna, Metynnis sp. n. 1 e 

Metynnis sp. n. 2. Essa característica foi paralelamente observada em Catoprion mento (Figura 

167). 
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Figura 167: As setas pretas indicam as reentrâncias nos lobos da nadadeira anal de machos de: a. Metynnis fasciatus, 

LBP 4001, 93,9 mm CP, rio Araguaia, Mato Grosso; b. Metynnis guaporensis, UFRO-I 3238, 110,0 mm CP, rio 

Madeira, Rondônia; c. Metynnis hypsauchen, INPA 4511, 131,4 mm CP, lago Tupé, Amazonas; d. Metynnis 

longipinnis, LBP 15530, 88,8 mm CP, rio Takutu, Roraima; e. Catoprion mento, INPA 46313, 97,8 mm CP, rio 

Nhamundá, Amazonas. 

 

31. Posição do segundo lobo na nadadeira anal de machos: (0) mediana, entre os raios 13-

18; (1) posterior, entre os raios 20-25 [CI=1,00; RI=0,00]. 

Fusão dos caracteres 20 a 22 de Jégu (2004: 76).  

Aplicável apenas para espécies com segundo lobo. Jégu (2004) destaca ainda que a 

presença do segundo lobo na nadadeira anal é um estado derivado em Serrasalmidae, mas não 

define o que é anterior, mediano ou posterior. Reunindo informações sobre sua análise, 

estabelecemos a posição do lobo baseado em sua localização nos raios ramificados na nadadeira 
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anal. Em Prosomyleus rhomboilalis, Myloplus (M. asterias e M. rubripinnis), Myleus setiger, 

Mylesinus paraschomburgki, Ossubtus xinguense e Tometes sp., o segundo lobo é posicionado na 

mediana da nervura e o seu vértice está localizado nos raios ramificação 13-18, sendo que o lobo é 

afiado (Jégu et al., 1989). Já em Acnodon (Jégu & Santos, 1990) este lobo se localiza na parte 

posterior da nadadeira e seu vértice está localizado nos 20-25 raios ramificados. Assim, a condição 

derivada é uma sinapomorfia exclusiva de Acnodon. 

 

32. Ganchos na porção distal dos raios ramificados da nadadeira anal em machos 

maduros: (0) ausente; (1) presente [CI=1,00; RI=1,00]. 

Caráter 23 de Jégu (2004). 

Para Jégu (2004), a estrutura dos ganchos é diferente da observada em Characidae, em que 

os ganchos ósseos normalmente são expansões dos segmentos medianos dos raios, ao passo que 

em Serrasalmidae é dos segmentos mais distais, sendo portanto, consideradas como estruturas não 

homólogas. Observamos a presença desses ganchos ao longo de toda nadadeira em Prosomyleus 

rhomboidalis, Myloplus asterias, M. rubripinnis, Myleus setiger, Ossubtus xinguense, Tometes sp. 

e Mylesinus paraschomburgki (Figura 168), e não apenas ao longo do segundo lobo como apontado 

por Jégu (2004). 

 

Figura 168: Mylesinus paraschomburgki, INPA 46141, 6, 1 esq., 131,4 mm CP, rio Pitinga, Amazonas. A seta indica a 

posição dos ganchos na margem distal. 

 

Escamas 

 

33. Extensão da série de escamas pré-dorsais: (0) cobrindo toda a região pré-dorsal; (1) 

deixando uma área nua anterior à nadadeira dorsal [CI=1,00; RI=1,00]. 
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Caráter 13 de Machado-Allison (1982: 102), 279 de Jégu (2004: 308) e 325 de Mirande 

(2010: 458).  

Machado-Allison (1982) acreditava que essa condição é consequência da extensão 

posterior do processo supraociipital, o qual nunca é coberto por escamas em Characiformes. No 

entanto, Vari (1995) propôs que a presença de escamas cobrindo todo o processo supraociipital em 

vista dorsal em Ctenoluciidae, Erythrinidae, Hepsetidae, e Lebiasinidae seria uma sinapomorfia 

para o clado composto por essas famílias. Já em Alestidae e Parodontidae, devido a ausência de 

uma crista do espinho esse caráter não seria comparável (Vari, 1995). 

Aqui encontramos série pré-dorsal nua como sinapomorfia de Serrasalmidae, assim como 

apontado por Machado-Allison (1982) e Mirande (2010). Consideramos a série de escamas pré-

dorsais presente em Chalceus erythrurus e C. epakros. 

 

34. Número de escamas pré-dorsais: (0) abaixo de 15; (1) entre 16 e 35; (2) entre 36 e 55; 

(3) acima de 55 [CI=0,23; RI=0,54]. 

A maioria de espécies de Characiformes, incluindo Characidae, apresenta poucas escamas 

pré-dorsais (menos de 15). Entre 16 a 35 escamas pré-dorsais podem ser observadas fora de 

Serrasalmidae em: Prochilodus nigricans, P. lineatus, Triportheus elongatus, Brycon sp. e B. 

falcatus. 

Já entre 36 e 55 em Acestrorhynchus microlepis, Rhaphiodon vulpinnus, e em 

Serrasalmidae nas espécies: Mylossoma aureum, M. duriventre, M. unimaculatum, Acnodon 

normani, Prosomyleus rhomboidalis, Myloplus asterias, M. rubripinnis, Myleus setiger, Ossubtus 

xinguense, Mylesinus paraschomburgki, Catoprion mento, Pygocentrus nattereri, Pristobrycon 

striolatus, Pygopristis denticulata, Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus 

sp. 2n=58, S. eigenmanni, S. odyssei, S. rhombeus, S. elongatus e S. spilopleura, além das espécies 

de Metynnis, M. altidorsalis, M. anisurus, M. fasciatus, M. guaporensis, M. hypsauchen, M. 

longipinnis, M. luna, M. lippincottianus e M. mola. Por fim, oestado 1 surgiu várias vezes, e pode 

ser observado em M. cuiaba, M. maculatus, M. otuquensis, Metynnis sp. n. 1 e Metynnis sp. n. 2, 

Piaractus brachypomus e P. mesopotamicus, Tometes sp., Serrasalmus elongatus e Hydrolycus 

scomberoides. 

 

35. Escamas da linha lateral: (0) abaixo de 60; (1) entre 60 e 90; (2) acima de 90 
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[CI=0,18; RI=0,57]. 

Caráter 159 modificado de Machado-Allison (1982: 198). 

O autor supracitado considerava o elevado número de escamas uma autapomorfia de 

Piaractus, sendo 80-120 na linha lateral, 23-40 acima, e 25-40 abaixo. Jégu (2004), por sua vez, 

acreditava que esse número é altamente variável na família. Nós constatamos que além de 

variável, as amplitudes intraespecíficas são muito amplas, o que dificulta a identificação de 

variações intra e interespecíficas. 

Linha lateral com 60-90 escamas é encontrada em Prochilodus nigricans e P. lineatus, 

Acestrorhynchus microlepis, e em Serrasalmidae nas espécies: Piaractus brachypomus, Acnodon 

normani, Prosomyleus rhomboidalis, Myloplus asterias, M. rubripinnis, Myleus setiger, Ossubtus 

xinguense, Tometes sp., Catoprion mento, Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus, 

Pygopristis denticulata, Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, 

S. eigenmanni, S. odyssei, S. rhombeus e S. spilopleura, além das espécies de Metynnis, M. 

anisurus, M. fasciatus, M. guaporensis, M. hypsauchen, M. longipinnis, M. luna, M. 

lippincottianus e M. mola. Por fim, o estado 2, por sua vez, pode ser observada em Hydrolycus 

scomberoides, Rhaphiodon vulpinnus, Piaractus mesopotamicus, Mylossoma unimaculatum, 

Mylesinus paraschomburgki, Serrasalmus elongatus e nas espécies de Metynnis, M. altidorsalis, 

M. cuiaba, M. maculatus, M. otuquensis, Metynnis sp. n. 1 e Metynnis sp. n. 2. 

 

36. Radii nas escamas: (0) presente e numerosas na maioria das escamas; (1) ausentes ou 

em número reduzido [CI=1,00; RI=1,00]. 

Caráter 320 de Mirande (2010: 456). 

O autor supracitado define a ausência de radii (Figura 169) ou em número reduzido como 

sinapomorfia não exclusiva para Serrasalmidae, compartilhado com Iguanodectinae e outros 

membros de Characiformes. Radii são ranhuras na superfície das escamas que se extendem do 

foco para as margens. Na maioria das espécies os radii são presentes uniformemente em todas as 

regiões do corpo, pelo menos na região posterior das escamas.  

Em todas espécies de Serrasalmidae analisadas aqui não observamos radii. Portanto, em 

nossa análise, a ausência de radii constitui uma sinapomorfia exclusiva da família Serrasalmidae. 
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Figura 169: Escama de Metynnis lippincottianus, INPA 37079, 59,3 mm CP, retirada da região entre a linha lateral e a 

nadadeira dorsal. A seta indica os circulii. 

 

37. Escamas cobrindo a base da nadadeira anal: (0) até cinco séries de escamas cobrindo 

a base da nadadeira anal; (1) mais que cinco séries de escamas cobrindo pelo menos um terço da 

base da nadadeira anal [CI=0,25; RI=0,73]. 

Caráter 156 de Machado-Allison (1982: 192) e 327 de Mirande (2010: 458), e 24 

modificado de Jégu (2004: 78).  

O estado 1 está presente em Hydrolycus scomberoides, obtido como sinapomorfia de 

Mylossoma (M. aureum, M. duriventre e M. unimaculatum), e como sinapomorfia de Serrasalmus 

(Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. eigenmanni e S. 

spilopleura). Uma reversão ocorreu em S. elongatus. 

 

38. Escamas cobrindo as membranas interradiais da nadadeira anal: (0) ausentes; (1) 

presentes [CI=1,00; RI=1,00]. 

Caráter 25 de Jégu (2004: 78).  

Esse caráter é diferente do anterior, pois as escamas formam uma série contínua nas 

membranas interradiais, e não cobrem apenas a base da nadadeira como nos demais gêneros. 

Obtida como sinapomorfia do clado composto por Colossoma macropomum, Piaractus 

brachypomus, P. mesopotamicus e Mylossoma (M. aureum, M. duriventre e M. unimaculatum). 

Uma reversão foi observada em Piaractus brachypomus e P. mesopotamicus. 

 

Espinhos abdominais 

 

39. Espinhos abdominais totais: (0) ausentes; (1) presentes [CI=1,00; RI=1,00]. 
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Caráter 1 de Machado-Allison (1982: 97) e 97 de Dahdul (2007: 34). Caráter 26 

modificado de Jégu (2004: 78), pois considerou apenas os espinhos pós-pélvica. 

Consideramos espinhos abdominais totais a soma dos pré- e pós-pélvica. Segundo 

Machado-Allison (1982), a presença de um conjunto de espinhos pré e pós-pélvicos é uma 

sinapomorfia de Serrasalmidae. Também encontrada em alguns gêneros de Curimatidae e 

Stethaprioninae, mas considerada por ele como aquisições independentes, e provavelmente não 

homólogas. Em Serrasalmidae, está associada a escamas modificadas, em Cynodontidae (Toledo-

Piza, 2000), Gasteropelecidae, Stethaprioninae (Reis, 1989) e Triportheinae (Portugal, 1990) esta 

sinapomorfia está relacionada com a expansão do coracoide (Géry, 1972: 152). Corroboramos o 

resultado dos autores supracitados, em que a presença de espinhos abdominais decorrentes da 

ossificação de escamas (Figura 170) é encontrada aqui como sinapomorfia exclusiva de 

Serrasalmidae. 
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Figura 170: Espinhos abdominais: a. Myloplus asterias, INPA 30237, 146,4 mm CP, rui Gurupi, Amazonas; b. 

Metynnis sp. n. 1, INPA 18657, 144,8 mm CP, rio Negro, Amazonas. 

 

40. Projeções na margem dorsal dos espinhos abdominais: (0) ausentes; (1) pouco 

desenvolvidas; (2) numerosas [CI=0,25; RI=0,46]. 

Modificado dos caracteres 48 de Machado-Allison (1982: 127) e 98 de Dahdul (2007: 34).  

Presença das projeções foi originalmente restrita a Colossoma, Mylossoma, e Piaractus por 

Machado-Allison (1982). Entretanto, Dahdul (2007) observou em diversos membros de 

Serrasalmidae, exceto em Tometes, Mylesinus, Ossubtus e Acnodon.  

Ausência de projeções foi registada para Myleus setiger, Mylesinus paraschomburgki, 

Tometes sp. e Serrasalmus elongatus. Projeções pouco desenvolvidas (Figura 170a) foram 

consideradas as que não tinham forma definida, e em número reduzido. Foram observadas em 

Mylossoma duriventre, Acnodon normani, Prosomyleus rhomboidalis, Myloplus asterias, M. 

rubripinnis, Pristobrycon striolatus e Serrasalmus rhombeus. Por fim, projeções numerosas, 
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lembrando cúspides de Cheirodontinae, todas do mesmo tamanho, com forma definida (Figura 

170b) foram registradas em Colossoma macropomum, Piaractus brachypomus, P. mesopotamicus, 

Metynnis altidorsalis, M. anisurus, M. cuiaba, M. fasciatus, M. guaporensis, M. hypsauchen, M. 

lippincottianus, M. longipinnis, M. luna, M. maculatus, M. mola, M. otuquensis, Metynnis sp. n. 1, 

Metynnis sp. n. 2, Catoprion mento, Pygocentrus nattereri, Pygopristis denticulata, Serrasalmus 

altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. eigenmanni, S. 

elongatus e S. spilopleura. 

 

41. Espinhos pré-pélvica: (0) ausente; (1) presente (Figura 170) [CI=0,33; RI=0,86]. 

A presença de espinhos pré-pélvica foi considerada aqui como uma sinapomorfia de 

Serrasalmidae (Fig. 171), com reversões independentes em Acnodon senai e Ossubtus xinguense 

ao contrário de Jégu (2004: 81), que considerava a ausência de espinhos uma condição derivada.  

Em Myleus setiger, Mylesinus paraschomburgki, Tometes sp. e Prosomyleus rhomboidalis 

é possível observar espinhos simples e diminutos, tornando o perfil ventral arredondado. Já em 

Colossoma macropomum, Piaractus brachypomus, P. mesopotamicus, Mylossoma aureum, M. 

duriventre, M. unimaculatum, Acnodon normani, Myloplus asterias, M. rubripinnis, Metynnis 

altidorsalis, M. anisurus, M. cuiaba, M. fasciatus, M. guaporensis, M. hypsauchen, M. 

lippincottianus, M. longipinnis, M. luna, M. maculatus, M. mola, M. otuquensis, Metynnis sp. n. 1, 

Metynnis sp. n. 2, Catoprion mento, Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus, Pygopristis 

denticulata, Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, 

S. rhombeus, S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura; os espinhos são bem desenvolvidos e 

proeminentes, continuando após a nadadeira pélvica. 

 

42. Espinhos pós-pélvica: (0) ausentes; (1) simples, em forma de V; (2) com asas laterais 

dorsoventralmente achatadas, quase horizontais; (3) inteiramente bifurcados [CI=0,60; RI=0,92]. 

Modificado de caracteres 20, 74 e 177 de Machado-Allison (1982: 106, 139, 206) e 26, 28 

e 29 de Jégu (2004: 81) e 98 de Dahdul (2007: 34) que consideraram a presença e forma dos 

espinhos pré-pélvica, e adição do estado 3. 

Machado-Allison (1982; 1983: 156) apontava a presença de espinhos pós-pélvica como 

sinapomorfia para Serrasalmidae. O autor comenta ainda que, em Metynnis, os espinhos são muito 

desenvolvidos, verticalmente direcionados, bicuspidados, ou com duas pontas separadas, com a 
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extremidade distal do espinho dividido em dois processos, um anteriormente direcionado e o outro 

posteriormente, chamadas de asas laterais. Corroboramos a presença dessa forma exclusiva na 

família, sendo o estado 1 considerado uma sinapomorfia exclusiva de Metynnis (Figura 170b). Uma 

outra transformação aconteceu em Metynnis mola, que apresenta espinhos inteiramente bifurcados, 

uma autapomorfia exclusiva, já ilustrada no capítulo 1. 

 

Aparelho branquial 

 

43. Raios branquiostegais: (0) cinco; (1) quatro [CI=0,25; RI=0,40]. 

Caráter 66 de Machado-Allison (1982: 134), que considerou a presença de cinco raios 

como apomórfica, 31 de Jégu (2004: 82) e 74 de Dahdul (2007: 28).  

Raios branquiostegais grandes, com uma forte convexidade ântero-ventral, é a condição 

mais encontrada entre os Characiformes (Vari, 1995). A presença de cinco raios branquiostegais 

foi registada por (Vari, 1995) em Erythrinidae, Cynodontidae e em Crenuchus.  

Observamos cinco raios em Crenuchus spilurus, Hydrolycus scomberoides, Rhaphiodon 

vulpinnus, Piaractus brachypomus, P. mesopotamicus e Colossoma macropomum. Nas demais 

espécies analisadas o estado 1 foi encontrado. 

 

44. Número de rastros branquiais : (0) menos de 26; (1) entre 26 e 40; (2) mais de 40 

[CI=0,11; RI=0,36] (Figura 171). 

Modificado de caráter 32 de Jégu (2004: 83). 

O número de rastros branquiais é altamente variável em Characiformes. Dessa maneira, é 

muito difícil estabelecer limites para esse número. Malabarba (1998, caráter 195) definiu que mais 

de 20 rastros seria uma sinapomorfia para Triportheus. Zarske e Géry (1999 ) observaram uma 

variação 19-60 rastros branquiais nos exemplares das séries-tipo de Metynnis.  

Das espécies analisadas, as que possuem entre 26 e 40 rastros branquiais totais são: 

Curimata vittata, Hemiodus unimmaculatus, Chalceus epakros, Triportheus elongatus, 

Acestrorhynchus microlepis, Hydrolycus scomberoides, Rhaphiodon vulpinnus, Colossoma 

macropomum, Piaractus brachypomus, Mylossoma unimaculatum, Acnodon senai, Myloplus 

asterias, M. rubripinnis, M. fasciatus, M. hypsauchen, M. longipinnis, Metynnis sp. n. 1 (Figura 

171b), Metynnis sp. n. 2, Catoprion mento, Pygopristis denticulata, Serrasalmus altispinis, S. 
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hollandi, S. odyssei e S. spilopleura. Mas somente M. luna, juntamente com M. guaporensis 

apresentam mais de 52 rastros totais (Figura 171c). 

 

Figura 171: Aparelho branquial mostrando o número e os diferentes tipos de rastros branquiais: a. Metynnis 

altidorsalis, INPA 760, 137,9 mm CP, rio Curuá-Una, Pará; b. Metynnis sp. n. 1, INPA 18657, 172,4 mm CP, rio 

Negro, Amazonas; c. Metynnis luna, INPA 22405, 85,9 mm CP, rio Guaporé, Rondônia. 

 

45. Forma dos rastros branquiais: (0) longos e cônicos; (1) muito longos e cônicos, quase 

atingindo o mesmo tamanho dos filamentos branquiais; (2) largos, laminares, rígidos e curtos 

[CI=0,20; RI=0,56] (Fig. 173). 

Caracteres 99, 172, 183 e 224 modificados de Machado-Allison (1982: 152, 203, 209, 

237). Caráter 33 modificado de Jégu (2004: 83). Caráter 197 modificado de Mirande (2010: 437). 

Rastros branquiais muito longos e cônicos são encontrados em Piaractus brachypomus, P. 

mesopotamicus, Metynnis luna (Figura 171b), M. guaporensis e Catoprion mento. Em 

contrapartida, rastros branquiais largos, rígidos e laminares, com uma pequena projeção cônica ou 

as vezes reduzidos a processos mamiliformes são observados em Leporinus sp., Hydrolycus 

scomberoides, Rhaphiodon vulpinnus, Brycon sp. B. falcatus, Pygocentrus nattereri, Serrasalmus 

hollandi, S. eigenmanni, S. odyssei, S. rhombeus, S. maculatus (Figura 172d), S. elongatus e S. 

spilopleura. 
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Figura 172: Aparelho branquial: a. Prochilodus nigricans, INPA 43728, 402,5 mm CP, lago no Bosque da Ciência do 

INPA, Amazonas; b. Piaractus brachypomus INPA 46334, lago Catalão, Amazonas; c. Metynnis luna, INPA 22215, 

81,6 mm CP, rio Uatumã, Amazonas; d. Serrasalmus maculatus, INPA 46333, 102,5 mm CP, lago Catalão, Amazonas; 

e. Catoprion mento, INPA 37246, 108,0 mm CP, lago Catalão, Amazonas. As abreviações são: Bb1-3 – basibranquial 

1-5; Bh – basi-hial; Cb1-5 – ceratobranquial 1-5; Ep1-4 – epibranquial 1-4; LO – lamela óssea; PDFb3-4 – placa de 

dentes do faringo-branquial; PDCb5 – placa de dentes do ceratobranquial; Rb – rastros branquiais. 

 

46. Base dos rastros branquiais no primeiro ceratobranquial: (0) estreita ou reduzida; (1) 

ampla e laminar, pelo menos nos rastros mais anteriores; (2) reduzidas a mamilos [CI=0,29; 
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RI=0,62]. 

Caráter 34 de Jégu (2004: 83), 189 modificado de Machado-Allison (1982: 214) e 199 de 

Mirande (2010: 437). 

Base lateral dos rastros branquiais no primeiro ceratobranquial ampla e laminar refere-se à 

condição encontrada paralelamente em Brycon sp., B. falcatus, Hydrolycus scomberoides, 

Rhaphiodon vulpinnus e Pygocentrus nattereri. Em Pygopristis denticulata e Serrasalmus 

altispinis ocorreu uma reversão para base estreita.  

Já em Serrasalmus hollandi, S. maculatus, S. eigenmanni, S. odyssei, S. rhombeus, S. 

elongatus e S. spilopleura é observado o estado 2 (Figura 172d). 

 

47. Hipobranquiais: (0) não cobertos por placas de dentes dérmicos; (1) cobertos por 

placas de dentes dérmicos [CI=1,00; RI=0,00]. 

Caráter 211 de Machado-Allison (1982: 236).  

O autor utilizou esse caráter como exclusivo de Pygocentrus dentro de Serrasalmidae. Aqui 

neste estudo essa autapomorfia foi corroborada. 

 

48. Segundo hipobranquial: (0) superfície dorsal relativamente suave, podendo apresentar 

dilatações laterais; (1) projeção em forma de gancho presente na superfície dorsal [CI=0,50; 

RI=0,50]. 

Caráter 73 de Dahdul (2007: 28).  

Para a autora supracitada, esse caráter consiste em uma sinapomorfia de Piaractus. 

Sinapomorfia corroborada em nossa análise em que a presença da projeção em forma de gancho na 

superfície dorsal do segundo hipobranquial foi observada nas espécies P. brachypomus e P. 

mesopotamicus (Figura 172b). 

 

49. Contato entre quarta e quinta placa de dentes faringeais: (0) presente; (1) ausente 

[CI=1,00; RI=1,00]. 

Caráter proposto por Vari (1983: 46) como sinapomorfia do clado composto por 

Prochilodontidae, Curimatidae, Anostomidae e Curimatidae. Sinapomorfia corroborada, sendo 

observada em Curimata vittata, Prochilodus lineatus, P. nigricas, Leporinus sp. e Schizodon 

fasciatus (Figura 172a). 
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50. Dentição na quarta placa de dentes faringeos: (0) presente; (1) ausente [CI=1,00; 

RI=1,00]. 

Caráter proposto por Vari (1983: 46) como sinapomorfia do clado composto por 

Prochilodontidae, Curimatidae, Anostomidae e Curimatidae (Anostomoidea). Sinapomorfia 

corroborada, sendo observada em Curimata vittata, Prochilodus lineatus, P. nigricas, Leporinus 

sp. e Schizodon fasciatus (Fig. 173a). 

 

51. Faringobranquial 3: (0) com dentes; (1) sem dentes [CI=1,00; RI=1,00]. 

Caráter 34 de Vari & Harold (2001: 30), 57 e 208 de Moreira (2002: 101; 2007: 164). 

Apontado como sinapomorfia para o clado composto por Hemiodontidae e Anostomoidea. 

Esse clado foi corroborado por nós aqui neste estudo, observando a ausência de dentes no 

faringobranquial 3 em Hemiodus unimmaculatus, Curimata vittata, Prochilodus lineatus, P. 

nigricas, Leporinus sp. e Schizodon fasciatus (Figura 172a). 

 

52. Forma do uroial: (0) alongado ântero-posteriormente, com uma lâmina vertical baixa; 

(1) curto ântero-posteriormente, com uma lâmina vertical alta [CI=0,48; RI=0,68]. 

Caráter 75 de Dahdul (2007: 28).  

Lamela vertical mais alta e curta (Figura 173) pode ser observada em Leporinus sp., 

Hydrolycus scomberoides, Rhaphiodon vulpinnus e, dentro de Serrasalmidae em Mylossoma 

aureum, M. duriventre, M. unimaculatum, Myloplus asterias, M. rubripinnis, Metynnis 

altidorsalis, M. anisurus, M. cuiaba, M. lippincottianus, M. otuquensis, M. maculatus, M. mola, 

M. fasciatus, M. hypsauchen, Metynnis sp. n. 1, Metynnis sp. n. 2, Catoprion mento, Pygopristis 

denticulata, Serrasalmus altispinis, Serrasalmus hollandi, S. maculatus, S. eigenmanni, S. odyssei, 

S. rhombeus e S. spilopleura. Em Acnodon senai, Prosomyleus rhomboidalis, Metynnis 

longipinnis e S. elongatus foram observadas reversões independentes. 
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Figura 173: Forma do uroial: a. Leporinus sp., INPA 48034, 254,1 mm CP, rio Xingu, Pará; b. Serrasalmus rhombeus, 

INPA 43581, 308,9 mm CP, lago Catalão, Amazonas; c. Mylesinus paraschomburgki, INPA 46141, 131,4 mm CP, rio 

Pitinga, Amazonas; d. Metynnis hypsauchen, INPA 18939, 103,7 mm CP, lago Amanã, Amazonas. 

 

53. Orientação da lamela lateral do uroial: (0) ventrolateral, uroial formando um Y 

invertido em seção cruzada; (1) horizontal, uroial formando um t invertido em seção cruzada 

[CI=0,10; RI=0,59] (Figura 173). 

Caráter 76 de Dahdul (2007: 28).  

A autora supracitada ainda relata ausência de lamela lateral do uroial em Charax e 

Hydrolycus, e afirma que o estado 1 pode representar uma sinapomorfia de Metynnis, sendo que a 

margem posterior é quase retilínea. Aqui, lamela lateral com margem em “T” foi observada em 

Brycon sp., B. falcatus, Chalceus epakros, C. erythrurus, Piaractus brachypomus, Mylesinus 

paraschomburgki, Metynnis altidorsalis, M. anisurus, M. cuiaba, M. lippincottianus, M. 

otuquensis, M. maculatus, M. longipinnis, M. hypsauchen, Metynnis sp. n. 1, Metynnis sp. n. 2, e 

no clado composto por Pygopristis denticulata, Serrasalmus altispinis, Serrasalmus hollandi, S. 

maculatus, S. odyssei e S. spilopleura, com reversões em Serrasalmus eigenmanni, S. rhombeus e 

S. elongatus.  

 

54. Crista mediana ventral do uroial: (0) ausente; (1) presente [CI=0,33; RI=0,50]. 

Caráter 77 de Dahdul (2007: 29).  

A presença de uma crista mediana na margem ventral do uroial foi observada em Myloplus 

asterias. Adicionalmente consideramos uma sinapomorfia do clado composto por Myleus setiger, 

Mylesinus paraschomburgki e Tometes sp. (Figura 173c). 

 

55. Lamela óssea entre segundo e terceiro basibranquais: (0) presente; (1) ausente 
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[CI=0,50; RI=0,92]. 

Caráter 184 de Mirande (2010: 433).  

Ausência de lamela em Serrasalmidae foi utilizada por Mirande (2010) como sinapomorfia 

não exclusiva da família. Observamos a lamela apenas em Crenuchus spilurus, Hemiodus 

unimmaculatus, Prochilodus nigricans (Figura 173a), P. lineatus, Leporinus sp., Schizodon 

fasciatus, Curimata vittata, Chalceus erythrurus e C. epakros. 

 

Boca 

 

56. Posição da boca: (0) superior; (1) terminal; (2) inferior [CI=0,29; RI=0,77]. 

Caracteres 45-48 modificados de Jégu (2004: 93-94). Caráter 10 de Moreira (2007: 36).  

A orientação e morfologia da boca é muito variável em Characiformes. Santos (1982) 

propôs que as diferentes formas estão frequentemente associadas a hábitos alimentares em 

Anostomidae.  

Boca terminal foi encontrada em Hemiodus unimmaculatus, Curimata vittata, Prochilodus 

nigricans, P. lineatus, Leporinus sp., Schizodon fasciatus, Chalceus erythrurus, C. epakros, 

Brycon sp., Triportheus elongatus, Colossoma macropomum, Piaractus brachypomus, P. 

mesopotamicus, Mylossoma aureum, M. duriventre, M. unimaculatum, Myloplus asterias, M. 

rubripinnis, Metynnis altidorsalis, M. anisurus, M. cuiaba, M. lippincottianus, M. otuquensis, M. 

maculatus, M. mola, M. fasciatus, M. longipinnis, M. hypsauchen, Metynnis sp. n. 1 e Metynnis sp. 

n. 2. Por sua vez, boca inferior foi encontrada em Acnodon senai, Myleus setiger, Mylesinus 

paraschomburgki, Tometes sp. e Prosomyleus rhomboidalis e Ossubtus xinguense, na qual a boca 

possui posição estritamente inferior (ventral). 

 

57. Fenda bucal: (0) lisa; (1) crenulada [CI=1,00; RI=0,00]. 

Caráter 50 de Jégu (2004: 95).  

O autor supracitado propôs que a condição derivada consistia em uma autapomorfia de 

Acnodon. Na presente análise, fenda bucal crenulada foi exclusivamente observada em Acnodon 

senai, consistindo em uma autapomorfia.  

 

Dentição 
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58. Dentes do pré-maxilar: (0) dispostos em uma série; (1) dispostos em duas séries; (2) 

dispostos em três séries [CI=0,50; RI=0,91] (Figura 174). 

Caracteres 27, 93, 180 e 210 modificados de Machado-Allison (1982: 111, 148, 208, 220), 

que usa esses caracteres separadamente aliado ao número de cúspides dos dentes em alguns casos. 

Caráter 52 modificado de Jégu (2004: 99). Caráter 50 modificado de Dahdul (2007: 24), e 6 de 

Moreira (2007: 40).  

Eigenmann (1915), seguido por Géry (1976) e Ota et al. (2013), usaram o número de séries 

de dentes para separar Serrasalmidae em duas subfamílias (Myleinae e Serrasalminae). Hipóteses 

posteriores (e.g. Orti et al., 1996; Cione et al., 2009) consideraram Metynnis mais proximamente 

relacionado a Catoprion e demais piranhas. Esse resultado foi corroborado aqui, assim, essa 

divisão é meramente didática, e não baseada em relacionamentos evolutivos. 

Três séries de dentes forma observadas em Chalceus erythrurus, C. epakros, Brycon sp. e 

Triportheus elongatus. Em Serrasalmidae, observa-se duas séries de dentes em Colossoma 

macropomum, Piaractus brachypomus, P. mesopotamicus, Mylossoma aureum, M. duriventre, M. 

unimaculatum, Acnodon senai, Prosomyleus rhomboidalis, Myloplus asterias, M. rubripinnis, 

Ossubtus xinguense, Myleus setiger, Mylesinus paraschomburgki, Tometes sp., Metynnis 

altidorsalis, M. anisurus, M. cuiaba, M. lippincottianus, M. otuquensis, M. maculatus, M. mola, 

M. fasciatus, M. longipinnis, M. hypsauchen, Metynnis sp. n. 1 e Metynnis sp. n. 2.  

Apenas uma série de dentes no pré-maxilar é observada na clado composto por Catoprion 

mento, Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata, Serrasalmus 

altispinis, Serrasalmus hollandi, S. maculatus, S. eigenmanni, S. odyssei, S. rhombeus e S. 

spilopleura. O estado 0 ocorrera também em Hydrolycus scomberoides e Rhaphiodon vulpinnus.  
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Figura 174: Vista frontal e ventral do pré-maxilar, mostrando o número de séries de dentes, formas de dentes, 

disposição das séries labial e lingual, arranjo em forma de “A”, contato na sínfise, forma da coroa do último dente da 

série lingual, forma do sexto dente do pré-maxilar, processo ascendente e processo lateral: a. Leporinus sp., INPA 

48034, 254,1 mm CP, rio Xingu, Pará; b. Hydrolycus scomberoides, INPA 43727, 290,0 mm CP, rio Uatumã, 

Amazonas; c. Serrasalmus rhombeus, INPA 43581, 308,9 mm CP, lago Catalão, Amazonas; d. Prosomyleus 

rhomboidalis, INPA 43854, 208,2 mm CP, rio Iriri, Pará; e. Myleus setiger, INPA 31821, 154,3 mm CP, rio Xingu, 

Pará; f. Tometes sp., INPA 43571, 189,5 mm CP, rio Iriri, Pará; g. Ossubtus xinguense, UFPA sem tombo, 102,3 mm 

CP, rio Xingu, Pará; h. Metynnis guaporensis, INPA 22221, 117,4 mm CP, rio Uatumã, Amazonas; i. Chalceus 

erythrurus, INPA 46342, 87,9 mm CP, lago Catalão, Amazonas. 

 

59. Posição da série interna em relação a série externa de dentes do pré-maxilar: (0) 

unidas uma a outra; (1) separadas uma da outra [CI=0,20; RI=0,69] (Figura 174). 

Caráter 146 modificado de Machado-Allison (1982: 180), 53 de Jégu (2004: 99) e 52 de 

Dahdul (2007: 26).  

Aplicável apenas às espécies que possuem duas séries de dentes no pré-maxilar. Caráter 

relacionado com a proximidade entre as duas séries de dentes entre si e não na sínfise.  

Jégu (2004) considerou as duas séries de dentes em Metynnis separadas, mas o primeiro 

dente da série labial está em contato com a série lingual, assim, considerei todas espécies que 

apresentam essa condição como estado 0. Dessa forma, duas séries de dentes do pré-maxilar 

afastadas consiste em uma sinapomorfia do clado composto pelas espécies de Myloplus (M. 

asterias, M. rubripinnis), e paralelamente observada em Prosomyleus rhomboidalis (Figura 174d) e 

Mylesinus paraschomburgki. 

 

60. Contato entre as duas séries labiais de dentes na sínfise: (0) ausente; (1) presente 

[CI=1,00; RI=0,00] (Figura 174). 

Caráter 53 de Dahdul (2007: 26).  

Aplicável apenas às espécies que possuem duas séries de dentes no pré-maxilar. Duas 

séries de dentes não intimamente ligadas uma à outra é a condição encontrada nas demais famílias 

de Characiformes e segundo Jégu (2004) deve ser considerada uma condição plesiomórfica. 

Em Acnodon senai os dentes ficam muito próximos um do outro na sínfise, mas não se 

tocam. Assim esse caráter foi observado exclusivamente em Myleus setiger e pode ser considerada 

uma autapomorfia (Figura 174e).  
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61. Forma da coroa dos dois últimos dentes da série labial do pré-maxilar, quando as duas 

séries do pré-maxilar são bem juntas: (0) não sinuosa; (1) sinuosa, com aspecto sigmoide 

[CI=1,00; RI=0,00] (Figura 174). 

Modificação do caráter 146 de Machado-Allison (1982: 180).  

Aplicável apenas às espécies que possuem duas séries de dentes no pré-maxilar. Andrade 

& Jégu (2013) utilizaram o estado 1 como sinapomorfia de Tometes. O exemplar analisado aqui 

(Tometes sp.) possui dentes da série labial com borda cortante de forma sigmoide, já os da série 

labial são incisivos (Figura 174f). Assim, corroboramos o trabalho de Andrade & Jégu (2013), no 

entanto, consistindo em uma autapomorfia de Tometes sp. 

 

62. Forma dos dentes do pré-maxilar: (0) cônicos, tricuspidados a multicuspidados, borda 

não cortante; (1) muito comprimidos e espatulados; (2) molariformes ou incisivos; (3) tuberculares 

ou mamiliformes; (4) pentacuspidados; (5) triangular e cortantes [CI=0,62; RI=0,86] (Figura 174).  

Modificado de carácter 149 de Machado-Allison (1982: 180). 

O autor supracitado aponta o estado 1 como sinapomorfia de Mylesinus, provavelmente 

decorrente da especialização de seu hábito alimentar, e estado 3 como autapomorfia para 

Catoprion mento, compartilhada com Roeboides (Characidae). Dahdul (2007, caráter 51: 25) 

utiliza apenas a forma da coroa dos dentes, sem separar em série labial e lingual. 

Observamos dentes da série labial muito comprimidos e espatulados em Mylesinus 

paraschomburgki e Ossubtus xinguense. Dentes molariformes ou incisivos em Colossoma 

macropomum, Piaractus brachypomus, P. mesopotamicus, Mylossoma aureum, M. duriventre, M. 

unimaculatum, Acnodon senai, Prosomyleus rhomboidalis, Myloplus asterias, M. rubripinnis, 

Myleus setiger, Tometes sp., Metynnis altidorsalis, M. anisurus, M. cuiaba, M. lippincottianus, M. 

otuquensis, M. maculatus, M. mola, M. fasciatus, M. longipinnis, M. hypsauchen, Metynnis sp. n. 1 

e Metynnis sp. n. 2.  

Por sua vez, dentes mamiliformes ou tuberculares foram observados aqui exclusivamente 

em Catoprion mento, e pentacuspidados em Pygopristis denticulata. Já dentes tricuspidados, 

cortantes e com cúspide central hipertrofiada foram observados em Pygocentrus nattereri, 

Pristobrycon striolatus, Serrasalmus altispinis, Serrasalmus hollandi, S. maculatus, S. 

eigenmanni, S. odyssei, S. rhombeus e S. spilopleura. 
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63. Tamanho dos dentes da série labial do pré-maxilar: (0) todos com tamanho 

semelhante, ou diminuindo gradativamente; (1) dentes anteriores menores, aumentando de 

tamanho gradativamente [CI=0,50; RI=0,87] (Figura 174). 

Caráter 16 modificado de Moreira (2007: 46). 

Aplicável apenas para espécies com duas séries de dentes. Acrescentamos o estado 2, 

considerado uma sinapomorfia de Metynnis, em que os três dentes anteriores são 

consideravelmente menores em relação aos dentes posteriores, observado paralelamente em 

Ossubtus xinguense. 

 

64. Forma dos dentes da série lingual do pré-maxilar: (0) molariformes; (1) tricuspidados 

a multicuspidados; (2) muito comprimidos e espatulados; (3) tuberculares ou mamiliformes 

pequenos [CI=1,00; RI=1,00] (Figura 174). 

Modificado de caráter 98 e 187 de Machado-Allison (1982: 151, 213). Caráter 126 

modificado de Mirande (2010: 422).  

Para Machado-Allison (1982), a condição plesiomórfica em Characiformes é a presença da 

série lingual composta por dentes cuspidados. Já Mirande (2010: 422) utiliza o arranjo das 

cúspides dos dentes da série lingual, e utiliza o estado molariforme como mais basal, pois em 

Alestes cf. macrophthalmus, Brycinus carolinae, e Bryconaethiops macrops, existe, uma série de 

cúspides anteriores separadas por uma superfície côncava das cúspides posteriores que conferem 

um aspecto molariforme a esses dentes (estado 2; Zanata & Vari, 2005: 15). Para ele esse caráter 

não se aplica a espécies sem série interna bem definida. 

Espécies que apresentam dentes tricuspidados a multicuspidados, borda não cortante são 

Chalceus erythrurus, C. epakros, Brycon sp., B. falcatus, Triportheus elongatus, Pygocentrus 

nattereri, Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata, Serrasalmus altispinis, Serrasalmus 

hollandi, S. maculatus, S. eigenmanni, S. odyssei, S. rhombeus e S. spilopleura. As que apresentam 

dentes muito comprimidos e espatulados são Mylesinus paraschomburgki e Ossubtus xinguense. 

Por fim, Catoprion mento apresenta dentes mamiliformes. 

 

65. Dentes das duas séries do pré-maxilar: (0) alinhados em uma curva suave; (1) 

alinhados em uma linha reta em cada pré-maxilar, formando um “A” juntamente com os dentes da 
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série lingual [CI=0,20; RI=0,33] (Figura 174). 

Caráter 54 de Jégu (2004: 99).  

Aplicável apenas em espécies com duas séries de dentes. Jégu (2004) utilizou esse estado 

para caracterizar Prosomyleus, que possui uma grande distância entre as séries de dentes do pré-

maxilar, formando um triângulo e não arco como em Myloplus. E considerou um estado derivado 

em relação à condição encontrada no grupo externo e demais gêneros de Serrasalmidae. 

Nós consideramos apenas o gênero Myloplus válido, mas observamos esse caráter em 

outras espécies, como Piaractus mesopotamicus, Prosomyleus rhomboidalis, Metynnis 

guaporensis e M. hypsauchen, além de consistir em uma sinapomorfia de Mylossoma (M. aureum, 

M. duriventre, M. unimaculatum). 

 

66. Três dentes anteriores da série labial do pré-maxilar: (0) separados uns dos outros 

lateralmente; (1) unidos entre si [CI=0,17; RI=0,75] (Figura 174). 

Caráter 55 de Jégu (2004: 99).  

Aplicável nas espécies que possuem duas séries de dentes no pré-maxilar. Esse caráter foi 

obtido aqui como sinapomorfia do clado composto por Myleus setiger, Mylesinus 

paraschomburgki e Tometes sp. Jégu & Santos (2002) já tinham apontado que, em Myleus, os três 

dentes anteriores da série labial estão ligados um ao outro. Essa característica também foi 

observada paralelamente em Brycon sp., B. falcatus, Piaractus brachypomus, P. mesopotamicus e 

Acnodon normani. 

 

67. Dentes da série lingual: (0) em contato uns com os outros; (1) separados uns dos 

outros [CI=0,33; RI=0,67] (Figura 174). 

Caráter 56 de Jégu (2004: 99).  

Aplicável apenas em espécies com duas ou três séries de dentes. Segundo o autor, em 

Mylesinus, ambos os dentes da série lingual estão separados um do outro uma condição derivada 

em Serrasalmidae, uma vez que em todos os outros gêneros que possuem duas séries de dentes 

pré-maxilares, os dentes linguais estão em contato lateralmente.  

Cione et al. (2009) observaram esse espaço também em Catoprion e Megapiranha 

paranensis, mas considerando espaçamento entre os dois dentes da série lingual e o terceiro dente 

da série labial. Mirande no estado 131 (2010: 423), observou polimorfismo nesses dentes em 
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Metynnis maculatus, que não é confirmada na presente análise, pois os dois primeiros dentes são 

maiores e sempre em contato com o outro. Observamos espaçamento nos dentes da série lingual 

apenas em Chalceus epakros, C. erythrurus, Brycon sp., Triportheus elongatus, Mylesinus 

paraschomburgki e Piaractus mesopotamicus. 

 

68. Sexto dente do pré-maxilar: (0) não formado pela fusão dos dois últimos dentes da 

série lingual; (1) formado pela fusão dos dois últimos dentes da série lingual [CI=0,50; RI=0,90] 

(Figura 174). 

Caráter 117 de Machado-Allison (1982: 162).  

Nas espécies de Serrasalmidae com apenas uma série de dentes no pré-maxilar, o sexto 

dente é alongado e tem várias cúspides. Estudos de jovens de Pygocentrus e Serrasalmus indicam 

que esse dente é formado pela fusão dos dois últimos dentes. O dente modificado é aderido a um 

processo posteriormente direcionado do braço horizontal do pré-maxilar Machado-Allison (1982).  

Essa hipótese foi corroborada por Cione et al. (2009) na descrição de Megapiranha 

paranensis, um fóssil com dentição intermediária entre os gêneros com duas séries e os com 

apenas uma série de dentes no pré-maxilar, como discutido acima. Dessa forma, refutaram a 

hipótese proposta por Gosline (1951) de que havia uma perda do sétimo dente no pré-maxilar nas 

piranhas.  

Assim, observamos o estado 1 como sinapomorfia do clado composto por Pygocentrus 

nattereri, Pristobrycon striolatus, Serrasalmus altispinis, Serrasalmus hollandi, S. maculatus, S. 

eigenmanni, S. odyssei, S. rhombeus e S. spilopleura. Em Pristobrycon striolatus o sexto dente é 

pentacuspidado e semelhante aos demais, sem ser alongado como nos demais gêneros de piranhas, 

sendo portanto, uma reversão. 

 

69. Dentes no maxilar: (0) presente; (1) ausente [CI=0,33; RI=0,75]. 

Caráter 5 e 161 de Machado-Allison (1982: 99, 198), 60 de Jégu (2004: 102) e 42 de 

Dahdul (2007: 23).  

Existem espécies que apresentam numerosos dentes no maxilar da mesma forma que os do 

pré-maxilar e dentário, como em Bryconinae, Triportheinae, Cynodontidae e Acestrorhynchidae. 

Machado-Allison (1982: 29) e Géry (1986: 99) registraram a presença de três dentes no maxilar de 

Piaractus. Dahdul (2007) corroborou a presença de dois dentes no maxilar de Piaractus metrei.  
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Encontramos maxilar edêntulo em Piaractus brachypomus e P. mesopotamicus. Esse 

estado foi obtido como sinapomorfia de Serrasalmidae, observado paralelamente em Curimata 

vittata, Prochilodus lineatus, P. nigricans, Leporinus sp., Schizodon fasciatus, Chalceus epakros e 

C. erythrurus. 

 

70. Dentes do dentário: (0) não engrenados; (1) região posterior dos dentes 1, 2 e 3 

engrenados; (2) todos os dentes engrenados [CI=0,50; RI=0,91] (Figura 175). 

Caráter 6 modificado de Machado-Allison (1982: 100), 73 de Jégu (2004: 118) e 57 

modificado de Dahdul (2007: 26). 

Essa engrenagem foi apontada por Machado-Allison (1983) como sinapomorfia de 

Serrasalmidae. Consiste na sobreposição da região posterior do dente da frente na região anterior 

do dente seguinte, formando assim uma engrenagem que fortalece a mordida.  

A engrenagem foi observada exclusivamente em Serrasalmidae, como apontado pelos 

autores supracitados. Região posterior dos dentes 1, 2 e 3 engrenados foi registrada em Colossoma 

macropomum, Piaractus brachypomus, P. mesopotamicus Mylossoma aureum, M. duriventre, M. 

unimaculatum, Acnodon normani, Prosomyleus rhomboidalis, Myloplus asterias, M. rubripinnis e 

Myleus setiger.  

Todos os dentes engrenados foram encontrados em Ossubtus xinguense, Mylesinus 

paraschomburgki, Tometes sp., Metynnis altidorsalis, M. anisurus, M. fasciatus, M. guaporensis, 

M. hypsauchen, M. longipinnis, M. luna, M. lippincottianus, M. mola, M. cuiaba, M. maculatus, 

M. otuquensis, Metynnis sp. n. 1, Metynnis sp. n. 2, Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus, 

Pygopristis denticulata, Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, 

S. odyssei, S. rhombeus, S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura (Figura 175d e f). Uma 

reversão para ausência total de engrenagem foi observada em Catoprion mento, devido a forma 

mamiliforme dos dentes (Figura 175c). 
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Figura 175: Tipos de dentário em vista externa (a, b, c, d, f) e vista interna (e, g, h): a: Acestrorhynchus microlepis, 

INPA 41817, d&c, 148,4 mm CP, rio Purus, Pará; b. Chalceus erythrurus, INPA 46342, 87,9 mm CP, lago Catalão, 

Amazonas; c. Catoprion mento, INPA 37246, 121,0 mm CP, rio Uatumã, Amazonas; d. Serrasalmus rhombeus, INPA 

43581, 308,9 mm CP, lago Catalão, Amazonas; e. Prosomyleus rhomboidalis, INPA 43584, 208,2 mm CP, rio Iriri, 

Pará; f. Mylesinus paraschomburgki, INPA 46141; g. Metynnis guaporensis, INPA 22221, 117,4 mm CP, rio Uatumã, 

Amazonas; h. Metynnis longipinnis, MCNG 50359, 92,8 mm CP, rio Ventuari, Amazonas. 

 

71. Tipo de engrenagem dos dentes do dentário: (0) margem posterior de cada dente 

cobrindo a margem anterior do dente subsequente; (1) cúspide posterior de cada dente encaixada 

na ranhura do dente adjacente [CI=1,00; RI=1,00] (Figura 175d, f). 

Caráter 58 de Dahdul (2007: 26). 
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Aplicável apenas em Serrasalmidae. A autora supracitada separa os tipos de engrenagem 

dos dentes. Obtivemos a cúspide posterior de cada dente encaixada na ranhura do dente adjacente 

como sinapomorfia do clado composto por Catoprion mento, Pygocentrus nattereri, Pristobrycon 

striolatus, Pygopristis denticulata, Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus 

sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura 

 

72. Dentes do dentário: (0) altos, mais altos que largos; (1) baixos, altura e base similares 

[CI=0,25; RI=0,70] (Figura 175). 

Caráter 75 modificado de Jégu (2004: 118) e 36 de Moreira (2007: 58).  

Jégu (2004) descreve que em Myleus, Mylossoma, Myloplus, Metynnis, e Acnodon (exceto 

A. oligacanthus), após a fase de pós-larvas e juvenis, os dentes são caninos e, em seguida, nos 

adultos, se transformam em dentes incisivos de base larga. Já em Tometes, Mylesinus, Ossubtus e 

A. oligacanthus os dentes são incisivos de base estreita, e altos. Moreira (2007) aponta este estado 

do caráter como uma das sinapomorfias para o clado composto por Alestidae (menos 

Arnoldichthys e Chalceus) mais Serrasalminae. 

Encontramos dentes do dentário baixos em Chalceus epakros, C. erythrurus, Brycon sp., B. 

falcatus, Colossoma macropomum, Piaractus brachypomus, P. mesopotamicus, Mylossoma 

aureum, M. duriventre, M. unimaculatum, Acnodon normani, Prosomyleus rhomboidalis, 

Myloplus asterias, M. rubripinnis, Myleus setiger, Metynnis altidorsalis, M. anisurus, M. 

fasciatus, M. guaporensis, M. hypsauchen, M. longipinnis, M. luna, M. lippincottianus, M. mola, 

M. cuiaba, M. maculatus, M. otuquensis, Metynnis sp. n. 1, Metynnis sp. n. 2, Catoprion mento, 

Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata, Serrasalmus altispinis, S. 

hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, S. eigenmanni, S. 

elongatus e S. spilopleura. 

 

73. Coroa dos dentes: (0) com cúspides ou lobos laterais; (1) reta, sem lobos ou cúspides 

[CI=0,33; RI=0,00] (Figura 175). 

Caráter 77 modificado de Jégu (2004: 118). Caráter 59 modificado de Dahdul (2007: 26).  

Inaplicável em espécies com dentes caninos e incisivos. A condição derivada foi observada 

em Prosomyleus rhomboidalis (Figura 175e) e Myloplus asterias.  
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74. Número de cúspides do dente mediano: (0) três; (1) cinco (Figura 175) [CI=0,50; 

RI=0,00]. 

Modificado de caráter 201 de Machado-Allison (1982: 220) e caráter 80 de Jégu (2004: 

118). 

Inaplicável para espécies com coroa dos dentes reta ou caninos. Segundo Machado-Allison 

(1982, 1983) os dentes pentacuspidados consistem em uma sinapomorfia para Pygopristis, mas de 

acordo com Jégu (2004) é impossível determinar se o estado mais basal é tri ou pentacuspidado.  

Fink (1997: 83-85) hipotetizou que a condição mais generalizada consiste nos dentes 

tricuspidados, e que durante o desenvolvimento ontogenético os dentes cônicos se transformam em 

tricuspidados e depois em multicuspidados. Segundo o mesmo autor, dente tricuspidado seria uma 

pedomorfia, na qual os tricuspidados retornam a um estado jovem. Jégu (2004), em contrapartida, 

acredita que a condição mais generalizada do grupo externo é pentacuspidado, que dá origem ao 

tricuspidado. Para ele, os dentes de Pygopristis são hepta a nonacuspidados. 

Consideramos dentes tricuspidados aqueles que mesmo sem a cúspide central bem 

definida, apresentam três projeções nos dentes. A presença de dentes pentacuspidados foi obtida 

como sinapomorfia do clado composto por Chalceus epakros e C. erythrurus (Figura 175b); assim 

como autapomorfia de Schizodon fasciatus e Pygopristis denticulata.  

 

75. Cúspide central: (0) próxima ou do mesmo tamanho que as cúspides laterais; (1) 

hipertrofiada (Figura 175) [CI=0,25; RI=0,83]. 

Caráter 80 de Jégu (2004: 118). 

Inaplicável para espécies com coroa dos dentes retas ou caninos. O autor supracitado 

hipotetiza que a redução do número de cúspides laterais dos dentes na maioria dos gêneros de 

piranhas está associada com uma inclinação e um alargamento da cúspide principal do dente.  

Cúspide mediana hipertrofiada foi observada em Brycon sp., B. falcatus, Triportheus 

elongatus, e, em Serrasalmidae, foi considerada como uma sinapomorfia do clado composto por 

Mylesinus paraschomburgki e Tometes sp. A cúspide das duas últimas espécies não são cortantes, 

mas são hipertrofiadas (Figura 175f).  

Esse caráter também consiste em uma sinapomorfia do clado composto por Catoprion 

mento, Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata, Serrasalmus 

altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, S. 
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eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura (Figura 175d). Em Pygopristis denticulata a cúspide 

central é maior que as laterais, mas não tão evidenciada quanto nas espécies de Serrasalmus.  

 

76. Número de dentes no dentário: (0) 3 ou 4 dentes maiores seguidos por dentes 

menores; (1) quatro a sete dentes incisivos ou cuspidados; (2) sete a doze dentes espatulados; (3) 

dentes grandes intercalados por dentes pequenos (Figura 175) [CI=0,75; RI=0,86]. 

Caráter 150 modificado de Machado-Allison (1982: 184) e 142 modificado de Mirande 

(2010: 425). 

Adicionamos o estado 2. A contagem de dentes não inclui o sinfiseano. 

Quatro a sete dentes incisivos ou cuspidados consiste em uma sinapomorfia de 

Serrasalmidae (Fig. 176d-h); paralelamente encontrada como sinapomorfia do clado composto por 

Leporinus sp. e Schizodon fasciatus. 

Em Mylesinus paraschomburgki foram observados sete a doze dentes espatulados, que 

consiste em uma autapomorfia (Figura 175f). Já a presença de dentes grandes intercalados por 

dentes pequenos foi obtida como sinapomorfia do clado composto por Acestrorhynchus 

microlepis, Hydrolycus scomberoides e Rhaphiodon vulpinnus (Figura 175a). 

 

77. Dente sinfiseano: (0) ausente; (1) presente (Figura 175) [CI=0,17; RI=0,81]. 

Caráter 142 de Machado-Allison (1982: 177), 58 e 59 modificados de Jégu (2004: 101), 88 

de Zanata & Vari (2005: 46), 14 de Lima (2006: 119) e 60 de Dahdul (2007: 27).  

Também denominado como dente da série interna do dentário. A condição mais 

generalizada em Characiformes é a ausência desse dente (Zanata & Vari, 2005), mas dentro de 

Serrasalmidae a presença de um par de dentes sinfiseanos atrás da série principal de dentes do 

dentário é a mais comum, observada em Chalceus erythrurus, C. epakros, Colossoma 

macropomum, Piaractus brachypomus, P. mesopotamicus, Mylossoma aureum, M. duriventre, M. 

unimaculatum, Prosomyleus rhomboidalis, Myloplus asterias, M. rubripinnis, Myleus setiger, 

Tometes sp., Metynnis altidorsalis, M. anisurus, M. fasciatus, M. guaporensis, M. hypsauchen, M. 

longipinnis, M. luna, M. lippincottianus, M. mola, M. cuiaba, M. maculatus, M. otuquensis, 

Metynnis sp. n. 1, Metynnis sp. n. 2 (Figura 175c, g, h). 

 

78. Tamanho do dente sinfiseano: (0) ultrapassando a margem dorsal do primeiro dente 
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da série externa ou labial do dentário; (1) atingindo margem dorsal do primeiro dente da série 

externa ou labial do dentário; (2) não ultrapassando a altura da coroa mediana (Figura 175) 

[CI=0,33; RI=0,50]. 

Caráter 61 modificado de Dahdul (2007: 27).  

Aplicável apenas para as espécies que possuem dentes sinfiseanos. Na maioria das espécies 

analisadas que possuem dente sinfiseano, o dente é grande, ultrapassando bastante a margem 

dorsal do primeiro dente da série labial do dentário (Figura 175h).  

Em M. guaporensis e M. luna o dente sinfiseano é bem desenvolvido, mas ocorreu uma 

pequena redução em tamanho, na qual o dente atinge a mesma altura da coroa do dente mediano 

(Figura 175g). Redução maior ainda, na qual o dente sinfiseano não atinge a mesma altura da coroa 

do primeiro dente da série labial do dentário consiste em uma sinapomorfia dos clados compostos 

por Chalceus erythrurus e C. epakros; e Prosomyleus rhomboidalis, Ossubtus xinguense, Myleus 

setiger, Tometes sp. e Mylesinus parachsomburgki (Figura 175e).  

 

Pré-maxilar 

 

79. Processo ascendente: (0) ausente; (1) curto; (2) bem distinto [CI=0,33; RI=0,64]. 

Caráter 31 modificado de Buckup (1998:129), 1 modificado de Moreira (2002: 21); 54 

modificado de Zanata & Vari (2005: 30) e 1 de Moreira (2007: 37). Caráter 4 modificado de 

Machado-Allison (1982: 99) e 91 de Jégu (2004: 129).  

Processo ascendente bem desenvolvido é interpretada por Machado-Allison (1982: 99) 

como uma sinapomorfia de Serrasalmidae. 

Processo ascendente curto foi observado em Hemiodus unimmaculatus, Prochilodus 

lineatus, P. nigricans, Chalceus erythrurus, C. epakros, Brycon sp. B. falcatus, Troportheus 

elongatus e Hydrolicus scomberoides (Figura 174b, i). Reversões paralelas ocorreram em Leporinus 

sp., Schizodon fasciatus e Acestrorhynchus microlepis (Figura 174a).  

Já processo ascendente bem desenvolvido é uma sinapomorfia de Serrasalmidae como 

proposto por Machado-Allison (1992). Esse estado foi independentemente adquirido em 

Rhaphiodon vulpinnus e Curimata vittata. 

 

80. Forma do processo ascendente: (0) largo com mesma largura ao longo de todo 
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processo, extremidade arredondada; (1) estreitando formando um eixo fino, pontiagudo [CI=0,25; 

RI=0,46].  

Caracteres 52 e 145 modificados de Machado-Allison (1982: 129, 180), 39 modificado de 

Dahdul (2007: 23) e 2 modificado de Moreira (2002: 23, 2007: 37).  

Dahdul (2007) considerou o caráter inaplicável para membros de Characiformes fora de 

Serrasalmidae, mas nós consideramos inaplicável apenas para as espécies sem processo 

ascendente. Segundo Jégu (2004), o pré-maxilar pode ser dividido em três tipos: Tipo I: processo 

ascendente e lateral com haste robusta. O processo ascendente é largo, grosso e arredondado na 

extremidade distal. Já o processo lateral é alongado. Encontrado em Colossoma, Piaractus, 

Mylossoma, Myloplus, Acnodon (exceto A. oligacanthus) e Metynnis. Tipo II: processo lateral é 

laminar, subtriangular a subretangular, e o processo ascendente é reduzido a um eixo fino, 

pontiagudo. Encontrado em Myleus, Tometes, Mylesinus, Ossubtus e Acnodon oligacanthus. Tipo 

III: processo ascendente é curto e o processo lateral ocupa uma posição intermediária entre os dos 

dois primeiros grupos. Encontrado em Catoprion, Pygopristis, Pygocentrus, Pristobrycon e 

Serrasalmus. Não vamos utilizar processo ascendente e braço dentígero no mesmo caráter. 

Assim, o estado 1 é uma sinapomorfia do clado composto por Mylossoma aureum e M. 

duriventre; assim como do clado composto por Ossubtus xinguense, Mylesinus paraschomburgki, 

Tometes sp., Metynnis altidorsalis, M. anisurus, M. fasciatus, M. guaporensis, M. hypsauchen, M. 

longipinnis, M. luna, M. lippincottianus, M. mola, M. cuiaba, M. maculatus, M. otuquensis, 

Metynnis sp. n. 1, Metynnis sp. n. 2, Catoprion mento, Pygocentrus nattereri, Pristobrycon 

striolatus, Pygopristis denticulata, Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus 

sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura (Figura 174e-h). O 

estado 0 foi observado paralelamente em Mylesinus paraschomburgki e Serrasalmus rhombeus 

(Figura 174c). 

 

81. Interdigitação na sínfise: (0) ausente; (1) presente [CI=0,22; RI=0,75]. 

Caráter 55 de Zanata & Vari (2005: 31) e 37 de Dahdul (2007: 23).  

Dahdul (2007) encontra interdigitação em Colossoma, Piaractus e Mylossoma, apesar de 

Vari (1979) e Zanata & Vari (2005) terem reportado a presença também em Serrasalmus. 

Posteriormente, Cione et al. (2009) encontraram essa condição também em Megapiranha 

paranensis.  
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Registramos a presença de interdigitação na sínfise em Colossoma macropomum, 

Piaractus brachypomus, P. mesopotamicus, Mylossoma aureum, M. duriventre, M. unimaculatum, 

Serrasalmus altispinis, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, S. elongatus 

e S. spilopleura (Figura 174c). Fora de Serrasalmidae esse caráter ocorre em Chalceus erythrurus, 

C. epakros, Brycon sp., B. falcatus e Triportheus elongatus. Não foi possível desarticular os pré-

maxilares de Prosomyleus rhomboidalis. 

  

82. Processo lateral do pré-maxilar: (0) forma uma crista ventral na qual estão inseridos 

os dentes; (1) laminar triangular, incluindo a inserção dos dentes; (2) laminar retangular, incluindo 

a inserção dos dentes [CI=0,15; RI=0,48]. 

Caráter 85 e 90 modificados de Jégu (2004: 128-129). Caráter 41 modificado de Dahdul 

(2007: 23) que considerava apenas dois estados, laminar e aproximadamente triangular.  

Processo lateral também pode ser denominado de braço dentígero. De acordo com os três 

tipos de pré-maxilar definidos por Jégu (2004), as espécies mais basais apresentam processo 

lateral mais desenvolvido. O estreitamento está relacionado a redução do espaço entre as duas 

séries de dentes no pré-maxilar, até o nível máximo em espécies que apresentam apenas uma. 

Observamos processo lateral laminar triangular, incluindo a inserção dos dentes como 

sinapomorfia do clado composto pelas espécies de Alestidae, Characidae e Serrasalmidae 

analisadas aqui. O estado 1 foi observado paralelamente em Curimata vittata (Figura 174d, e, h, i). 

Processo laminar retangular, incluindo a inserção dos dentes é sinapomorfia do clado 

composto por Ossubtus xinguense, Tometes sp. e Mylesinus paraschomburgki; assim como do 

clado composto por Catoprion mento, Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus, Pygopristis 

denticulata, Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, 

S. rhombeus, S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura. Em Hydrolycus scomberoides foi 

observado o estado 2. Em Serrasalmus elongatus observa-se o estado 1 (Figura 174b, c, f, g). 

 

83. Projeção da margem distal do processo lateral do pré-maxilar: (0) ultrapassando o 

último dente do pré-maxilar; (1) no mesmo nível, não ultrapassando o último dente do pré-maxilar 

[CI=0,13; RI=0,65]. 

Caráter 83 modificado de Jégu (2004: 128) e 40 de Dahdul (2007: 23) para apenas dois 

estados.  
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Jégu (2004) registrou em Colossoma a condição máxima do estado 0. A margem distal no 

mesmo nível, não ultrapassando o último dente do pré-maxilar é uma sinapomorfia do clado 

composto por Ossubtus xinguense, Tometes sp. e Mylesinus paraschomburgki com uma reversão 

na última espécie. Esse caráter também é sinapomorfia do clado composto por Pygocentrus 

nattereri, Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata, Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. 

maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, S. eigenmanni, S. elongatus e S. 

spilopleura (Figura 174a, c, f, g). Observamos esse estado paralelamente em Hemiodus 

unimmaculatus, Leporinus sp., Schizodon sp., Triportheus elongatus, Acestrorhynchus microlepis, 

Raphiodon vulpinnus. 

 

84. Articulação do maxilar no pré-maxilar: (0) na superfície lingual; (1) na superfície 

dorsal; (2) na superfície labial [CI=0,29; RI=0,69]. 

Caráter 88 de Jégu (2004: 128). 

O autor encontrou no grupo externo a Serrasalmidae e em parte dos membros da família, 

incluindo Metynnis, o estado 0, e nas piranhas o estado 1, mas em Serrasalmus e Pygocentrus a 

articulação se dá na superfície labial do pré-maxilar.  

Articulação na superfície dorsal foi observada em Chalceus epakros, Catoprion mento e 

como sinapomorfia dos clados compostos por Brycon sp. e B. falcatus; e Prochilodus nigricans e 

P. lineatus. Já articulação do maxilar no pré-maxilar na superfície labial é sinapomorfia do clado 

composto por Pygocentrus nattereri (Figura 176), Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata, 

Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. eigenmanni, S. 

odyssei, S. rhombeus, S. elongatus e S. spilopleura; com reversões em S. odyssei, S. rhombeus, S. 

elongatus e S. spilopleura. 
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Figura 176: Vista interna da articulação entre o pré-maxilar e maxilar de Pygocentrus nattereri, INPA 37382, 180,0 

mm CP, mercado de peixes CEASA. 

 

85. Articulação do processo ascendente do pré-maxilar: (0) fraca no mesetmoide; (1) 

forte no mesetmoide e asas laterais do mesetmoide [CI=0,50; RI=0,92]. 

Caracteres 4 e 43 modificados de Machado-Allison (1982: 99, 126) e 15 de Dahdul (2007: 

12). 

Machado-Allison (1982) encontrou nos demais Characiformes não serrasalmídeos os dois 

pré-maxilares separados na sínfise por um grande espinho do mesetmoide. Já em Serrasalmidae o 

mesetmoide possui asas laterais muito desenvolvidas. Então, Machado-Allison (1982: 99) 

interpreta como uma sinapomorfia de Serrasalmidae.  

Processo ascendente fortemente articulado ao mesetmoide e asas laterais foi obtido por nós 

como sinapomorfia do clado composto por Chalceus epakros, C. erythrurus, Brycon sp., B. 

falcatus, Triportheus elongatus, Acestrorhynchus microlepis, Hydrolycus scomberoides, 

Colossoma macropomum, Piaractus brachypomus, P. mesopotamicus, Mylossoma aureum, M. 

duriventre, M. unimaculatum, Acnodon normani, Prosomyleus rhomboidalis, Myloplus asterias, 

M. rubripinnis, Myleus setiger, Ossubtus xinguense, Mylesinus paraschomburgki, Tometes sp., 

Metynnis altidorsalis, M. anisurus, M. fasciatus, M. guaporensis, M. hypsauchen, M. longipinnis, 

M. luna, M. lippincottianus, M. mola, M. cuiaba, M. maculatus, M. otuquensis, Metynnis sp. n. 1, 

Metynnis sp. n. 2, Catoprion mento, Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus, Pygopristis 

denticulata, Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, 

S. rhombeus, S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura. Uma reversão foi observada no clado 

composto por Triportheus elongatus, Acestrorhynchus microlepis e Hydrolycus scomberoides. 
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86. Superfície dorsal do processo ascendente: (0) muito côncava; (1) pouco côncava ou 

reta [CI=0,14; RI=0,70]. 

Caráter 38 modificado de Dahdul (2007: 23) e 94 e 95 modificados de Jégu (2004: 129), 

unidos em apenas um caráter e não incluindo sua posição em relação à mandíbula.  

Segundo Dahdul (2007) esse caráter é inaplicável para Characiformes não serrasalmídeos, 

pois apresentam processo ascendente curto. Jégu (2004) encontrou o estado 1 apenas em 

Pygocentrus, Pristobrycon e Serrasalmus, e como consequência dessa orientação mais oblíqua do 

processo, ele não atinge as mandíbulas.  

Superfície dorsal do processo ascendente pouco côncava ou reta foi observada em 

Hemiodus unimmaculatus, Brycon sp., B. falcatus, Triportheus elongatus, Acestrorhynchus 

microlepis, Hydrolycus scomberoides, Prosomyleus rhomboidalis, Myloplus asterias, M. 

rubripinnis, Ossubtus xinguense, Mylesinus paraschomburgki, Tometes sp., Piaractus 

brachypomus, M. otuquensis, Catoprion mento, Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus, 

Pygopristis denticulata, Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus (Figura 177b), 

Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura. 

 

Figura 177: Vista lateral do pré-maxilar: a. Metynnis maculatus, INPA 43857, 141,7 mm CP, rio Guaporé, Mato 

Grosso; b. Serrasalmus maculatus, INPA 46333, 102,5 mm CP, lago Catalão, Amazonas. 

 

Maxilar 

 

87. Forma e posição: (0) braço descendente longo, não formando ângulo agudo ou placa 

ovalada; (1) braço descendente expandido e largo, cujas bordas formam ângulo agudo com o braço 

ascendente [CI=1,00; RI=1,00]. 

Caracteres 5, 90, 118, 179 e 202 de Machado-Allison (1982: 100, 146, 163, 207, 220), 98 
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de Jégu (2004: 131) e 43 de Dahdul (2007: 23).  

Segundo Machado-Allison (1982), o estado 1 é uma sinapomorfia exclusiva de Metynnis, 

pois a boca é muito pequena, e o maxilar é uma parte importante da região lateral da cavidade 

bucal. Em Metynnis o ângulo de quase 90o é muito claro (Figura 178). Sinapomorfia exclusiva 

corroborada nesta análise. 

 

Figura 178: Vista lateral do pré-maxilar, maxilar e dentário: a. Metynnis cuiaba, NUP 13031, 77,0 mm CP, rio 

Araguaia, Goiás; b. Metynnis maculatus, INPA 43857, 141,7 mm CP, rio Guaporé, Mato Grosso; c. Ossubtus 

xinguense, UFPA sem tombo, 102,3 mm CP, rio Xingu, Pará. 

 

Dentário 

 

88. Relação altura e comprimento do dentário: (0) menor que 53%; (1) entre 53-73% 

[CI=0,20; RI=0,75]. 

Caráter 99 e 100 de Jégu (2004: 133) unidos em apenas um.  

Jégu (2004) afirmou que em Serrasalmidae o dentário é curto, com relação a sua altura, 

com comprimento sempre maior que 53%, encontrando nas piranhas variação entre 53-65% 

(exceto S. elongatus), em Mylossoma, Colossoma, Piaractus, Myleus, Myloplus, Metynnis e 

Acnodon normani varia entre 53-75%, e a condição máxima, 73-97% em Prosomyleus. 

Em Metynnis observamos pequenas variações, por exemplo 55% em M. altidorsalis, M. 

mola e M. otuquensis, 57% em M. cuiaba, 63% em M. fasciatus, M. hypsauchen, M. longipinnis e 

Metynnis sp. n. 1, 68% em M. anisurus e M. lippincottianus, 54% em M. luna e M. guaporensis e 

58% em M. maculatus e Metynnis sp. n. 2. Na presente análise também obtivemos a redução 



 360 

 

relativa do comprimento do dentário (estado 1) como sinapomorfia de Serrasalmidae (Figura 175d, 

e, g, h). No entanto, reversões foram observadas em Catoprion mento, Ossubtus xinguense, 

Mylesinus paraschomburgki e Tometes sp. (Figura 175c, f). Por outro lado, altura do dentário entre 

53-73% de seu comprimento foi encontrada também como sinapomorfia do clado composto por 

Leporinus sp. e Schizodon fasciatus. 

 

89. Margem ântero-ventral: (0) retilínea ou quase, não ultrapassando o pré-maxilar; (1) 

convexa, ultrapassando o pré-maxilar [CI=0,33; RI=0,86]. 

Caráter 46 modificado de Dahdul (2007: 24). 

A autora dividiu em três estados, que foram reduzidos a apenas dois, separando apenas os 

prognatos dos não prognatos. Esse caráter foi obtido como sinapomorfias do clado composto por 

Catoprion mento, Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata, 

Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, 

S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura. Assim como é sinapomorfia do clado composto por 

Hydrolycus scomberoides e Rhaphiodon vulpinnus. 

 

90. Processo póstero-dorsal: (0) ângulo-articular atingindo a margem dorsal do dentário; 

(1) margem póstero-dorsal do dentário formando projeções atingindo a região ascendente do 

ângulo-articular [CI=0,10; RI=0,59]. 

Caráter 48 de Dahdul (2007: 24) e 104 modificado de Jégu (2004: 136).  

Encontramos margem dorso-posterior do dentário formando projeções e atingindo a região 

ascendente do ângulo-articular (Figura 175b, e, f, g, h; Figura 180a, b) como sinapomorfia do clados 

compostos por Acestrorhynchus microlepis, Hydrolycus scomberoides e Rhaphiodon vulpinnus; 

Ossubtus xinguense, Myleus setiger, Tometes sp. e Mylesinus paraschomburgki, com uma reversão 

em Myleus setiger. Também consiste em uma sinapomorfia do clado formado por Metynnis 

altidorsalis, M. anisurus, M. fasciatus, M. guaporensis, M. hypsauchen, M. longipinnis, M. luna, 

M. lippincottianus, M. mola, M. cuiaba, M. maculatus, M. otuquensis, Metynnis sp. n. 1, Metynnis 

sp. n. 2, Catoprion mento, Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata, 

Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, 

S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura. No entanto, uma reversão ocorreu no clado composto 

por M. fasciatus, M. hypsauchen, M. guaporensis, M. longipinnis, M. luna, Metynnis sp. n. 1 e 
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Metynnis sp. n. 2, pois o ângulo-articular atinge a margem dorsal do dentário (Figura 175c, d).  

 

91. Eixo ósseo ântero-dorsal na face labial do ângulo-articular: (0) presente (Figura 179); 

(1) ausente [CI=0,33; RI=0,82]. 

Caráter 105 de Jégu (2004: 136).  

O autor considerou o estado 1 uma sinapomorfia exclusiva de Serrasalmidae. Na presente 

análise essa sinapomorfia foi corroborada (Figura 175e, g, h). No entanto, a ausência foi observada 

paralelamente em Chalceus epakros e Acestrorhynchus microlepis. 

 

Figura 179: Vista mesial da série opercular e hiopalatino de Hydrolycus scomberoides, INPA 43727, 290,0 mm CP, 

rio Uatumã, Amazonas. Destaque para o eixo ósseo no dentário. 

 

92. Superfície lateral: (0) ângulo-articular ultrapassa a superfície lateral do dentário; (1) 

dentário ultrapassa a região póstero-dorsal do ângulo-articular [CI=0,20; RI=0,79]. 

Caráter 49 de Dahdul (2007: 24). Caráter 129 de Machado-Allison (1982: 168). 

Machado-Allison (1982) utiliza a região dorso-posterior do dentário formando quase toda 

região posterior da mandíbula, observado em Pygopristis, Catoprion e Metynnis. Dahdul (2007) 

discute que o estado 1, apesar de mais pronunciado nas piranhas, está presente em todos os 

serrasalmídeos, e não restrito às piranhas como Machado-Allison (1982) interpretou. 

Obtivemos dentário ultrapassando a região póstero-dorsal do ângulo-articular como 

sinapomorfia do clado composto por Ossubtus xinguense, Myleus setiger, Tometes sp., Mylesinus 
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paraschomburgki, espécies de Metynnis, Catoprion mento, Pygocentrus nattereri, Pristobrycon 

striolatus, Pygopristis denticulata, Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus (Figura 181), 

Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura 

(Figura 175c, d, f). Mas duas reversões independentes ocorreram, a primeira em Myleus setiger e a 

segunda em Metynnis. Assim, nossa hipótese é diferente da dos dois autores supracitados. 

 

93. Forma do Corono-meckeliano: (0) oval ou arredondado, com contorno regular; (1) 

alongado e em forma de haste ou vírgula (Figura 180) [CI=0,13; RI=0,72]. 

Caráter 107 de Jégu (2004: 136) e 47 de Dahdul (2007: 24). Modificado de caracteres 91 e 

207 de Machado-Allison (1982: 147, 222) que associava à forma do dentário. 

Corono-meckeliano alongado foi obtido como sinapomorfia do clado composto por 

Acestrorhynchus microlepis, Hydrolycus scomberoides e Rhaphiodon vulpinnus, com uma 

reversão em Hydrolycus scomberoides; e para o clado formado por Ossubtus xinguense, Myleus 

setiger, Mylesinus paraschomburgki, Tometes sp., Metynnis altidorsalis, M. anisurus, M. 

fasciatus, M. guaporensis, M. hypsauchen (Figura 180b), M. longipinnis, M. luna, M. 

lippincottianus, M. mola, M. cuiaba, M. maculatus, M. otuquensis, Metynnis sp. n. 1, Metynnis sp. 

n. 2, Catoprion mento, Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata, 

Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, 

S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura. Foi observado paralelamente em Colossoma 

macropomum e Mylossoma aureum. Por outro lado, reversões independentes foram observadas no 

clado composto por M. fasciatus, M. guaporensis, M. hypsauchen (Figura 180a), M. longipinnis, 

Metynnis sp. n. 1 e Metynnis sp. n. 2; independentemente em Ossubtus xinguense e Serrasalmus 

elongatus. 
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Figura 180: Vista mesial do dentário: a. Metynnis hypsauchen, INPA 26878, 124,4 mm CP, rio Uatumã, Amazonas; b. 

Metynnis maculatus, INPA 43857, 141,7 mm CP, rio Guaporé, Mato Grosso; c. Metynnis lippincottianus, INPA 43860, 

86,8 mm CP, lago Catalão, Amazonas. 

 

94. Organização dos elementos na sínfise: (0) radiais; (1) paralelos [CI=0,25; RI=0,81]. 

Caráter 108 de Jégu (2004: 137). 

O autor considerava o estado 0 o mais difundido no grupo externo, e dos serrasalmídeos 

com duas séries de dentes, assim como em Catoprion. Elementos organizados paralelamente 

foram obtidos como sinapomorfia dos clados compostos por Metynnis luna e M. guaporensis; e 

por Catoprion mento, Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata, 

Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus (Figura 181), Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. 

rhombeus, S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura. Foram registradas paralelamente em 
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Hydrolycus scomberoides, Chalceus erythrurus e em Mylossoma duriventre. Não foi possível 

desarticular os dentários de Prosomyleus rhomboidalis, estão fusionados com estruturas ósseas 

que parecem se entrelaçar (Figura 175e). 

 

 

Figura 181: Vista interna do dentário de Serrasalmus maculatus, INPA 46333. 

 

95. Fossas dos dentes de reposição: (0) não cobertas por osso esponjoso; (1) coberta por 

osso esponjoso perfurado por pequenas foraminas próximas a base de cada dente [CI=1,00; 

RI=1,00]. 

Caracteres 92 e 119 de Machado-Allison (1982: 147, 163) e 45 de Dahdul (2007: 24). 

Machado-Allison (1982) considerava que o estado 0 era encontrado em todos os membros 

de Serrasalmidae com duas séries de dentes no pré-maxilar e o estado 1 nos membros com apenas 

uma série de dentes, incluindo Catoprion. Aqui essa sinapomorfia foi corroborada, encontrada no 

clado composto por Catoprion mento, Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus, Pygopristis 

denticulata, Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus (Figura 181), Serrasalmus sp. 2n=58, 

S. odyssei, S. rhombeus, S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura. 

 

96. Forma da abertura das fossas dos dentes de reposição: (0) alongada, única e estreita; 

(1) um orifício arredondado do dente mediano, e outra abertura alongada para os demais dentes; 

(2) dois a quatro forames arredondados a ovais, sendo o último mais alongado que os anteriores; 

(3) uma série de forames reduzidos; (4) três perfurações finas, as vezes tampadas [CI=0,40; 

RI=0,73]. 

Caráter 109 de Jégu (2004: 139). 
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Abertura das fossas dos dentes de reposição composta de um orifício arredondado do dente 

mediano, e outra abertura alongada para os demais dentes foi encontrada em Mylossoma 

duriventre, M. unimaculatum, Metynnis guaporensis (Figura 175g) e M. luna. Já abertura composta 

de dois a quatro forames arredondados a ovais, sendo o último mais alongado que os anteriores foi 

registrada em Prosomyleus rhomboidalis, Myloplus asterias, M. rubripinnis, Metynnis altidorsalis, 

M. cuiaba, Metynnis fasciatus, M. hypsauchen, M. longipinnis, M. maculatus (Figura 180b), M. 

mola, M. otuquensis, Metynnis sp. n. 1, Metynnis sp. n. 2 e Catoprion mento. Abertura composta 

de uma série de forames reduzidos e arredondados foi observada em Metynnis anisurus e M. 

lippincottianus (Figura 180c). Por fim, abertura composta de três perfurações finas, as vezes 

tampadas é sinapomorfia do clado composto por Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus, 

Pygopristis denticulata, Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, 

S. odyssei, S. rhombeus, S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura (Figura 175). 

 

Série circumorbital 

 

97. Série circumorbital: (0) fechada; (1) aberta entre o supraorbital e infraorbital 6 

[CI=0,14; RI=0,54]. 

Caráter 19 de Machado-Allison (1982: 105), caráter 110 de Jégu (2004: 145) e 4 de Dahdul 

(2007: 10).  

Composta geralmente em Characiformes por oito ossos, o antorbital, supraorbital e os seis 

infraorbitais, considerada uma condição plesiomórfica (Roberts, 1969; Fink & Fink, 1981). Os 

infraorbitais sustentam o canal sensorial (Vari, 1995; Toledo-Piza, 2000). 

A série circumorbital em Serrasalmidae não é fechada como na maioria dos demais 

Characiformes, pois o infraorbital 6 é reduzido, sem um processo anterior. O processo posterior do 

supraorbital não atinge o infraorbital 6, formando uma lacuna entre esses dois ossos, considerada 

uma condição derivada por Machado-Allison (1982) que apontou ainda essa como uma 

sinapomorfia de Serrasalmidae. 

Série circumorbital aberta foi encontrada aqui como sinapomorfia do clado composto pelas 

espécies de Alestidae, Characidae e Serrasalmidae analisadas aqui (Figura 182b, c, d, e, f, g, h, i). 

Reversões paralelas foram observadas no clado composto por Brycon sp. e B. falcatus; 

Rhaphiodon vulpinnus e Hydrolycus scomberoides; Myleus setiger, Mylesinus paraschomburgki e 
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Tometes sp.; e nas espécies Colossoma macropomum, e Mylossoma duriventre. Por outro lado, 

série aberta foi observada em Curimata vittata. 

 

98. Ossos do neurocrânio participando da lacuna entre o infraorbital 6 e o supraorbital: 

(0) esfenótico; (1) frontal e esfenótico; (2) frontal [CI=0,18; RI=0,53]. 

Caráter 5 de Dahdul (2007: 10).  

Aplicável apenas nas espécies que apresentam lacuna entre  o infraorbital 6 e o 

supraorbital. Frontal e esfenótico participando da lacuna entre infraorbital 6 e supraorbital foram 

encontrados como sinapomorfia do clado composto por Acnodon normani, Prosomyleus 

rhomboidalis, Myloplus asterias, M. rubripinnis, Myleus setiger, Mylesinus paraschomburgki, 

Tometes sp., Metynnis altidorsalis, M. anisurus, M. fasciatus, M. guaporensis, M. hypsauchen, M. 

longipinnis, M. luna, M. lippincottianus, M. mola, M. cuiaba, M. maculatus, M. otuquensis, 

Metynnis sp. n. 1, Metynnis sp. n. 2, Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata, S. odyssei e 

S. rhombeus. Foram observados paralelamente em Curimata vittata, Triportheus elongatus e 

Piaractus brachypomus (Figura 182g, h, i). Em Ossubtus xinguense, Catoprion mento e Serrasalmus 

elongatus foram observadas reversões para o estado em que apenas o esfenótico participa da 

lacuna (Figura 182e). 

Já o estado 2 é sinapomorfia do clado composto por Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. 

maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. eigenmanni, e pode também ser observado em Pygocentrus 

nattereri e S. spilopleura (Figura 182b, c). 
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Figura 182: Vista lateral do lado direito da cabeça de: a. Hydrolycus scomberoides, INPA 43727, 290,0 mm CP, rio 

Uatumã, Amazonas; b. Pygocentrus nattereri, INPA 37382, 180,0 mm CP, mercado de peixes CEASA; c. Serrasalmus 

spilopleura, INPA 45468, 145,6 mm CP, lago Pirapora, rio Amazonas, Amazonas; d. Mylossoma unimaculatum, INPA 

46074, 145,6 mm CP, rio Araguaia, Mato Grosso; e. Ossubtus xinguense, UFPA sem tombo, 102,3 mm CP, rio Xingu, 

Pará; f. Mylesinus paraschomburgki, INPA 46141, 6, 1 esq., 131,4 mm CP, rio Pitinga, Amazonas; g. Metynnis 

fasciatus, INPA 46255, 117,3 mm CP, rio Tocantins-Araguaia, Pará; h. Metynnis hypsauchen, INPA 26878, 124,4 mm 

CP, rio Uatumã, Amazonas; i. Metynnis cuiaba, NUP 13031, 77,0 mm CP, rio Araguaia, Goiás. 

 

99. Número do ossos na série infraorbital: (0) seis; (1) cinco; (2) quatro [CI=0,50; 

RI=0,92]. 

Caráter 73 de Machado-Allison (1982: 138) e 112 de Jégu (2004: 147) modificados, 

acrescentado o estado 2, assim como sugerido no caráter 3 por Dahdul (2007: 10).  

Segundo Machado-Allison (1982) a condição 0 é a mais generalizada entre os 
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Characiformes, e a 1 pode ser observada também em Distichodontidae, Gasteropelecidae e 

Ctenoluciidae. Jégu (2004) registrou cinco infraorbitais em Colossoma, Piaractus, Acnodon, 

Myloplus, Utiaritichthys, Myleus, Tometes e Mylesinus. Dahdul (2007) observou apenas 4 

infraorbitais em Ossubtus, e seis em Metynnis. 

A presença de cinco infraorbitais foi obtida por nós como sinapomorfia do clado composto 

por Chalceus erythrurus e C. epakros; e pelo formado por Metynnis altidorsalis, M. anisurus, M. 

fasciatus, M. guaporensis, M. hypsauchen, M. longipinnis, M. luna, M. lippincottianus, M. mola, 

M. cuiaba, M. maculatus, M. otuquensis, Metynnis sp. n. 1, Metynnis sp. n. 2, Catoprion mento, 

Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata, Serrasalmus altispinis, S. 

hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, S. eigenmanni, S. 

elongatus e S. spilopleura (Figura 182b, c, g, h, i). Em Prosomyleus rhomboidalis também foram 

observados cinco infraorbitais. Já apenas quatro infraorbitais foi observada exclusivamente em 

Ossubtus xinguense, assim como apontado por Dahdul (2007) (Figura 182e). 

 

100. Forma do infraorbital 1: (0) retangular, robusto; (1) fino, com margem posterior 

ampla, contatando o infraorbital 2 [CI=0,10; RI=0,59]. 

Caráter 6 de Dahdul (2007: 10). 

Para a autora supracitada, é uma sinapomorfia do clado composto por Acnodon, 

Utiaritichthys, Myloplus, Myleus, Tometes, Mylesinus, Ossubtus e Metynnis. Infraorbital fino foi 

observado na presente análise em Curimata vittata, Brycon sp., B. falcatus, Hydrolycus 

scomberoides, Colossoma macropomum, Mylossoma aureum, M. duriventre, Acnodon normani, 

Prosomyleus rhomboidalis, Myloplus asterias, M. rubripinnis, Myleus setiger, Mylesinus 

paraschomburgki, Tometes sp., Metynnis altidorsalis, M. anisurus, M. fasciatus, M. guaporensis, 

M. hypsauchen, M. longipinnis, M. luna, M. lippincottianus, M. mola, M. cuiaba, M. maculatus, 

M. otuquensis, Metynnis sp. n. 1, Metynnis sp. n. 2, Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. 

maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58 e S. spilopleura (Figura 182b, c, f, g, h, i). 

 

101. Posição do infraorbital 1: (0) posterior ao pré-maxilar; (1) sobreposto dorsalmente ao 

processo dentígero do pré-maxilar [CI=0,20; RI=0,87]. 

Caráter 7 de Dahdul (2007: 10). 

Segundo a autora, o estado 1 pode ser observado em Serrasalmus, Pygocentrus e 
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Pristobrycon, em um estado mais pronunciado, e menos sobreposto em Pygopristis e Catoprion. 

Consideramos infraorbital 1 sobreposto dorsalmente ao processo dentígero do pré-maxilar como 

sinapomorfia do clado composto por Myleus setiger, Ossubtus xinguense, Mylesinus 

paraschomburgki, Tometes sp., Metynnis altidorsalis, M. anisurus, M. fasciatus, M. guaporensis, 

M. hypsauchen, M. longipinnis, M. luna, M. lippincottianus, M. mola, M. cuiaba, M. maculatus, 

M. otuquensis, Metynnis sp. n. 1, Metynnis sp. n. 2, Catoprion mento, Pygocentrus nattereri, 

Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata, Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, 

Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura 

(Figura 182b, c, f, h, i). Observada paralelamente em Acestrorhynchus microlepis. 

Por outro lado o estado 1 foi observado no clado composto por Metynnis altidorsalis, M. 

cuiaba, Metynnis lippincottianus, M. maculatus, M. otuquensis e M. mola (Figura 182i). O estado 1 

foi observado também em Ossubtus xinguense (Figura 182e). 

 

102.  Localização da margem posterior do infraorbital 2: (0) no mesmo nível ou na frente 

da margem anterior do interopercular; (1) atrás da margem anterior do interopercular [CI=0,50; 

RI=0,92]. 

Caráter 111 de Jégu (2004: 146). 

Jégu (2004) define o estado 1 como sinapomorfia de Serrasalmidae. A série infraorbital 

está situada mais posterior em relação ao olho que os membros do grupo externo, sendo que 

infraorbitais 1 e 3 possuem uma rotação anti-horário em relação à pupila de cerca de 30º. O grande 

eixo do antorbital é vertical, a origem do infraorbital 1 está localizada na extremidade ventral do 

lateral etmoide, uma redução consequente da extensão posterior do pré-maxilar. Sendo assim, a 

margem posterior do infraorbital 2 está situada atrás da margem anterior do interopérculo Jégu 

(2004). 

Corroboramos os resultados obtidos por Jégu (2004), em que a margem posterior do 

infraorbital 2 localizada atrás da margem anterior do interopercular consiste em uma sinapomorfia 

de Serrasalmidae (Figura 182b, c, d, e, f, g, h, i). Esse estado foi observado também em Chalceus 

erythrurus. 

 

103. Ramos laterais do canal sensorial nos infraorbitais 4, ou 3 quando estão fundidos: (0) 

presente; (1) ausente [CI=0,17; RI=0,55]. 
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Caráter 114 de Jégu (2004: 146). 

Jégu (2004) considerou dentro de Serrasalmidae a ausência do canal uma sinapomorfia de 

Metynnis, que pode estar relacionada à extrema redução da largura do infraorbital 3, limitando o 

canal sensorial. Ausência de ramos laterais do canal sensorial no infraorbital 3 também foi obtida 

como sinapomorfia de Metynnis (Figura 183b), corroborando a sinapomorfia proposta por Jégu 

(2004). Mas esse estado foi observado paralelamente em Hydrolycus scomberoides e em 

Prosomyleus rhomboidalis (Figura 182a, h, i). Em Hydrolycus este canal não está presente, no 

entanto, Jégu (2004) acredita que essa ausência não seja homóloga devido ao tamanho elevado do 

infraorbital 4. 

 

Figura 183: Série infraorbital de: a. Metynnis cuiaba, NUP 13031, 77,0 mm CP, rio Araguaia, Goiás, ; b. Metynnis 

lippincottianus, INPA 43860, 86,8 mm CP, lago Catalão, Amazonas; c. Ossubtus xinguense, UFPA sem tombo, 102,3 

mm CP, rio Xingu, Pará. 

 

104. Ramos laterais do canal sensorial localizados: (0) no infraorbital 4, paralelos à 

margem dorsal; (1) no infraorbital 4 ou 3 quando estão fundidos, orientados obliquamente à 

margem dorsal (cerca de 45º) [CI=0,17; RI=0,44]. 

Caráter 113 de Jégu (2004: 146).  

Esse caráter é inaplicável em Metynnis e Hydrolycus devido a ausência do ramo. Mas 

consideramos obliquamente direcionado nas espécies de Metynnis que apresentaram pequenos 

ramos oblíquos como Metynnis altidorsalis, M. maculatus, M. fasciatus, Metynnis sp. n. 2 (Figura 

183a). 

Observamos ramos laterais do canal sensorial no infraorbital 4 ou 3 quando estão fundidos, 
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orientados obliquamente à margem dorsal como sinapomorfia do clado composto por Prochilodus 

nigricans e P. lineatus; assim como pelo composto pelas espécies de Characidae e Serrasalmidae 

analisadas aqui. Foi observado o estado 1 também em Hemiodus immaculatus. Por outro lado, 

reversões paralelas foram observadas no clado composto por Piaractus brachypomus e P. 

mesopotamicus; em M. unimaculatum, e fora de Serrasalmidae em Rhaphiodon vulpinnus. 

 

105. Seção do canal sensorial do último infraorbital: (0) em forma de "Y"; (1) em forma de 

“I” [CI=0,33; RI=0,92]. 

Caráter 33 de Machado-Alisson (1982: 118), 115 de Jégu (2004: 146) e 10 de Dahdul 

(2007: 11).  

Machado-Allison (2012) e Dahdul (2007) se referiam a forma do infraorbital 6 com canal 

ramificado ou tubular simples. Apesar das piranhas, Metynnis e Ossubtus xinguense não possuírem 

o infraorbital 6, a forma e posição do último infraorbital lembram o infraorbital 6, e assim foram 

considerados homólogos. Para Jégu (2004) a forma de “I” é uma condição derivada. 

Consideramos a seção do canal sensorial do último infraorbital em forma de “I” uma 

sinapomorfia do clado composto por Metynnis altidorsalis, M. anisurus, M. fasciatus, M. 

guaporensis, M. hypsauchen, M. longipinnis, M. luna, M. lippincottianus, M. mola, M. cuiaba, M. 

maculatus, M. otuquensis, Metynnis sp. n. 1, Metynnis sp. n. 2, Catoprion mento, Pygocentrus 

nattereri, Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata, Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. 

maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, S. eigenmanni, S. elongatus e S. 

spilopleura (Figura 182b, c, g, h, i; Figura 183c). Uma reversão foi observada em S. rhombeus. Por 

outro lado, uma aquisição independente da forma em “I” foi observada em Acnodon senai, apesar 

de Jégu (2004) ter registrado canal sensorial em forma de "Y" em Acnodon oligacanthus. 

 

106. Largura dos infraorbitais 3 a 5: (0) igual ou superior à largura do infraorbital 2; (1) 

inferior à largura do infraorbital 2 [CI=0,13; RI=0,70]. 

Caráter 116 de Jégu (2004: 146). 

Redução da largura dos infraorbitais 3 a 6 com relação ao infraorbital 2 foi obtida como 

sinapomorfia dos clados compostos por Prochilodus nigricans e P. lineatus; e Mylossoma aureum 

e M. duriventre. Também foi observada em Myloplus asterias, M. rubripinnis, Ossubtus 

xinguense, Metynnis altidorsalis, M. anisurus, M. fasciatus, M. guaporensis, M. hypsauchen, M. 
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longipinnis, M. luna, M. lippincottianus, M. mola, M. cuiaba, M. maculatus, M. otuquensis, 

Metynnis sp. n. 1, Metynnis sp. n. 2, Catoprion mento e S. elongatus (Figura 182e, f, g, h, i). Foi 

observado o estado 1 também em Hemiodus immaculatus. Nas espécies de Metynnis é visível a 

redução máxima da largura dos infraorbitais.  

 

107. Série infraorbital: (0) bem desenvolvida e cobrindo todo o espaço suborbital; (1) 

reduzido em tamanho, principalmente infraorbitais 3, 4 e 5, resultando em espaço entre a margem 

ventral dos infraorbitais e pré-opérculo [CI=0,13; RI=0,73]. 

Caracteres 23, 158, 174, 184 e 219 de Machado-Allison (1982: 108, 194, 204, 210, 232), 

117 de Jégu (2004: 146) e 11 de Dahdul (2007: 11).  

Machado-Allison (1982) registrou em Metynnis placas muito reduzidas ou até mesmo 

ausentes, e dermosfenótico reduzido a um tubo ossificado para o sistema de canais sensoriais. 

Observamos série infraorbital reduzida, deixando um amplo espaço entre e a margem ventral dos 

infraorbitais e pré-opérculo como sinapomorfia do clado composto por Curimata vittata, 

Prochilodus nigricans, P. lineatus, Leporinus sp. e Schizodon fasciatus. 

Infraorbitais reduzidos e deixando amplo espaço entre a margem ventral dos infraorbitais e 

pré-opérculo foi obtida como sinapomorfia de Serrasalmidae (Figura 182d, e, f, g, h, i). No entanto, 

reversões paralelas foram encontradas nos clados compostos por Mylossoma aureum, M. 

duriventre e M. unimaculatum; e Catoprion mento, Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus, 

Pygopristis denticulata, Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, 

S. odyssei, S. rhombeus, S. eigenmanni e S. spilopleura; assim como em Piaractus brachypomus. 

 

Suspensório 

 

Série opercular: composta por pré-opérculo, interopérculo, subopérculo e opérculo. 

 

Pré-opérculo 

 

108. Superfície lateral do canal vertical do pré-opérculo: (0) coberto pela musculatura e/ou 

infraorbitais; (1) canal não coberto e situado posteriormente a musculatura e infraorbitais 

[CI=0,50; RI=0,93]. 
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Caráter 81 de Mirande (2010: 410). 

O autor encontrou canal não coberto e situado posteriormente a musculatura e infraorbitais 

em Metynnis, também observado em Chalceus macrolepidotus. Aqui, canal não coberto e situado 

posteriormente à musculatura e infraorbitais é sinapomorfia dos clados compostos por Chalceus 

erythrurus e C. epakros, assim como para o gênero Metynnis (Metynnis altidorsalis, M. anisurus, 

M. fasciatus, M. guaporensis, M. hypsauchen, M. longipinnis, M. luna, M. lippincottianus, M. 

mola, M. cuiaba, M. maculatus, M. otuquensis, Metynnis sp. n. 1 e Metynnis sp. n. 2) (Figura 182g, 

h, i).  

 

Opérculo 

 

109. Forma: (0) trapezoidal; (1) semicírculo; (2) um gomo de laranja; (3) um gomo de 

laranja, mais largo na região inferior [CI=0,27; RI=0,70]. 

Caráter 169 de Machado-Allison (1982: 201) e 119 de Jégu (2004: 149) modificado, com 

adição do quarto estado para incluir a forma do opérculo de algumas espécies de Metynnis.  

Machado-Allison (1982) utiliza a combinação única de opérculo massivo e com formato 

semicircular com articulação do opérculo com a hiomandíbula deslocada dorsalmente com relação 

a sua posição nos demais membros do clado A como autapomorfia de C. macropomum. Segundo 

Jégu (2004), o estado 0 é encontrado no grupo externo, e em Serrasalmidae existe um alongamento 

do opérculo que se divide em dois estados, sendo que apenas Colossoma apresenta opérculo na 

forma de semicírculo, um estado intermediário.  

Redução do opérculo à forma de um gomo de laranja foi observada como sinapomorfia de 

Serrasalmidae. Uma reversão ao estado 0 foi observada em Mylossoma duriventre. Outra reversão 

para forma do opérculo em semicírculo, espesso e sólido foi observado em Acestrorhynchus 

microlepis e Colossoma macropomum. 

Mas uma outra transformação foi registrada, em que o opérculo possui forma de um quarto 

de laranja, fino e laminar mais largo na região inferior. Esse estado é sinapomorfia dos clados 

compostos por Metynnis altidorsalis, M. anisurus, M. lippincottianus e M. maculatus (Figura 184a, 

b, g, j); M. guaporensis, M. luna, M. fasciatus, M. hypsauchen, M. longipinnis, Metynnis sp. n. 1 e 

Metynnis sp. n. 2 (Figura 184d, e, i); e Piaractus brachypomus e P. mesopotamicus. Uma reversão 

para opérculo em forma de um quarto de laranja, fino e laminar foi observada no clado composto 
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por M. hypsauchen, M. longipinnis, Metynnis sp. n. 1 e Metynnis sp. n. 2 (Figura 184f, h, k). Esse 

caráter foi também observado em Pygocentrus nattereri e Pygopristis denticulata. 
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Figura 184: Série opercular e hiopalatino: a. Metynnis altidorsalis, INPA 39500, 115,6 mm CP, lago do Padre, 

Amazonas; b. Metynnis anisurus, CPUFMT 326, 49,5 mm CP, rio Teles Pires, Mato Grosso; c. Metynnis cuiaba, NUP 

13031, 77,0 mm CP, rio Araguaia, Goiás; d. Metynnis guaporensis, INPA 22215, 81,6 mm CP, rio Uatumã, Amazonas; 

e. Metynnis fasciatus, INPA 46255, 117,3 mm CP, rio Tocantins-Araguaia, Pará; f. Metynnis hypsauchen, INPA 

26878, 124,4 mm CP, rio Uatumã, Amazonas; g. Metynnis lippincottianus, INPA 43860, 86,8 mm CP, lago Catalão, 

Amazonas; h. Metynnis longipinnis, MCNG 50359, 92,8 mm CP, rio Ventuari, Amazonas; i. Metynnis luna, INPA 

22405, 85,9 mm CP, rio Guaporé, Rondônia; j. Metynnis maculatus, INPA 43857, 141,7 mm CP, rio Guaporé, Mato 

Grosso; j. Metynnis sp. n. 1, INPA 18657, 144,8 mm CP, rio Negro, Amazonas. Apal: autoautopalatino; End: 

endopterigoide; Ect: ectopterigoide; For: forame; Iop: interopercular; Hio: hiomandibular; Met: metapterigoide; Op: 

opérculo; Poh: placa óssea do hiomandibular; Pop: pré-opérculo; Qua: quadrado; Sim: simplético; e Sop: subopérculo. 

 

110. Articulação entre hiomandibular e opérculo: (0) entre a metade e o terço superior do 

opérculo; (1) ao nível do quarto superior do opérculo [CI=0,50; RI=0,00]. 

Caráter 195 de Machado-Allison (1982: 216) e 121 de Jégu (2004: 149). 

Segundo Jégu (2004) o estado 1 consiste em uma autapomorfia de Catoprion, na qual a 

articulação se dá quase na extremidade distal do opérculo. Observamos articulação entre 

hiomandibular e opérculo em Catoprion mento, uma condição única em Serrasalmidae; mas 

também em Triportheus elongatus, representando aquisições independentes do estado 1, e não 

mais uma autapomorfia exclusiva de Catoprion mento. 

 

Hiopalatino: composto por quadrado, hiomandibular, endopterigoide, simplético, 

ectopterigoide, metapterigoide e autoautopalatino. 

 

Quadrado 

 

111. Margem anterior do processo ascendente: (0) perpendicular ao eixo longitudinal do 

mesmo; (1) em posição obliqua pronunciada [CI=0,14; RI=0,25]. 

Caráter 141 de Jégu (2004: 159). 

Segundo Jégu (2004) o estado 0 ocorre no grupo externo e nas espécies de Serrasalmidae 

com duas séries de dentes no pré-maxilar. O autor considerou o estado 1 uma condição derivada 

encontrada em Pygopristis, Pygocentrus, Pristobrycon e Serrasalmus.  

Na presente análise, margem anterior do processo ascendente em posição obliqua 
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pronunciada foi obtida como sinapomorfia do clado composto por Triportheus elongatus, 

Hydrolicus scomberoides e Acestrorhynchus microlepis, com uma reversão em Rhaphiodon 

vulpinus. Assim como do clado composto por Mylesinus paraschomburgki e Tometes sp. Esse 

caráter foi observado paralelamente em Metynnis longipinnis (Figura 184h), Pygopristis 

denticulata, Serrasalmus eigenmanni e Serrasalmus elongatus, uma hipótese diferente do autor 

supracitado, não mais restrita ao clado das “piranhas”. 

 

112. Margem posterior do processo ventral: (0) atingindo a vertical da margem posterior 

do simplético; (1) não atingindo a vertical da margem posterior do simplético [CI=0,11; RI=0,67]. 

Caráter 151 de Mirande (2010: 426). 

Para o autor, o grau de extensão do processo ventral pode estar relacionado ao 

comprimento do braço horizontal do pré-opérculo. O autor usou como sinapomorfia de Metynnis, 

paralelo em outras espécies de Characidae.  

Confirmamos a sinapomorfia proposta pelo autor supracitado para Metynnis, observada em 

todas espécies analisadas (Figura 184). É uma sinapomorfia paralelamente encontrada nos clados 

compostos por Serrasalmus altispinis e S. hollandi; Myloplus asterias e M. rubripinnis (Figura 

185). Observada também em Colossoma macropomum e Serrasalmus elongatus. 
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Figura 185: Série opercular e hiopalatino: a. Leporinus sp., INPA 48034, 254,1 mm CP, rio Xingu, Pará; b. Chalceus 

erythrurus, INPA 46342, 87,9 mm CP, lago Catalão, Amazonas; c. Ossubtus xinguense, UFPA sem tombo, 102,3 mm 

CP, rio Xingu, Pará; d. Prosomyleus rhomboidalis, INPA 43854, 208,2 mm CP, rio Iriri, Pará; e. Serrasalmus 

rhombeus, INPA 43581, 308,9 mm CP, lago Catalão, Amazonas; f. Serrasalmus spilopleura, INPA 45468, 145,6 mm 

CP, lago Pirapora, rio Amazonas, Amazonas. Apal: autoautopalatino; End: endopterigoide; Ect: ectopterigoide; For: 

forame; Iop: interopercular; Hio: hiomandibular; Met: metapterigoide; Op: opérculo; Poh: placa óssea do 

hiomandibular; Pop: pré-opérculo; Qua: quadrado; Sim: simplético; e Sop: subopérculo. 

 

Hiomandibular 

 

113. Placa óssea: (0) inserida na margem anterior do hiomandibular e se prolongando ao 

longo de todo comprimento do processo ascendente; (1) inserida na margem anterior do 

hiomandibular e se prolongando ao longo de todo comprimento do processo ascendente com 

projeção triangular pequena ventralmente direcionada; (2) inserida na margem anterior do 

hiomandibular e se prolongando ao longo de todo o comprimento do processo ascendente com 

projeção triangular bem desenvolvida, quase atingindo a margem dorsal do metapterigoide; (3) 
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inserida na margem anterior do hiomandibular e se prolongando ao longo de todo o comprimento 

do processo ascendente com projeção bifurcada, com ponta inferior maior, ventralmente 

direcionada; (4) redução à parte superior do processo ascendente do hiomandibular e à margem 

ântero-ventral da cabeça do hiomandibular; (5) reduzida à uma ponta afiada dirigida para frente, 

inserida na margem mediana da face frontal da cabeça do hiomandibular; (6) reduzida a uma ponta 

inserida na face mediana do hiomandibular e orientada medialmente [CI=0,43; RI=0,73]. 

Caráter 122 modificado de Jégu (2004: 153). 

O autor supracitado observou que a redução da placa óssea anterior do hiomandibular é 

uma condição derivada compartilhada por Hydrolycus, Salminus e todos os serrasalmídeos, mas 

com diferentes estados. Adicionamos diferentes estados para representar as condições observadas 

nas espécies analisadas. 

Placa óssea do hiomandibular inserida na margem anterior do hiomandibular e se 

prolongando ao longo de todo comprimento do processo ascendente com projeção triangular 

pequena ventralmente direcionada foi observada em Mylossoma duriventre, e nas espécies de 

Metynnis, M. altidorsalis, M. cuiaba, M. otuquensis e M. anisurus (Figura 184a, b, c). Placa óssea do 

hiomandibular inserida na margem anterior do hiomandibular e se prolongando ao longo de todo 

comprimento do processo ascendente com projeção triangular bem desenvolvida, quase atingindo 

a margem dorsal do metapterigoide foi registrada para Mylossoma unimaculatum, M. guaporensis, 

M. luna, M. fasciatus, M. hypsauchen, M. longipinnis, Metynnis sp. n. 1 e Metynnis sp. n. 2 (Figura 

184d, e, f, h, k). 

Por sua vez, placa óssea do hiomandibular inserida na margem anterior do hiomandibular e 

se prolongando ao longo de todo comprimento do processo ascendente com projeção bifurcada, 

com ponta inferior maior, ventralmente direcionada foi observada exclusivamente em Metynnis 

lippincottianus. Uma autapomorfia exclusiva (Figura 184g). 

A redução da placa óssea anterior do hiomandibular à parte superior do processo 

ascendente do hiomandibular e à margem anteroventral da cabeça do hiomandibular foi observada 

em Piaractus brachypomus e Catoprion mento. Placa óssea do hiomandibular reduzida à uma 

ponta afiada dirigida para frente, inserida na margem mediana da face frontal da cabeça do 

hiomandibular foi obtida como sinapomorfia do clado composto por Pygocentrus nattereri, 

Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata, Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, 

Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura 
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(Figura 185e, f). 

Por fim, a redução máxima da placa óssea do hiomandibular a uma ponta inserida na face 

mediana do hiomandibular e orientada medialmente foi obtida como sinapomorfia dos clados 

compostos por Brycon sp. e B. falcatus; Prosomyleus rhomboidalis (Figura 185d), Myloplus 

asterias e M. rubripinnis; Serrasalmus odyssei, S. rhombeus, observada paralelamente em S. 

elongatus. Observada em Piaractus mesopotamicus. 

 

114. Margem anterior: (0) reta ou ligeiramente côncava; (1) pequena projeção triangular; 

(2) projeção triangular bem desenvolvida ventralmente direcionada [CI=0,25; RI=0,33]. 

Caracteres 36 e 205 modificados de Machado-Allison (1982: 120, 221) e 65 modificado de 

Dahdul (2007: 27). 

Margem anterior do hiomandibular com pequena projeção triangular foi obtida como 

sinapomorfia dos clados compostos por Myleus setiger, Mylesinus paraschomburgki e Tometes 

sp.; assim como do gênero Metynnis (Figura 184). Foi observada paralelamente em Colossoma 

macropomum e Mylossoma aureum. 

Machado-Allison (1982) encontrou o estado 2 como sinapomorfia de Pygopristis 

denticulata. Observamos margem anterior com projeção triangular bem desenvolvida também em 

Catoprion mento, Pygocentrus nattereri e Pristobrycon striolatus, mas diferentemente do autor 

supracitado, não observamos essa condição em Pygopristis denticulata. 

 

115. Região dorso-medial da face interior: (0) não ornamentada; (1) com projeção 

medialmente direcionada [CI=1,00; RI=1,00]. 

Caráter 115 de Machado-Allison (1982: 162) e 63 de Dahdul (2007: 27). 

Segundo Machado-Allison (1982) o estado 1 é observado apenas em Pygocentrus, 

Pristobrycon e Serrasalmus. Região dorso-medial da face interior com projeção medialmente 

direcionada foi obtida como sinapomorfia do clado composto por Pygocentrus nattereri, 

Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata, Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, 

Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus (Figura 186), S. eigenmanni, S. elongatus e S. 

spilopleura. 
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Figura 186: Vista dorsal da série opercular e hiopalatino de Serrasalmus rhombeus, INPA 43581, 308,9 mm CP, lago 

Catalão, Amazonas. 

 

Endopterigoide 

 

116. Superfície ventro-lateral: (0) se estendendo anteriormente tocando o autopalatino e 

articulado ao parasfenoide e etimoide lateral; (1) sob a porção óssea do autopalatino; (2) não 

alcança o autopalatino, fica separado deste por um espaço [CI=0,22; RI=0,56]. 

Caráter 22 e 63 modificados de Moreira (2002: 69, 2007: 75), 81 modificado de Machado-

Allison (1982: 143) e 67 modificado de Dahdul (2007: 27). 

Machado-Allison (1982) encontrou o endopterigoide se estendendo anteriormente tocando 

o autopalatino e articulado ao parasfenoide e etimoide lateral em Catoprion, Pygopristis, 

Pygocentrus, Pristobrycon e Serrasalmus. No grupo externo também encontrou essa condição em 

Hoplias, Salminus e Acestrorhynchus, e usualmente em cynopotamíneos, mas concluiu que essa 

morfologia similar parece ter sido adquirida de forma independente nesses grupos, talvez como 

resultado de um comportamento predatório similar.  

Moreira (2007) encontrou o estado 1 como sinapomorfia para o clado composto por 

Alestidae (menos Arnoldichthys e Chalceus) mais Serrasalminae. Não corroboramos a hipótese 

proposta pelo autor. Superfície ventro-lateral do endopterigoide sob a porção óssea do autopalatino 

foi observada em Brycon sp., B. falcatus, Triportheus elongatus, Acestrorhynchus microlepis, 

Colossoma macropomum, Piaractus brachypomus, P. mesopotamicus, Myloplus asterias, M. 

rubripinnis, Ossubtus xinguense, Myleus setiger, Tometes sp., Mylesinus paraschomburgki, 

Metynnis altidorsalis, M. anisurus, M. cuiaba, M. fasciatus, M. guaporensis, M. hypsauchen, M. 

lippincottianus, M. longipinnis, M. luna, M. maculatus, M. mola, M. otuquensis, Metynnis sp. n. 1, 
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Metynnis sp. n. 2 (Figura 184) e Pygopristis denticulata. Já endopterigoide afastado da porção óssea 

do autopalatino foi observada paralelamente em Curimata vittata, Prochilodus nigricans, P. 

lineatus, Leporinus sp., Schizodon fasciatus, Chalceus epakros, Acnodon senai e Prosomyleus 

rhomboidalis (Figura 185d). 

 

Simplético 

 

117. Simplético: (0) delimitando a margem ventral da fenestra metapterigoide-quadrado; 

(1) excluído da margem da fenestra metapterigoide-quadrado [CI=0,14; RI=0,71]. 

Caracteres 79 e 206 de Machado-Allison (1982: 142, 221) e 131 de Jégu (2004: 155). 

Ambos autores consideraram o estado 1 uma condição derivada de Catoprion e demais 

piranhas. Simplético excluído da fenestra metapterigoide-quadrado foi observada em Hemiodus 

unimmaculatus, Prochilodus nigricans, P. lineatus, Chalceus erytrhurus, C. epakros, Metynnis 

altidorsalis, M. anisurus, M. cuiaba, M. lippincottianus, M. maculatus, M. mola, M. otuquensis 

(Figura 184a, b, c, g, j), Catoprion mento, Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus, Pygopristis 

denticulata, Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, S. eigenmanni, S. elongatus e S. 

spilopleura. 

 

Ectopterigoide 

 

118. Dentes no ectopterigoide: (0) cônicos; (1) triangulares e cortantes; (2) ausentes 

[CI=0,50; RI=0,80]. 

Caracteres 131 e 217 modificados de Machado-Allison (1982: 170, 232). Caráter 66 

modificado de Dahdul (2007: 27) e 71 modificado de Jégu (2004: 104).  

Para Machado-Allison (1982), os dentes unicuspidados no ectopterigoide são 

plesiomórficos em Characiformes, encontrados em Hoplias, Acestrorhynchus e Boulengerella, 

mas que a condição de dentes fortes, tricuspidados e cortantes está mais relacionada a adaptações 

alimentares de Pristobrycon e Serrasalmus. Em Crenuchus spilurus é possível observar dentes 

pequenos e cônicos no ectopterigoide de machos, na fêmea os dentes são minúsculos. 

Dentes triangulares e cortantes no ectopterigoide são observados em Pristobrycon 

striolatus, Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. 
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rhombeus, S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura (Figura 185e, f). Nas demais espécies os 

dentes estão ausentes, com exceção de Acestrorhynchus microlepis, em que os dentes são cônicos. 

 

119. Forma do ectopterigoide: (0) lamela óssea fina; (1) curto e estreito; (2) parte anterior 

profunda e larga; (3) parte anterior projetada a frente do autopalatino, formando uma camada 

grossa ventral [CI=0,38; RI=0,72]. 

Caráter 136 de Jégu (2004: 157). 

Ectopterigoide curto e estreito foi observado em Metynnis sp. n. 1 e Catoprion mento 

(Figura 184k). Já expansão da parte anterior foi observada como sinapomorfia do clado composto 

por Brycon sp., B. falcatus, Triportheus elongatus, Acestrorhynchus microlepis, Hydrolycus 

scomberoides, Rhaphiodon vulpinnus e paralelamente em Metynnis sp. n. 2. Em Hydrolycus 

scomberoides e Rhaphiodon vulpinnus ocorreu uma reversão para o estado 0, e em 

Acestrorhynchus microlepis uma transformação para parte anterior do ectopterigoide projetada a 

frente do autopalatino, formando uma camada grossa ventral. 

O estado 3 foi obtido como sinapomorfia dos clados compostos por Prochilodus nigricans 

e P. lineatus; e Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata, 

Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, 

S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura (Figura 185e, f). 

 

120. Articulação do ectopterigoide com autopalatino: (0) fraca; (1) firme e imóvel 

[CI=0,25; RI=0,86]. 

Caráter 80 de Machado-Allison (1982: 143) e 69 de Dahdul (2007: 28). 

Articulação entre ectopterigoide e autopalatino firme e imóvel foi obtida como 

sinapomorfia dos clados compostos por Prochilodus nigricans e P. lineatus; Characidae e 

Serrasalmidae, com uma reversão no clado composto por Piaractus e todo o restante. Mas em 

Catoprion mento, Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata, 

Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, 

S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura a articulação se torna firme e imóvel novamente 

(Figura 185e, f). 

 

121. Forma da articulação do ectopterigoide com autopalatino: (0) simples sobreposição 
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das faces de cada osso; (1) inserção do ectopterigoide em uma cavidade do corpo do autopalatino 

[CI=0,33; RI=0,90]. 

Caráter 134 de Jégu (2004: 157). 

Inserção do ectopterigoide em uma cavidade do corpo do autopalatino foi obtida como 

sinapomorfia dos clados compostos por Prochilodus nigricans e P. lineatus; Characidae (Brycon 

sp., B. falcatus, Triportheus elongatus, Acestrorhynchus microlepis, Rhaphiodon vulpinnus, 

Hydrolycus scomberoides; e Catoprion mento, Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus, 

Pygopristis denticulata, Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, 

S. odyssei, S. rhombeus, S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura (Figura 185e, f). 

 

122. Vista dorsal da articulação do ectopterigoide com autopalatino: (0) regular; (1) 

serrilhada [CI=1,00; RI=1,00]. 

Caráter 135 de Jégu (2004: 157). 

Estado 1 foi considerado por Jégu (2004) uma sinapomorfia de Serrasalmus, que relaciona 

essa característica à inserção dos músculos adutores. Essa informação foi corroborada aqui, 

observada em Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, 

S. rhombeus, S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura (Figura 185e;Figura 186). 

 

Metapterigoide 

 

123. Margem dorsal: (0) retilínea; (1) com crista dorsal mediana [CI=0,11; RI=0,20]. 

Caracteres 28 e 147 de Machado-Allison (1982: 114, 181) e 127 de Jégu (2004: 155). 

Machado-Allison (1982) encontrou metapterigoide com processo dorsal triangular se 

estendendo até a margem óssea da hiomandíbula em Acnodon, Mylesinus, Myleus, Mylossoma, 

Colossoma e Piaractus. Metapterigoide com processo dorsal estreito foi observado em 

Utiaritichthys, Metynnis e Catoprion. Por sua vez, Jégu (2004) obteve o estado 1 como um estado 

derivado encontrado em Colossoma e Hydrolycus, considerando aquisições independentes. 

Crista dorsal mediana na margem dorsal do metapterigoide foi observada em Hemiodus 

unimmaculatus, Prochilodus nigricans, Colossoma macropomum, Piaractus brachypomus, P. 

mesopotamicus, Mylossoma unimmaculatus, Myloplus asterias, Catoprion mento, Pygocentrus 

nattereri, e Serrasalmus spilopleura (Figura 185f). 
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124. Margem póstero-dorsal: (0) regularmente convexa; (1) presença de um pequeno 

processo laminar e um processo acentuado; (2) côncava e prolongada em uma grande ponta, com 

aspecto triangular [CI=0,17; RI=0,67]. 

Caracteres 106 e 114 de Machado-Allison (1982: 156, 161) e 128 de Jégu (2004: 155). 

Margem póstero-dorsal do metapterigoide com um pequeno processo laminar e um outro 

mais acentuado foi observada em Hemiodus unimmaculatus, Prochilodus nigricans e Rhaphiodon 

vulpinnus. Também foi obtida como sinapomorfia do clado composto por Brycon sp. e B. falcatus; 

assim como o composto por Prosomyleus, Myloplus, Myleus, Ossubtus, Tometes, Metynnis, 

Catoprion, Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis e Serrasalmus. No entanto, reversões 

independentes foram observadas em Prosomyleus rhomboidalis e Myleus setiger. 

Outra reversão paralela ocorreu no clado composto pelas seguintes espécies: Metynnis 

altidorsalis, M. anisurus, M. maculatus, M. lippincottianus, M. otuquensis, M. cuiaba e M. mola 

(Figura 184b, c, g, j). Por outro lado, foi observada uma transformação para o estado 2 no clado 

composto por Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata, Serrasalmus 

altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, S. 

eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura (Figura 185e, f). 

 

125. Forame na margem posterior: (0) ausente; (1) localizado dentro do metapterigoide, ou 

bordeado parcialmente por cartilagem; (2) localizado na margem posterior, em contato com o 

hiomandibular, muito largo; (3) localizado na margem posterior, em contato com o hiomandibular, 

muito pequeno e circular [CI=0,21; RI=0,63]. 

Caráter 168 modificado de Mirande (2010: 430), acrescentando o estado 3. 

Segundo o autor supracitado, esse forame serve para passagem do ramus mandibularis do 

nervo trigeminus, e na maioria dos caracídeos analisados por ele a condição 1 é encontrada, sendo 

que em exemplares muito jovens a margem posterior é formada por cartilagem. Lucena (1993) em 

sua proposta filogenética hipotetizou que a presença desse forame constitui uma sinapomorfia para 

o clado composto por Alestidae, Serrasalmidae e Characidae, com uma reversão em Alestidae e 

Serrasalmidae.  

Forame largo localizado na margem posterior do metapterigoide em contato com o 

hiomandibular foi obtido como sinapomorfia de Serrasalmidae, observado também em Chalceus 
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erythrurus e Hemiodus unimmaculatus. Reversões para forame localizado dentro do 

metapterigoide, ou bordeado parcialmente por cartilagem foram encontradas em Mylossoma 

unimaculatum, Myloplus rubripinnis, Metynnis lippincottianus (Figura 184g), M. anisurus e 

Pristobrycon striolatus. Em Metynnis maculatus, M. longipinnis (Figura 184h, j), assim como nos 

clados compostos por Serrasalmus maculatus e Serrasalmus sp. 2n=58; e S. odyssei e S. 

rhombeus, foram observadas reversões paralelas para ausência total de forame. 

Por outro lado, a transformação do forame para uma forma muito pequena e circular, 

localizado na margem posterior e em contato com o hiomandibular, foi obtida como sinapomorfia 

de Metynnis. Uma reversão para o estado 2 foi observada em M. mola. 

 

Autopalatino 

 

126. Forma do autopalatino: (0) subquadrangular com contornos regulares; (1) alongado, 

com formato hemicilíndrico e curvo; (2) margem anterior apresentando duas a três digitações 

[CI=0,40; RI=0,77]. 

Caracteres 138 e 139 de Jégu (2004: 158) unidos. 

O autor supracitado observou contornos regulares no grupo externo, bem como nos 

serrasalmídeos com duas séries de dentes no pré-maxilar, exceto Ossubtus, e também em 

Catoprion. Observamos autopalatino mais alongado, com forma semicilíndrica e curva em 

Chalceus erythrurus, Acnodon normani, Ossubtus xinguense e Catoprion mento. Já o estado 2 foi 

encontrado como sinapomorfia do clado composto por Pristobrycon striolatus, Pygopristis 

denticulata, Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, 

S. rhombeus, S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura (Figura 185e, f). 

 

127. Articulação entre autopalatino e etmoide lateral: (0) fraca; (1) região mais grossa na 

superfície dorsal do autopalatino se articulando com a superfície ventral do etmoide lateral; (2) 

processo direcionado ântero-dorsalmente presente no autopalatino que se articula com a cavidade 

tipo encaixe formada pelo vômer e etmoide lateral [CI=0,33; RI=0,83]. 

Caracteres 18 e 132 de Machado-Allison (1982: 105, 170-171) e 70 de Dahdul (2007: 28). 

Caracteres 140 e 179 modificados de Jégu (2004: 158). 

Machado-Allison (1982, 1986) apontava essa forte articulação como uma sinapomorfia 
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para Serrasalmidae. No entanto, Jégu (2004) observou uma articulação mais forte e alinhada entre 

ectopterigoide-autopalatino-endopterigoide com vômer e etmoide lateral, considerando assim, esse 

um estado derivado, observado em Catoprion e nas piranhas. Jégu (2004) afirmava ainda que em 

Pristobrycon e Serrasalmus o vômer, etmoide lateral, autopalatino e ectopterigoide são uma 

estrutura funcional muito complexa, rígida reforçada pelo autopalatino possuir um processo 

arredondado dorsalmente direcionado que se adere por um ligamento robusto a uma cavidade 

modificada formada pelo vômer e etmoide lateral. A junção entre autopalatino e ectopterigoide 

parece formar uma única unidade fusionada. Além disso, o ectopterigoide possui alguns 

ligamentos que se aderem firmemente ao autopalatino, pré-maxilar, mesetmoide, e infraorbitais. 

Todas essas modificações indicam que essa estrutura pode funcionar como uma mandíbula 

secundária. 

Articulação entre autopalatino e etmoide lateral forte, com região mais grossa na superfície 

dorsal do autopalatino se articulando com a superfície ventral com o etmoide lateral foi obtida 

como sinapomorfia do clado composto pelos representantes de Alestidae, Characidae e 

Serrasalmidae analisados aqui, com reversões independentes em Rhaphiodon vulpinnus e 

Chalceus erythrurus. Por outro lado processo direcionado ântero-dorsalmente do autopalatino se 

articulando com a cavidade tipo encaixe formada pelo vômer e etmoide lateral foi obtida como 

sinapomorfia dos clados compostos por M. altidorsalis, M. anisurus, M. cuiaba, M. 

lippincottianus, M. maculatus, M. mola e M. otuquensis; e Pristobrycon striolatus, Pygopristis 

denticulata, Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, 

S. rhombeus, S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura. 

 

128. Projeção anterolateral do autopalatino: (0) ausente; (1) presente, ultrapassando o 

braço ascendente do maxilar [CI=0,20; RI=0,71]. 

Caráter 50 de Moreira (2007: 67) e 71 de Dahdul (2007: 28). 

Dahdul (2007) observou o estado 1 em toda família e em Alestes entre o grupo externo. 

Projeção anterolateral do autopalatino ultrapassando o braço ascendente do pré-maxilar foi obtida 

como sinapomorfia do clado composto pelos representantes de Serrasalmidae e Alestidae. Foi 

observada também em Acestrorhynchus microlepis. Reversões paralelas foram encontradas em 

Acnodon senai e Mylesinus paraschomburgki. 
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Neurocrânio 

 

129. Forma geral em vista lateral: (0) axial; (1) alto (Fig. 183) [CI=1,00; RI=1,00]. 

Caracteres 14, 139, 163, 173 e 221 de Machado-Allison (1982: 103, 176, 200, 203, 236) e 

143 de Jégu (2004: 163). 

Os autores consideraram que no grupo externo o neurocrânio é mais deprimido, bem como 

de Colossoma e Ossubtus. Já nos demais serrasalmídios, considerando o aspecto mais geral, o 

neurocrânio possui variações, mas é sempre mais alto. Machado-Allison (1982) ainda comentou a 

presença de neurocrânio alto e profundo em Tetragonopterus, Stethaprion, Epiphicharax e 

Poptella uma condição convergente que evoluiu independentemente nas diferentes linhagens. 

Neurocrânio alto em vista lateral foi obtido como sinapomorfia de Serrasalmidae (Figura 

187), com uma reversão em Colossoma macropomum. Assim, corroboramos os resultados dos dois 

autores supracitados. 
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Figura 187: Vista lateral do neurocrânio de Metynnis: a. M. altidorsalis, INPA 39500, 115,6 mm CP, lago do Padre, 

Amazonas; b. M. cuiaba, NUP 13031, 77,0 mm CP, rio Araguaia, Goiás; c. M. guaporensis, INPA 22221, 117,4 mm 

CP, rio Uatumã, Amazonas; d. M. hypsauchen, INPA 18939, 103,7 mm CP, lago Amanã, Amazonas; e. M. 

lippincottianus, INPA 43860, 86,8 mm CP, lago Catalão, Amazonas; f. M. longipinnis, MCNG 50359, 92,8 mm CP, 

rio Ventuari, Amazonas; g. M. luna, INPA 22405, 85,9 mm CP, rio Guaporé, Rondônia; h. M. maculatus, INPA 43857, 

141,7 mm CP, rio Guaporé, Mato Grosso; i. Metynnis sp. n. 1, INPA 18657, 144,8 mm CP, rio Negro, Amazonas. Bas: 

basioccipital; Epo: epiótico; EtL: etimoide lateral; Esf: esfenótico; ESoc: processo supraociipital; Exoc: exoccipital; 



 390 

 

Fro: frontal; Ftp: fossa pós-temporal; Lam: lamella óssea do complex neural; Mes: mesetimoide; Orb: 

orbitosfenoide; Par: parietal; Pro: prootico; Psf: parasfenoide; Ptsf: pterosfenoide; Soc: supraoccipital; Vom: vômer. 

 

Região olfatoria: composta por mesetmoide, etmoide lateral, vômer e nasal.  

 

Mesetmoide 

 

130. Lâmina na borda ventral: (0) ausente; (1) se projetando póstero-lateralmente da região 

ântero-ventral do mesetmoide e contatando o etimoide lateral dorsalmente e ventralmente 

[CI=0,20; RI=0,81]. 

Caráter 12 de Dahdul (2007: 11) e 44 modificado de Machado-Allison (1982: 126) e 161 

modificado de Jégu (2004: 186). 

Para Machado-Allison (1982) as asas laterais supraetimoidais do mesetmoide são 

fracamente desenvolvidas ou laminares em Myleus, Mylesinus, Utiaritichthys, e Acnodon, já asas 

laterais supraetimoidais do mesetmoide expandidas em Mylossoma, Piaractus e Colossoma. Jégu 

(2004) encontrou uma lâmina ventral bem desenvolvida na margem ventral do mesetmoide, 

definindo a margem dorsal da fossa olfativa no grupo externo, bem como na maioria dos membros 

de Serrasalmidae (incluindo Metynnis), consequentemente a fossa olfativa é um pouco menor. Já 

em Myleus, Tometes e Mylesinus essa lâmina está ausente, mas a margem ventral do mesetmoide 

ainda define a margem superior da fossa olfativa. No entanto, Dahdul (2007) encontrou lâmina 

bem desenvolvida nos exemplares de Tometes analisados e ausente em Mylossoma aureum, 

Myleus setiger, Myloplus planquettei e Metynnis. 

Lâmina na borda ventral do mesetmoide se projetando póstero-lateralmente da região 

ântero-ventral do mesetmoide e contatando o etimoide lateral dorso e ventralmente foi obtida 

como sinapomorfia dos clados compostos por Prochilodus nigricans e P. lineatus; Hydrolycus 

scomberoides e Rhaphiodon vulpinnus; Piaractus brachypomus, P. mesopotamicus, Mylossoma 

aureum, M. duriventre e M. unimaclatum; Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus, 

Pygopristis denticulata, Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, 

S. odyssei, S. rhombeus, S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura. Observado paralelamente em 

Acnodon senai. 
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131. Processos ântero-laterais do mesetmoide (asa lateral do mesetmóide sensu Weitzman, 

1962): (0) ausente; (1) posicionados na metade anterior do mesetmoide; (2) posicionados na 

metade posterior do mesetmoide [CI=0,29; RI=0,79]. 

Caráter 23 modificado de Zanata & Vari (2005: 16), 14 de Dahdul (2007: 12) e 86 

modificado de Moreira (2007: 89). 

Devido a dificuldade em determinar o tamanho do mesetmoide Dadhul (2007) modificou o 

caráter na tentativa de reter informações sobre a posição das asas laterais, que em sua opinião é 

posterior apenas nos gêneros Pristobrycon, Pygocentrus e Serrasalmus. Processos ântero-laterais 

do mesetmoide posicionados na metade anterior do mesetmoide foram considerados como 

sinapomorfia do clado composto por membros Characidae e Serrasalmidae analisados aqui (Figura 

188b, c, d, e). Reversões foram observadas no clado composto por Myleus setiger, Mylesinus 

paraschomburgki e Tometes sp.; assim como em Acestrorhynchus microlepis, Colossoma 

macropomum e Catoprion mento.  

Por outro lado, processos ântero-laterais do mesetmoide posicionados na metade posterior 

do mesetmoide foram considerados aqui sinapomorfia do clado composto por Pygopristis 

denticulata, Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, 

S. rhombeus, S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura. Uma transformação para esse estado foi 

observada também em Metynnis maculatus. 

 

132. Processo descendente do mesetmoide: (0) ausente; (1) pequeno, não separando 

totalmente os pré-maxilares; (2) grande, largo, separando totalmente os pré-maxilares; (3) grande, 

estreito, separando totalmente os pré-maxilares [CI=0,19; RI=0,41]. 

Caráter 13 modificado de Dahdul (2003: 12) que não considerava a ausência desse 

processo, e 162 e 163 modificados de Jégu (2004: 187). Caráter 87 modificado de Moreira (2007: 

90), para incluir o processo largo. 

Jégu (2004)  registrou que esse processo, quando presente, define a margem anterior da 

fossa olfativa. Em Serrasalmidae o mesetmoide desenvolve um processo ventral descendente que é 

articulado na face anterior do vômer, um estado derivado.  

Processo descendente do mesetmoide grande, largo, separando totalmente os pré-maxilares 

foi considerado sinapomorfia de Serrasalmidae (Figura 188b, c, d, e). Assim como dos clados 

compostos por Prochilodus nigricans, P. lineatus, Leporinus sp., e Schizodon fasciatus, com uma 
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reversão em Curimata vittata; e Characidae, com exceção de Acestrorhynchus. 

Algumas transformações foram observadas. Em Colossoma macropomum, Myleus setiger, 

Catoprion mento, Serrasalmus altispinis, S. hollandi e S. elongatus o processo descendente do 

mesetmoide pequeno, não separando totalmente os pré-maxilares foi observado. Por sua vez, 

processo descendente do mesetmoide grande, mas estreito, separando totalmente os pré-maxilares 

foi observado em Piaractus mesopotamicus, Acnodon senai, Mylossoma aureum, M. duriventre, 

M. unimaculatum, Prosomyleus rhomboidalis e Pygocentrus natteteri. 
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Figura 188: Vista dorsal do neurocrânio: a. Chalceus erythrurus, INPA 46342, 87,9 mm CP, lago Catalão, Amazonas; 

b. Ossubtus xinguense, UFPA sem tombo, 102,3 mm CP, rio Xingu, Pará; c. Metynnis altidorsalis, INPA 39500, 115,6 

mm CP, lago do Padre, Amazonas; d. Metynnis guaporensis, INPA 22221, 117,4 mm CP, rio Uatumã, Amazonas; e. 

Metynnis hypsauchen, INPA 18939, 103,7 mm CP, lago Amanã, Amazonas. AMet: asas laterais do mesetmoide; Epo: 

epiótico; EtL: etimoide lateral; Esf: esfenótico; Exoc: exoccipital; FonA: fontanela anterior; FonP: fontanela 

posterior; Fro: frontal; FPt: fossa pós-temporal; Mes: mesetimoide; Par: parietal; PDMet: processo descendente do 

mesetmoide; PMx: pré-maxilar; Soc: supraoccipital; Sor: supraorbital. 
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133. Forma do mesetmoide: (0) triangular e curto, mais amplo lateralmente que 

longitudinalmente; (1) quadrangular, ligeiramente mais alongado do que largo; (2) retangular, 

mais alongado; (3) retangular e muito alongado [CI=0,43; RI=0,87]. 

Caráter 163 de Jégu (2004: 187). 

Mesetmoide quadrangular, ligeiramente mais alongado que largo foi considerado 

sinapomorfia de Serrasalmidae. No clado composto por Ossubtus xinguense, Myleus, Tometes, 

Mylesinus, Metynnis, Catoprion, Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis e Serrasalmus ocorreu 

um alongamento do mesetmoide, em que ele se torna retangular. Esse estado também pode ser 

observado em Triportheus elongatus e Acestrorhynchus microlepis. Em Metynnis ocorreu uma 

reversão para metapterigoide quadrangular (Figura 188c, d, e). E em Acnodon senai e Ossubtus 

xinguense foram registradas transformações paralelas para a condição mais alongada do osso 

(Figura 188b). 

 

134. Superfície dorsal do processo descendente do mesetmoide: (0) plana ou suavemente 

convexa; (1) côncava ao longo da linha mediana, as vezes formando sulcos profundos [CI=0,20; 

RI=0,83]. 

Caráter 16 de Dahdul (2007: 16). 

Para a autora esse caráter define o clado formado por Metynnis e as demais piranhas. 

Corroboramos seu resultado, e superfície dorsal do processo descendente do mesetmoide côncava 

ao longo da linha mediana, as vezes formando sulcos profundos constitui uma sinapomorfia do 

clado composto por Metynnis (Figura 188c, d, e), Catoprion, Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis 

e Serrasalmus. Mas essa condição também foi obtida como sinapomorfia do clado composto por 

Brycon sp. e B. falcatus, e observada em Curimata vittata, Chalceus epakros e Tometes sp. 

 

Face posterior do etmoide lateral e fossa orbital 

 

135. Contato entre etmoide lateral e orbitosfenoide através de uma projeção póstero-dorsal 

do etmoide lateral e um par de projeções ântero-dorsais do orbitosfenoide: (0) ausente; (1) 

presente [CI=0,13; RI=0,68]. 

Caráter 165 de Machado-Allison (1982: 200), 181 de Jégu (2004: 208) e 19 de Dahdul 

(2007: 16). 
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A relação entre etmoide lateral e fossa orbital em Characiformes é marcada pelo contato 

com o rinosfenoide. Quando o processo está presente, contata o processo anterior laminar do 

orbitosfenoide, formando uma proteção ao nervo olfativo na fossa orbital, sendo considerada um 

estado derivado (Vari, 1979: 279; Toledo-Piza (2000: 24). 

Machado-Allison (1982: 200) considerou que, em Colossoma, o etmoide lateral com 

processo tubular encurralando a região anterior do nervo olfatório, contatando a região do 

orbitosfenoide, como um caráter exclusivo dessa espécie entre todos os Characiformes 

examinados. Jégu (2004) e Dahdul (2007) encontraram esse caráter também em Mylossoma e a 

segunda autora observou em alguns membros do grupo externo, como alguns anostomídeos. 

A presença de contato entre etmoide lateral e orbitosfenoide através de uma projeção 

póstero-dorsal do etmoide lateral e um par de projeções ântero-dorsais do orbitosfenoide, assim 

como o caráter anterior constitui uma sinapomorfia do clado composto por Metynnis (Figura 187c, 

d, e, f, g, h, i), Catoprion, Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis e Serrasalmus; observado também 

em Mylossoma unimaculatum e Piaractus mesopotamicus. Reversões para o estado em que esse 

contato não existe foram observadas em Metynnis altidorsalis, M. cuiaba (Figura 187a, b), M. 

guaporensis e Serrasalmus elongatus. 

 

136. Processo póstero-ventral do etmoide lateral contatando o orbitosfenoide ventralmente: 

(0) ausente; (1) presente [CI=0,09; RI=0,60]. 

Caráter 182 de Jégu (2004: 209) e 20 de Dahdul (2007: 16). 

Dahdul (2007) encontrou o processo em piranhas, na forma de uma forte conexão sutural. 

Já Jégu (2004) observou esse caráter em Prosomyleus rhomboidalis, Serrasalmus e Pristobrycon, 

mas devido a distância filogenética fornecida em análises anteriores (Machado-Allison, 1982; 

1986), considerou como aquisições independentes. 

O contato entre processo póstero-ventral do etmoide lateral e orbitosfenoide ventralmente 

foi obtido na presente análise como sinapomorfia do clado composto por Curimata vittata, 

Prochilodus nigricans e P. lineatus; Serrasalmidae, com uma reversão no clado composto por 

Acnodon senai, Myloplus, Ossubtus xinguense, Myleus, Tometes, Mylesinus, Metynnis, Catoprion, 

Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis e Serrasalmus. Depois paralelamente surge como 

sinapomorfia dos clados compostos pelas espécies de Metynnis (Figura 187a, b, d, e, f, g, h) e 

Serrasalmus. Esse contato foi observado também em Hydrolycus scomberoides e Prosomyleus 
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rhomboidalis. Por outro lado, as seguintes espécies perderam esse contato: Piaractus 

mesopotamicus, Metynnis guaporensis, M. otuquensis e Metynnis sp. n. 1 (Figura 187c, i). 

 

Vômer 

 

137. Vômer: (0) participando da fossa olfatória; (1) excluído da fossa olfatória por uma 

extensão anterior da região ventral do etmoide lateral [CI=0,11; RI=0,65]. 

Caracteres 35, 75 e 199 de Machado-Allison (1982: 119, 139, 218) e caráter 17 de Dahdul 

(2007: 16). 

Para o primeiro autor, quando o vômer participa da fossa olfatória, se localiza entre o 

mesetmoide e etmoide lateral, podendo ser observado em Acnodon, Utiaritichthys, Metynnis, 

Catoprion e grupo externo. Já sua exclusão da fossa olfatória pode ser observada em Mylesinus, 

Myleus, Myloplus, Mylossoma, Piaractus e Colossoma. Para Dahdul (2007) o vômer participa da 

fossa olfatória apenas em Acnodon, Utiaritichthys e Tometes. 

Na presente análise a exclusão do vômer da fossa olfatória através de uma extensão 

anterior da região ventral do etmoide lateral foi obtida como sinapomorfia de Serrasalmidae. Mas 

reversões para o estado em que o vômer participa da fossa olfatória foram observadas nos clados 

compostos por Metynnis luna e M. guaporensis; e Serrasalmus (Serrasalmus altispinis, S. 

hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, S. eigenmanni, S. 

elongatus e S. spilopleura). Reversões foram observadas paralelamente nas seguintes espécies: 

Acnodon senai, Prosomyleus rhomboidalis, Tometes sp., Metynnis altidorsalis, M. mola e 

Catoprion mento. 

 

138. Forma: (0) largo, plano a moderadamente côncavo na superfície ventral, margem 

anterior aproximadamente reta; (1) profundamente côncavo e superfície ventral, margem anterior 

reta; (2) plano, estreito na superfície ventral, margem anterior em forma de V; (3) côncavo, 

estreito e superfície ventral grossa, com margem póstero-ventral robusta e arredondada para 

articulação com autopalatino [CI=0,33; RI=0,68]. 

Caracteres 63, 109 e 166 modificados de Machado-Allison (1982: 133, 160, 200) e caráter 

18 de Dahdul (2007: 16), que adicionou o estado 2 para incluir a forma do vômer de Mylesinus.  

Jégu (2004: 195), em seu caráter 170, usou apenas 2 estados para definir a forma da 
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superfície ventral do vômer: plana ou pouco côncava e muito côncava. Vômer profundamente 

côncavo e superfície ventral com margem anterior reta foi obtido na presente análise como 

sinapomorfia dos clados compostos por Mylossoma aureum, M. duriventre e M. unimaculatum; 

assim como Metynnis guaporensis e M. luna. Essa forma do vômer foi observada também em 

Acnodon normani, Myleus setiger, Metynnis hypsauchen, Catoprion mento e Pygocentrus 

nattereri. 

Vômer plano, estreito na superfície ventral, margem anterior em forma de V foi observado 

exclusivamente em Mylesinus paraschomburgki, assim como proposto por Dahdul (2007). Por 

fim, vômer côncavo, estreito e superfície ventral grossa, com margem póstero-ventral robusta e 

arredondada para articulação com autopalatino foi considerado como sinapomorfia dos clados 

compostos por Myloplus asterias e M. rubripinnis; e Pristobrycon striolatus, Pygopristis 

denticulata, Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, 

S. rhombeus, S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura. 

 

139. Forma da região posterior do vômer: (0) plano ou côncavo em vista ventral; (1) 

porção distal do vômer convexa, marcada por uma granulação longitudinal; (2) porção distal do 

vômer convexa em vista ventral percorrida por uma crista longitudinal alta; (3) crista mediana se 

prolonga a frente da face ventral do parasfenoide [CI=0,38; RI=0,78]. 

Caráter 172 de Jégu (2004: 196). 

Segundo o autor, a região posterior do vômer se articula ao parasfenoide e geralmente é 

plana em Characiformes. Já os serrasalmídeos com duas séries de dentes no pré-maxilar, e 

Catoprion apresentam região distal do vômer convexa, marcada por uma granulação longitudinal. 

Porção distal do vômer convexa, marcada por uma granulação longitudinal foi obtida como 

sinapomorfia de Mylossoma aureum e M. duriventre; assim como do clado composto por 

Metynnis, Catoprion, Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis e Serrasalmus. A região posterior do 

vômer granulada também foi observada em Colossoma macropomum e Mylesinus 

paraschomburgki. Por outro lado, uma reversão para o estado em que a região distal do vômer é 

plana ou côncava no clado composto por Metynnis fasciatus, M. longipinnis, M. hypsauchen, M. 

guaporensis, M. luna, Metynnis sp. n. 1 e Metynnis sp. n. 2.  

Mas outras duas transformações paralelas foram identificadas em M. fasciatus e M. 

longipinnis, nas quais foi observada uma crista longitudinal bem evidente. Por fim, crista mediana 
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se prolonga a frente da face ventral do parasfenoide consistindo em uma sinapomorfia do clado 

composto por Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata, Serrasalmus 

altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, S. 

eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura. 

 

140. Articulação com autopalatino: (0) orientada lateralmente; (1) orientada póstero-

lateralmente, no eixo da margem ventral do processo mediano do etmoide lateral [CI=0,33; 

RI=0,87]. 

Caráter 173 de Jégu (2004: 196). 

O autor encontrou o estado 0 na maioria do grupo externo, bem como nos serrasalmídeos 

com duas séries de dentes no pré-maxilar, incluindo Metynnis, em que a articulação entre vômer e 

autopalatino é orientada lateralmente, já em Catoprion e demais piranhas a orientação é póstero-

lateral. Em nossa hipótese articulação do vômer com autopalatino orientada póstero-lateralmente, 

no eixo da margem ventral do processo mediano do etmoide lateral foi considerada sinapomorfia 

dos clados compostos por Prochilodus nigricans e P. linetaus; assim como o composto por 

Catoprion mento, Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata, 

Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, 

S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura. Também foi observado paralelamente em 

Acestrorhynchus microlepis. 

 

141. Vômer: (0) articulado ao mesetmoide e etmoide lateral; (1) articulado apenas ao 

mesetmoide [CI=0,50; RI=0,89]. 

Caráter 177 de Jégu (2004: 197). 

O autor supracitado encontrou vômer se articulando apenas ao mesetmoide em 

Pristobrycon, Serrasalmus e Pygocentrus. Consideramos, no entanto, vômer articulado apenas ao 

mesetmoide como sinapomorfia do clado composto por Pristobrycon striolatus, Pygopristis 

denticulata, Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, 

S. rhombeus, S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura. Uma reversão para o estado mais basal 

foi observada em S. maculatus. 

 

Região orbital: composta por parasfenoide, frontal, pterosfenoide e orbitosfenoide. 
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Parasfenoide 

 

142. Parasfenoide: (0) retilíneo a frente da constrição ventral; (1) regularmente curvo; (2) 

sigmoide a frente da constrição ventral, com maior curvatura próxima a constrição [CI=0,20; 

RI=0,53]. 

Caráter 196 modificado de Jégu (2004: 225), com o último estado em dividido em dois 

(curvo e sigmoide). 

A forma mais retilínea na região anterior do parasfenoide foi apontada por diversos autores 

como a mais generalizada entre os Characiformes (Roberts, 1969; Vari, 1979; Brewster, 1986; 

Murray & Stewart, 2002). Já parasfenoide regularmente curvo foi obtido aqui como sinapomorfia 

do clado composto por Ossubtus xinguense, M. setiger, Tometes sp., Mylesinus paraschomburgki, 

Metynnis (Figura 187a, b, c, e, g, h), Catoprion, Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis e 

Serrasalmus. Foi observado paralelamente em Mylossoma unimaculatum. Por outro lado no clado 

composto por Pristobrycon, Pygopristis e Serrasalmus foi identificada uma reversão para a 

condição mais plana do parasfenoide. 

A forma mais sigmoide do parasfenoide a frente da constrição ventral, com maior 

curvatura próxima a constrição, por sua vez, foi considerada sinapomorfia dos clados compostos 

por M. fasciatus, M. hypsauchen, M. longipinnis, Metynnis sp. n. 1 e Metynnis sp. n. 2 (Figura 187d, 

f, i); e Serrasalmus odyssei e S. rhombeus. Observado também em S. maculatus. 

 

143. Constrição ventral: (0) situada ao nível ou ligeiramente a frente da abertura do 

miodoma posterior; (1) atrás da abertura do miodoma posterior; (2) na direção da fossa 

subtemporal e do forâmen do nervo facial do prootico [CI=0,29; RI=0,76]. 

Caráter 197 de Jégu (2004: 225). 

O posicionamento da constrição varia em Serrasalmidae, devido a amplitude da 

musculatura do suspensório (Jégu, 2004). Constrição ventral atrás da abertura do miodoma 

posterior foi obtida como sinapomorfia dos clados compostos por Curimata vittata, Prochilodus 

nigricans, P. lineatus, Leporinus sp. e Schizodon fasciatus; e Triportheus elongatus, 

Acestrorhynchus microlepis, Hydrolycus scomberoides e Rhaphiodon vulpinnus. Foi observada 

paralelamente em Piaractus mesopotamicus, Pristobrycon striolatus e Pygopristis denticulata. 
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Constrição ventral na direção da fossa subtemporal e do forâmen do nervo facial do 

prootico foi considerada aqui como sinapomorfia do clado composto por Serrasalmus altispinis, S. 

hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, S. eigenmanni, S. 

elongatus e S. spilopleura. Observada também em Acestrorhynchus microlepis. 

 

144.  Face ventral: (0) sem alargamento significativo; (1) larga ao nível da articulação com 

vômer; (2) larga de maneira regular e contínua a partir da constrição ventral [CI=0,15; RI=0,59]. 

Caráter 198 de Jégu (2004: 226). 

Face ventral do parasfenoide larga ao nível do vômer consiste em uma sinapomorfia dos 

clados compostos por Curimata vittata, Prochilodus nigricans e P. lineatus; Chalceus epakros e 

C. erythrurus; e Serrasalmus maculatus e Serrasalmus sp. 2n=58. Foi observada paralelamente em 

Mylossoma aureum, M. duriventre, M. unimaculatum, Myleus setiger, Tometes sp., Mylesinus 

paraschomburgki, M. altidorsalis, M. anisurus, M. cuiaba, M. lippincottianus, M. maculatus, M. 

otuquensis, M. guaporensis, M. fasciatus, M. hypsauchen, M. longipinnis, Metynnis sp. n. 2 e 

Pygopristis denticulata. E por fim, face ventral larga de maneira regular e contínua a partir da 

constrição ventral foi observada em Colossoma macropomum e Piaractus mesopotamicus. 

 

145. Forma da face ventral: (0) plana ao nível da articulação com vômer; (1) em forma de 

uma placa ventralmente direcionada formando uma quilha ao longo de toda extensão do osso; (2) 

em forma de uma placa ventralmente direcionada formando uma quilha apenas na metade 

posterior do osso em frente à constrição ventral [CI=0,29; RI=0,82]. 

Caráter 30 de Dahdul (2007: 20), 110 modificado de Machado-Allison (1982: 160) e 199 

modificado de Jégu (2004: 226). 

Machado-Allison (1982) e Dahdul (2007) utilizaram apenas 2 estados para definir a face 

ventral do parasfenoide, ausência e presença de quilha que se estende posteriormente para formar 

uma larga placa ventralmente direcionada, da qual a musculatura branquial se origina é encontrada 

em Pygocentrus, Pristobrycon e Serrasalmus. Jégu (2004) considera quatro estados para esse 

caráter, e observa em Catoprion e nas piranhas uma compressão lateral do parasfenoide, tornando 

o osso em um formato mais axial. Nós vamos analisar apenas a presença e ausência dessa quilha. 

Face ventral do parasfenoide em forma de uma placa ventralmente direcionada formando 

uma quilha ao longo de toda extensão do osso foi obtida como sinapomorfia dos clados compostos 
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por Prochilodus nigricans e P. lineatus; Brycon sp. e B. falcatus; e Metynnis, Catoprion, 

Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis e Serrasalmus. Essa condição foi observada também em 

Prosomyleus rhomboidalis. Por fim, face ventral do parasfenoide em forma de uma placa 

ventralmente direcionada formando uma quilha apenas na metade posterior do osso foi 

considerada sinapomorfias dos clados compostos por M. altidorsalis, M. anisurus, M. 

lippincottianus, M. maculatus e M. otuquensis; e Metynnis sp. n. 1 e Metynnis sp. n. 2 (Figura 187a, 

e, h, i). 

 

146. Face dorsal ao nível da fossa orbital: (0) plana ou marcada por formações ósseas 

reduzidas e irregulares; (1) apresentando lamela óssea fina que se estende até a abertura do 

miodoma posterior; (2) apresentando lamela óssea forte e fortemente articulada ao orbitosfenoide 

[CI=0,25; RI=0,33]. 

Caráter 201 de Jégu (2004: 227). 

Face dorsal ao nível da fossa orbital apresentando lamela óssea fina que se estende até a 

abertura do miodoma posterior foi observada em Metynnis hypsauchen, M. luna (Figura 187d, g), 

Pristobrycon striolatus e Serrasalmus 2n=58. Já a presença de uma lamela óssea robusta e 

fortemente articulada ao orbitosfenoide foi considerada sinapomorfia do clado composto por 

Catoprion mento, Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata, 

Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, 

S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura. Reversões para o estado mais plano foi observado em 

Pygopristis denticulata, S. hollandi e S. eigenmanni. 

 

Frontal 

 

147. Abertura anterior da fontanela: (0) ovalada e alongada; (1) arredondada [CI=1,00; 

RI=0,00]. 

Caráter 146 de Jégu (2004: 169). 

Em Chalceus epakros e C. erythrurus (Figura 188a) a fontanela está ausente e o caráter foi 

considerado inaplicável. Jégu (2004) percebeu que em Myloplus e M. schomburgki ocorre uma 

diminuição da fontanela, mas apenas em Myloplus asterias a fontanela é completamente 

arredondada, caracterizando uma autapomorfia para espécie. Corroboramos seus resultados. Em 
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M. guaporensis (Figura 188c) a abertura anterior da fontanela é mais arredondada que as demais 

espécies analisadas, mas não completamente quanto em Myloplus asterias.  

 

148. Contato entre os frontais anteriormente a fontanela: (0) ausente; (1) presente 

[CI=0,11; RI=0,65]. 

Caráter 21 de Mirande (2010: 395). 

Para o autor a ausência é uma reversão que consiste em uma sinapomorfia não exclusiva de 

Metynnis, compartilhada, entre outros, por Brycon meeki. Mas não obtivemos o mesmo resultado, 

e o contato entre os frontais anteriormente a fontanela foi observado em Curimata vittata, 

Chalceus erythrurus (Figura 188a), C. epakros, Hydrolycus scomberoides, Rhaphiodon vulpinnus, 

Mylossoma aureum, M. duriventre, M. unimaculatum, Myleus setiger, Catoprion mento, 

Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata, Serrasalmus altispinis, S. 

hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, S. eigenmanni, S. 

elongatus e S. spilopleura. 

 

149. Forma geral do frontal e parietal: (0) retos a ligeiramente côncavos; (1) côncavos ao 

nível da órbita [CI=0,25; RI=0,84]. 

Caracteres 39, 155 e 186 de Machado-Allison (1982: 122, 191, 211) e 145 de Jégu (2004: 

169).  

Concavidade acentuada ao nível da órbita foi obtida como sinapomorfia do gênero 

Mylossoma, e paralelamente no clado composto por Metynnis, Catoprion mento, Pygocentrus 

nattereri, Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata, e Serrasalmus. Uma reversão ocorreu 

no clado composto por Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata, e 

Serrasalmus, nas quais a concavidade se torna cada vez menos acentuada; exceto em S. altispinis e 

S. hollandi, em que frontal volta a ser côncavo. 

Em Mylossoma e Metynnis a concavidade é muito acentuada, mas Machado-Allison (1982) 

considerou aquisições independentes, e uma sinapomorfia de Metynnis, enquanto que Jégu (2004) 

considerou essa uma sinapomorfia para Mylossoma. Em algumas espécies de Metynnis essa 

concavidade é mais acentuada como em M. altidorsalis, M. cuiaba, M. guaporensis e M. luna 

(Figura 187a, b, c, g), já nas demais essa concavidade é moderada, mas mais conspícua que nos 

outros gêneros.  
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150. Cristas ósseas marcando os canais sensoriais na região frontal-parietal-pterótico: (0) 

ausentes; (1) presentes; (2) prolongadas por um processo pontudo transversal ao longo do ramo 

epifiseal do canal supraorbital situado na margem mediana do frontal [CI=0,67; RI=0,89]. 

Caráter 209 modificado de Machado-Allison (1982: 225) e 156 de Jégu (2004: 177). 

Toledo-Piza (2001) reportou a presença de cristas ósseas na face dorsal do neurocrânio em 

Cynodontidae. Machado-Allison (1982) observou a presença de cristas ósseas altas ao redor dos 

canais sensoriais não ossificados do sistema de canais látero-sensoriais do frontal, parietal e 

pterótico e considerou uma sinapomorfia de Pygocentrus, mas aqui foi encontrada também em 

Piaractus brachypomus. Jégu (2004) reporta essas cristas em Pristobrycon striolatus e 

Serrasalmus, e ainda observa que em Pygocentrus essa crista é prolongada, um estado derivado, 

interpretado como uma condição secundária do estado 1. 

Cristas ósseas marcando os canais sensoriais na região frontal-parietal-pterótico na 

presente análise foi encontrado exclusivamente em Metynnis luna. Já cristas prolongadas em um 

processo pontudo transversal ao longo do ramo epifiseal do canal supraorbital situado na margem 

mediana do frontal fora observadas em Acnodon senai e constitui uma sinapomorfia do clado 

composto pelas espécies de Serrasalmus (Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, 

Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura). 

 

151. Abertura da fossa pós-temporal: (0) duas aberturas da fossa temporal bem 

desenvolvidas; (1) abertura dorsal da fossa pós-temporal reduzida lateralmente; (2) abertura dorsal 

da fossa pós-temporal fechada em adultos [CI=0,20; RI=0,67]. 

Caracteres 210 e 223 de Machado-Allison (1982: 225, 236). 

O autor supracitado encontrou duas aberturas da fossa temporal bem desenvolvidas em 

Metynnis, Catoprion, Acnodon, Mylesinus, Myleus, Mylossoma, Pygopristis e Piaractus. Abertura 

dorsal da fossa pós-temporal reduzida a um pequeno forâmen, mas nunca totalmente fechada em 

Pristobrycon. 

Abertura dorsal da fossa pós-temporal reduzida lateralmente foi observada em Hydrolycus 

scomberoides, Rhaphiodon vulpinnus, Curimata vittata, Prochilodus nigricans, P. lineatus, 

Metynnis altidorsalis (Figura 188c), M. anisurus, M. lippincottianus, M. maculatus, Serrasalmus 

eigenmanni, S. altispinis, S. hollandi e S. maculatus. Abertura dorsal da fossa pós-temporal 
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fechada em adultos foi, por sua vez, observada em Metynnis mola, M. cuiaba, M. otuquensis, 

Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, 

S. elongatus e S. spilopleura 

 

Pterosfenoide 

 

152. Forâmen troclear: (0) situado na articulação orbito-pterosfenoide; (1) inserido 

totalmente dentro do pterosfenoide [CI=0,50; RI=0,92]. 

Caráter 15 de Machado-Allison (1982: 104) e 191 de Jégu (2004: 218). 

Machado-Allison (1982) sugeriu e Jégu (2004) corroborou que a inserção do quarto 

forâmen cranial totalmente dentro do pterosfenoide como sinapomorfia de Serrasalmidae. 

Corroboramos os resultados dos autores supracitados, mas observamos essa condição 

paralelamente em Hemiodus unimmaculatus. 

 

Orbitosfenoide 

 

153. Processo ântero-ventral: (0) curto e com margem ventral longe do parasfenoide; (1) 

bem desenvolvido com margem ventral próxima ou articulada ao parasfenoide [CI=0,14; 

RI=0,46]. 

Caráter 185 de Jégu (2004: 213) e caráter 23 de Dahdul (2007: 19). 

Processo ântero-ventral do orbitosfenoide bem desenvolvido com margem ventral próxima 

ou articulada ao parasfenoide foi considerado sinapomorfia dos clados compostos por Curimata 

vittata, Prochilodus nigricans e P. lineatus; Hydrolycus scomberoides e Rhaphiodon vulpinnus, de 

Serrasalmidae (Figura 187). Reversões para processo mais curto foram observadas paralelamente 

no clado composto por Ossubtus xinguense, Myleus setiger, Mylesinus paraschomburgki e 

Tometes sp.; assim como em Chalceus epakros. 

 

154. Forma do processo ântero-ventral: (0) lobo lateralmente comprimido, com margem 

ventral serrilhada, verticalmente orientado, próximo do parasfenoide ou se articulando a ele; (1) 

margem ventral retilínea, se articulando regularmente ao parasfenoide; (2) tubular, com forte 

articulação entre a margem ventral do lobo ventral do orbitosfenoide ao parasfenoide [CI=0,15; 
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RI=0,54]. 

Caracteres 186 de Jégu (2004: 213) e 21 de Dahdul (2007: 19). 

Características usadas pelos dois autores foram fusionadas para complementar a forma do 

processo. Processo ântero-ventral do orbitosfenoide com margem ventral retilínea, se articulando 

regularmente ao parasfenoide foi considerado sinapomorfia dos clados compostos por Triportheus 

elongatus, Acestrorhynchus microlepis, Hydrolycus scomberoides e Rhaphiodon vulpinnus; 

Mylossoma aureum e M. duriventre; Ossubtus xinguense, Myleus setiger, Mylesinus 

paraschomburgki e Tometes sp.; e Metynnis fasciatus, M. longipinnis, M. hypsauchen, Metynnis 

sp. n. 1 e Metynnis sp. n. 2 (Figura 187d, f, i). Foi observada paralelamente em Colossoma 

macropomum, Metynnis anisurus, Pygocentrus nattereri e Serrasalmus elongatus. 

A condição mais derivada, em que o processo ântero-ventral do orbitosfenoide se torna 

mais tubular, com forte articulação entre a margem ventral do lobo ventral do orbitosfenoide ao 

parasfenoide consiste em uma sinapomorfia do clado composto pelas espécies de Serrasalmus 

analisadas. Foi observada também em Hydrolycus scomberoides e Metynnis maculatus. 

 

155. Processo ântero-medial do orbitosfenoide a frente do frontal: (0) presente; (1) ausente 

[CI=0,14; RI=0,25]. 

Caráter 187 de Jégu (2004: 214). 

Segundo o autor, a ausência desse processo pode ser observada em Acnodon, também 

ausente em Brycon e Salminus. Consideramos a presença de um processo ântero-medial do 

orbitosfenoide a frente do frontal uma sinapomorfia dos clados compostos por Mylossoma aureum 

e M. duriventre; e Myloplus asterias e M. rubripinnis. Esse estado foi observado paralelamente em 

Hemiodus unimmaculatus, Leporinus sp., Schizodon fasciatus, Triportheus elongatus, 

Acestrorhynchus microlepis, Acnodon senai, Metynnis altidorsalis, Metynnis sp. n. 2, Pygopristis 

denticulata, Serrasalmus eigenmanni, S. altispinis e S. hollandi. Por sua vez, sua ausência foi 

observada em Colossoma macropomum e Serrasalmus elongatus. 

 

156. Apêndice de articulação na margem ântero-ventral: (0) ausente; (1) simples; (2) forma 

de engate [CI=0,17; RI=0,50]. 

Caráter 188 de Jégu (2004: 214). 

Segundo o autor, em Pygopristis esse apêndice é simples, já em Serrasalmus e 
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Pristobrycon a forma do apêndice é em forma de engate (Machado-Allison, 1989), a segunda 

derivação da forma mais generalizada. Consideramos apêndice de articulação na margem ântero-

ventral simples uma sinapomorfia do clado composto por M. fasciatus, M. hypsauchen, M. 

longipinnis, M. luna e Metynnis sp. n. 2. Esse estado foi paralelamente observado em Chalceus 

erythrurus, Rhaphiodon vulpinnus, Mylossoma unimmaculatus, Metynnis anisurus, Catoprion 

mento, Pygocentrus nattereri e Pristobrycon striolatus. Já articulação em forma de engate consiste 

em uma sinapomorfia para o clado composto por Pygopristis denticulata, Serrasalmus altispinis, 

S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, S. eigenmanni, S. 

elongatus e S. spilopleura. Foi observada aquisição independente dessa forma de apêndice em 

Metynnis maculatus. 

 

157. Margem anterior do lobo anterior do processo ântero-ventral: (0) afastada ou em 

contato simples com o processo mediano do etmoide lateral; (1) inserida entre os processos 

medianos do etmoide lateral [CI=0,33; RI=0,69]. 

Caráter 189 de Jégu (2004: 214). 

O autor encontrou a inserção da margem anterior do processo mediano do orbitosfenoide 

entre as margens dos processos medianos do etmoide lateral como sinapomorfia exclusiva de 

Metynnis. Corroboramos em parte seus resultados, em que a margem anterior do lobo anterior do 

processo ântero-ventral inserida entre os processos medianos do etmoide lateral foi considerada 

sinapomorfia de Metynnis (Figura 187), mas com reversões observadas em M. otuquensis e M. 

altidorsalis (Figura 187a). Esse estado 1 foi observado em Serrasalmus maculatus, S. elongatus e S. 

splilopleura. 

 

158. Ponta ântero-dorsal do lobo anterior: (0) ausente; (1) presente, se inserindo ou se 

articulando entre os processos ântero-medianos do etmoide lateral [CI=0,17; RI=0,74]. 

Caráter 190 de Jégu (2004: 214). 

Inserção da ponta ântero-dorsal do lobo anterior entre os processos ântero-medianos do 

etmoide lateral foi obtida como sinapomorfia dos clados compostos por Leporinus sp. e Schizodon 

fasciatus; M. luna, M. guaporensis, M. fasciatus, M. longipinnis, M. hypsauchen, Metynnis sp. n. 1 

e Metynnis sp. n. 2; Metynnis altidorsalis, M. anisurus, M. lippincottianus, M. maculatus (Figura 

187), Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. 
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rhombeus e S. eigenmanni. Foi observada paralelamente em Mylossoma unimaculatum. 

 

159. Forma do processo póstero-ventral: (0) ausente; (1) muito reduzido e não se 

estendendo ventralmente, com margem irregular; (2) fino, ventralmente expandido, mas não 

tocando o parasfenoide; (3) fino, ventralmente expandido, mas tocando o parasfenoide; (4) com 

projeções similares a digitações; (5) osso forte lateralmente expandido [CI=0,36; RI=0,74]. 

Caracteres 32, 101 e 167 de Machado-Allison (1982: 117, 152, 201) e 22 de Dahdul (2007: 

19). 

Esse processo se localiza posteriormente ao processo ventral, articulado ou não ao 

parasfenoide. Processo reduzido, não se estendendo ventralmente, com margem irregular consiste 

em um sinapomorfia do clados composto por Myleus setiger, Mylesinus paraschomburgki e 

Tometes sp.; também observada em Chalceus epakros e Mylossoma duriventre. 

Por sua vez, processo fino, ventralmente expandido, mas não tocando o parasfenoide é uma 

sinapomorfia exclusiva de Metynnis. Transformações paralelas para a o estado em que 

orbitosfenoide toca o parasfenoide foram observadas, a primeira no clado composto por M. 

guaporensis e M. luna (Figura 187c, g), e a segunda em M. cuiaba e Metynnis sp. n. 2 (Figura 187b), 

condição também exclusiva entre todos os táxons terminais analisados. 

Processo póstero-ventral do orbitosfenoide com projeções similares a digitações consiste 

em sinapomorfia dos clados compostos por Piaractus brachypomus e P. mesopotamicus; e 

Prosomyleus rhomboidalis, Myloplus asterias e M. rubripinnis. Esse estado foi observado em 

Mylossoma unimaculatum, uma transformação independente. 

Por fim, processo póstero-ventral forte e lateralmente expandido sinapomorfia dos clados 

compostos por Curimata vittata, Prochilodus nigricans e P. lineatus; Hydrolycus scomberoides e 

Rhaphiodon vulpinnus; e Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata, 

Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, 

S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura. 

 

Região ótica: composta por prootico, esfenótico, parietal, intercalar, pterótico  

 

Prootico 
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160. Forma: (0) quadrangular maciço e aberto, circundando o miodoma triangular; (1) 

retangular, fino e aberto, circundando o miodoma triangular; (2) alongado, laminar, muito fino e 

miodoma estreito [CI=0,23; RI=0,63]. 

Caracteres 111 de Machado-Allison (1982: 160) e 212 de Jégu (2004: 242) modificados, 

no qual os estados quadrangular e retangular foram divididos e não considerados como um só 

como os dois autores propuseram. 

Para o primeiro autor, o estado 2 pode ser encontrado em Pygocentrus, Pristobrycon e 

Serrasalmus, e a articulação entre prootico e esfenótico é em forma de “V”. Já para Jégu (2004) 

esse caráter não pode ser codificado para as mesmas espécies, exceto P. striolatus. 

Prootico retangular, fino e aberto, circundando o miodoma triangular pode ser observado 

em Brycon sp., B. falcatus, Triportheus elongatus, Acestrorhynchus microlepis, Piaractus 

brachypomus, Acnodon senai, Prosomyleus rhomboidalis, Myloplus asterias, M. rubripinnis, 

Myleus setiger, M. altidorsalis, M. anisurus, M. cuiaba, M. lippincottianus, M. mola, M. fasciatus, 

M. hypsauchen, M. longipinnis, Metynnis sp. n. 1 e Metynnis sp. n. 2 (Figura 187), Pygocentrus 

nattereri, Serrasalmus elongatus e S. spilopleura. O alongamento do prootico, com forma laminar, 

fina e miodoma estreito consiste em sinapomorfia dos clados compostos por Tometes sp. e 

Mylesinus paraschomburgki; e Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata, Serrasalmus 

altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, S. 

eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura, com reversões nas duas últimas espécies. Uma 

aquisição independente dessa forma foi observada em Colossoma macropomum. 

 

Esfenótico 

 

161. Área de articulação do hiomandibular: (0) convexa, situada sobre o esfenótico; (1) 

atravessando a sutura esfenótico-prootico [CI=0,40; RI=0,85]. 

Caráter 208 de Jégu (2004: 236). 

Segundo o autor, no grupo externo, bem como em Colossoma, Mylossoma e Piaractus a 

região de articulação da fossa articular do hiomandibular é em posição mais lateral, e restrita ao 

esfenótico. Já nas demais espécies de Serrasalmidae, ela se situa no nível ou ultrapassa a sutura 

esfenótico-prootico. 

O estado 1 foi obtido como sinapomorfia do clado composto por Brycon sp., B. falcatus, 
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Triportheus elongatus, Acestrorhynchus microlepis, Hydrolycus scomberoides e Rhaphiodon 

vulpinnus; assim como o composto por Acnodon, Prosomyleus, Myloplus, Ossubtus, Myleus, 

Tometes, Mylesinus, Metynnis, Catoprion, Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis, Serrasalmus. 

Duas reversões paralelas foram observadas nos clados compostos por Hydrolycus scomberoides e 

Rhaphiodon vulpinnus; e Ossubtus, Myleus, Mylesinus e Tometes. 

 

162. Perfurações: (0) ausentes; (1) perfurado por diversas foraminas, permitindo a 

passagem de apenas parte da fibra de músculos levator arcus palatini; (2) perfurado, com uma 

abertura oval ou circular, ampla, permitindo a passagem das fibras do levator arcus palatini, que 

se origina na superfície interna da órbita [CI=0,14; RI=0,60]. 

Caracteres 82 e 100 de Machado-Allison (1982: 144, 152). 

Para o autor o levator arcus palatini se origina da superfície ventral do frontal, junto a 

órbita e passa pela abertura oval ou circular no esfenótico para se inserir na hiomandíbula. 

Observamos esfenótico perfurado por diversas foraminas, permitindo a passagem de apenas parte 

da fibra de músculos levator arcus palatini foram observadas em Hemiodus unimmaculatus, 

Prochilodus nigricans, P. lineatus, Brycon sp., B. falcatus, Prosomyleus rhomboidalis, Myloplus 

asterias, M. rubripinnis, Myleus setiger, Mylesinus paraschomburgki, Tometes sp., Metynnis 

lippincottianus, M. guaporensis, M. luna, M. fasciatus, M. longipinnis, Catoprion mento, 

Pygocentrus nattereri e Serrasalmus odyssei. 

Esfenótico perfurado por uma abertura oval ou circular, ampla, permitindo a passagem das 

fibras do levator arcus palatini, que se origina na superfície interna da órbita, por sua vez, foi 

considerado sinapomorfia dos clados compostos por Metynnis cuiaba, M. otuquensis, M. 

altidorsalis, M. anisurus, M. lippincottianus e M. maculatus; e Pristobrycon striolatus, Pygopristis 

denticulata, Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, 

S. rhombeus, S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura. Esse estado também foi observado em 

Triportheus elongatus. Reversões para ausência de foraminas foram observadas em Metynnis 

otuquensis, Serrasalmus maculatus e S. elongatus. 

 

Parietal 

 

163. Banda parietal na região anterior: (0) presente; (1) ausente [CI=0,12; RI=0,30]. 
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Caráter 151 de Jégu (2004: 173). 

Ausência da banca parietal foi observada em Hemiodus unimmaculatus, Chalceus epakros, 

Triportheus elongatus, Acestrorhynchus microlepis, Prosomyleus rhomboidalis, Myloplus 

asterias, M. rubripinnis, Catoprion mento e Pygocentrus nattereri. 

 

164. Margem dorsal do parietal: (0) se estendendo posteriormente quase confinando a 

abertura anterior da fossa pós-temporal; (1) deslocada para posição anterior, aumentando a 

superfície posterior do osso [CI=0,50; RI=0,94]. 

Caracteres 17 e 71 de Machado-Allison (1982: 104, 136); e 25 de Dahdul (2007: 19) e 22 

modificado de Jégu (2004: 257). 

Machado-Allison (1982) observou o estado mais generalizado em Brycon e Salminus, e 

Colossoma e Piaractus, hipotetizando que seria em função da firme articulação entre a região 

occipital ao músculos dessa região, devido ao grande tamanho atingido por essas espécies. Na 

presente análise margem dorsal do parietal deslocada para posição anterior, aumentando a 

superfície posterior do osso foi considerada sinapomorfia de Mylossoma e do clado composto por 

Acnodon normani, Prosomyleus rhomboidalis, Myloplus asterias, M. rubripinnis, Myleus setiger, 

Ossubtus xinguense, Mylesinus paraschomburgki, Tometes sp., Metynnis altidorsalis, M. anisurus, 

M. fasciatus, M. guaporensis, M. hypsauchen (Figura 188b, c, d, e), M. longipinnis, M. luna, M. 

lippincottianus, M. mola, M. cuiaba, M. maculatus, M. otuquensis, Metynnis sp. n. 1, Metynnis sp. 

n. 2, Catoprion mento, Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata, 

Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, 

S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura. Em Metynnis cuiaba ocorreu uma reversão.  

 

Intercalar 

 

165. Intercalar: (0) fortemente articulado ao prootico, pterótico e exoccipital formando 

uma parte axial longitudinal anterior, e uma parte posterior larga transversalmente ou em forma de 

eixo transversal; (1) reduzido a uma placa orientada lateralmente e situada na margem póstero-

ventral do neurocrânio; (2) em forma de meia lua, restrita a parte ventral do neurocrânio; (3) 

fusionado ao pterótico e exoccipital [CI=0,43; RI=0,87]. 

Caracteres 24, 55, 96, 138, 151, 181 e 198 de Machado-Allison (1982: 109, 129, 151, 175, 
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185, 208, 217). Caráter 220 de Jégu (2004: 251-252).  

Machado-Allison (1982) no caráter 24 afirma que o osso intercalar largo e firmemente 

aderido ao neurocrânio é uma das sinapomorfias de Serrasalmidae, mas com outros estados dentro 

da família e possíveis reversões. No caráter 55 apresenta intercalar em forma de machado, bem 

desenvolvido, e firmemente aderido ao pterótico Mylossoma, Piaractus e Colossoma. Fato 

corroborado por Jégu (2004), que encontrou no grupo externo e Colossoma, Piaractus e 

Mylossoma, o intercalar se articulando fortemente ao prootico, pterótico e exoccipital, com região 

posterior transformada em uma lamela óssea larga. 

Machado-Allison (1982), no caráter 138, registrou intercalar em forma de machado, 

pequeno e estreito anteriormente, com região posterior circular, parcialmente coberta por uma asa 

do pterótico, se aderindo ventralmente a uma cavidade rasa na lateral do exoccipital, como 

sinapomorfia de Acnodon. No caráter 181, o mesmo autor aponta intercalar reduzido com formato 

laminar, muito fino, e aderido a porção póstero-ventral do pterótico, e a região póstero-dorsal do 

exoccipital, cobrindo a articulação entre esses dois ossos, como sinapomorfia exclusiva de 

Metynnis. Por fim, nas piranhas, o intercalar é fusionado ao pterótico e exoccipital, como já 

descrito por Machado-Allison (1982: 150).  

Intercalar reduzido a uma placa orientada lateralmente e situada na margem póstero-ventral 

do neurocrânio foi observada por nós como sinapomorfia do clado composto por Ossubtus 

xinguense, Myleus, Mylesinus, Tometes, Metynnis, Catoprion, Pygocentrus, Pristobrycon, 

Pygopristis e Serrasalmus. Uma reversão ocorreu do clado formado por Myleus, Mylesinus e 

Tometes.  

Uma transformação do intercalar em forma de meia lua, restrita a parte ventral do 

neurocrânio foi observada em Catoprion mento, Pygocentrus nattereri e Pristobrycon striolatus. 

Paralelamente foi observada também em Brycon sp., B. falcatus, Triportheus elongatus e 

Acestrorhynchus microlepis. Outra transformação para o estado em que o intercalar se fusiona ao 

pterótico e exoccipital constitui uma sinapomorfia do clado composto por Pygopristis denticulata, 

Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, 

S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura. Esse estado também foi observado em Acnodon 

senai. 

 

Pterótico 
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166. Forma do espinho pterótico: (0) alongado e pontudo em forma de haste; (1) laminar e 

alto, com extremidade geralmente bífida; (2) reduzido a um processo triangular pontudo; (3) 

espinho e lamela dorsal alongados em forma laminar [CI=0,27; RI=0,77]. 

Caracteres 38, 56, 94 e 182 de Machado-Allison (1982: 121, 130, 148, 209). Caráter 218 de 

Jégu (2004: 250-251), e caráter 27 de Dahdul (2007: 20). 

Machado-Allison (1982), no caráter 38, observou espinho pterótico alongado em 

Mylossoma, Piaractus e Colossoma; Utiaritichthys e Acnodon, assim como no grupo externo. No 

caráter 56 encontrou em Mylesinus processo espinhoso do pterótico curto, considerada por ele uma 

condição considerada apomórfica. E no caráter 94 o autor observou pterótico com três processos 

espinhosos pouco desenvolvidos ou ausentes nos gêneros Catoprion, Pygopristis, Pygocentrus, 

Pristobrycon e Serrasalmus. No mesmo trabalho, caráter 182 considerou espinho pterótico de 

Metynnis reduzido a uma pequena placa triangular ornamentada que cobre a abertura lateral da 

fossa pós-temporal. 

Já segundo Jégu (2004) no grupo externo, bem como em Colossoma e Piaractus o espinho 

é simples, alongado e pontudo; em Catoprion, Pygopristis e Pristobrycon striolatus, o espinho e a 

lamela dorsal são mais alongados. Por fim, em Serrasalmus e Pygocentrus, a lamela óssea é maior 

e a região posterior integrada nesta lâmina. Segundo o autor, esta morfologia aumenta o volume de 

inserção levantador operculi no pterótico.  

Na presente análise, espinho pterótico laminar e alto, com extremidade geralmente bífida 

foi observado em Chalceus epakros, C. erythrurus, e no clado composto por Ossubtus xinguense, 

Myleus, Mylesinus, Tometes, Metynnis, Catoprion, Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis e 

Serrasalmus. No clado composto por Metynnis altidorsalis, M. anisurus, M. lippincottianus e M. 

maculatus ocorreu uma transformação envolvendo redução do espinho a um processo triangular 

pontudo. Esse estado foi observado paralelamente em M. mola, M. luna e Rhaphiodon vulpinnus. 

Espinho pterótico com lamela dorsal alongada em forma laminar constitui uma 

sinapomorfia do clado formado por Catoprion, Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis e 

Serrasalmus. Observado paralelamente também em Prochilodus nigricans, P. lineatus, Piaractus 

mesopotamicus e Mylossoma duriventre. 

 

167. Contato entre espinho pterótico e região mediana da cintura peitoral: (0) presente; (1) 
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ausente [CI=0,17; RI=0,74]. 

Caráter 61 de Machado-Allison (1982: 132). 

A ausência de contato entre espinho pterótico e região mediana da cintura peitoral foi 

obtida como sinapomorfia dos clados compostos por Brycon sp., B. falcatus, Triportheus 

elongatus, Acestrorhynchus microlepis, Hydrolycus scomberoides e Rhaphiodon vulpinnus; e 

Acnodon, Prosomyleus, Myloplus, Ossubtus, Myleus, Tometes, Mylesinus, Metynnis, Catoprion, 

Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis, Serrasalmus. Reversões paralelas foram observadas nos 

clados compostos por Hydrolycus scomberoides e Rhaphiodon vulpinnus; e em Ossubtus 

xinguense, Catoprion mento e Pygocentrus nattereri. 

 

Região occipital: composta por basioccipital, exoccipital, supraoccipital e epiótico. 

 

Basioccipital 

 

168. Articulação da margem ventral ao parasfenoide: (0) sem sutura; (1) com sutura 

retilínea, acompanhando o eixo longitudinal do neurocrânio; (2) com sutura retilínea, 

obliquamente orientada; (3) sutura interdigitada [CI=0,27; RI=0,70]. 

Caracteres 34, 200 e 213 e Machado-Allison (1982: 119, 218, 226), 36 de Dahdul (2007: 

21) e caráter 231 modificado de Jégu (2004: 264).  

No caráter 34, Machado-Allison (1982) definiu a união do basioccipital e parasfenoide 

como estreita formada por uma pequena articulação, não formando uma sutura no grupo externo. 

A presença da sutura foi considerada por ele, então uma sinapomorfia para Serrasalmidae. Aqui a 

presença de sutura também foi observada exclusivamente em Serrasalmidae, com diferenças na 

forma da sutura. Em Colossoma macropomum, Piaractus brachypomus, Myloplus asterias, 

Ossubtus xinguense, Myleus setiger, Tometes sp. e Mylesinus paraschomburgki ela é retilínea, 

acompanhando o eixo longitudinal do neurocrânio. 

Sutura retilínea, mas orientada obliquamente foi registrada em Piaractus mesopotamicus, 

Prosomyleus rhomboidalis, Myloplus rubripinnis, Metynnis altidorsalis, M. anisurus, M. 

lippincottianus, M. maculatus, M. mola, M. otuquensis, M. fasciatus, M. longipinnis, M. 

hypsauchen, Metynnis sp. n. 1, Metynnis sp. n. 2, M. luna, M. guaporensis (Figura 187), 

Pygocentrus nattereri, Serrasalmus elongatus e S. spilopleura. Por fim, sutura interdigitada foi 
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observada em Catoprion mento, Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata e Serrasalmus 

altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, S. 

eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura. 

 

Exoccipital 

 

169. Cápsulas lagenares: (0) pouco desenvolvidas; (1) altas e estreitas; (2) largas [CI=0,25; 

RI=0,78]. 

Caráter 229 de Jégu (2004: 262-263). 

Segundo o autor, em Metynnis, Catoprion e demais piranhas o diâmetro das capsulas 

lagenares são mais importantes que nos demais membros da família. Esta condição resulta na 

posição da margem ventral da cápsula, localizada significativamente abaixo da porção ventral da 

extremidade caudal do basioccipital. 

Cápsulas lagenares altas mas estreitas foram observadas em Myloplus asterias, M. 

rubripinnis, Mylesinus paraschomburgki, Acnodon senai, Catoprion mento, Pygocentrus nattereri 

e Pristobrycon striolatus. Alargamento significativo das cápsulas foram observadas em 

Mylossoma aureum, M. duriventre, M. unimmaculatus, Metynnis altidorsalis, M. anisurus, M. 

lippincottianus, M. maculatus, M. mola, M. otuquensis, M. fasciatus, M. longipinnis, M. 

hypsauchen, Metynnis sp. n. 1, Metynnis sp. n. 2, M. luna, M. guaporensis (Figura 187), Pygopristis 

denticulata e Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, 

S. rhombeus, S. eigenmanni, S. elongatus e S. spilopleura. 

 

Supraoccipital 

 

170. Forma do espinho: (0) ausente ou pouco desenvolvido; (1) laminar e de base estreita; 

(2) bem desenvolvido com forte placa póstero-ventral triangular [CI=0,25; RI=0,57]. 

Caracteres 16 e 70 modificados de Machado-Allison (1982: 104, 135), 228 modificado de 

Jégu (2004: 261), e 33 de Dahdul (2007: 21).  

A última autora incluiu um terceiro estado, no qual o espinho está ausente ou pouco 

desenvolvido, que nós incluímos como estado 0, mais generalizado entre os Characiformes. 

Supraoccipital laminar e de base estreita foi observado em Hydrolycus scomberoides, Colossoma 
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macropomum, Myleus setiger, Tometes sp., Mylesinus paraschomburgki e Serrasalmus elongatus. 

Já o desenvolvimento da placa óssea em uma forma mais triangular foi observada em 

Prochilodus nigricans, P. lineatus, Brycon sp., B. falcatus, Triportheus elongatus, Piaractus 

brachypomus, P. mesopotamicus, Acnodon senai, Prosomyleus rhomboidalis, Myloplus asterias, 

M. rubripinnis, Ossubtus xinguense, Metynnis altidorsalis, M. anisurus, M. lippincottianus, M. 

maculatus, M. mola, M. otuquensis, M. fasciatus, M. longipinnis, M. hypsauchen, Metynnis sp. n. 

1, Metynnis sp. n. 2, M. luna, M. guaporensis (Figura 187), Catoprion mento, Pygocentrus 

nattereri, Pristobrycon striolatus, Serrasalmus altispinis, S. hollandi, S. maculatus, Serrasalmus 

sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, S. eigenmanni e S. spilopleura. 

 

171. Margem anterior: (0) situada completamente atrás da vertical que passa pela margem 

posterior da órbita; (1) situada antes da vertical que passa pela margem posterior da órbita 

[CI=0,14; RI=0,68]. 

Caráter 51 de Mirande (2010: 404). 

Na maioria das espécies examinadas pelo autor a margem anterior do supraoccipital está 

situada completamente atrás da vertical que passa pela margem posterior da órbita. Mas margem 

anterior do supraoccipital situada completamente antes da vertical que passa pela margem 

posterior da órbita foi considerada na presente análise sinapomorfia de Mylossoma e do clado 

composto por Myloplus, Ossubtus, Myleus, Mylesinus, Tometes, Metynnis (Figura 187), Catoprion, 

Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis e Serrasalmus. Foi observada paralelamente no clado 

composto por Brycon sp., B. falcatus, e em Hydrolycus scomberoides. Reversões foram 

observadas em Acnodon senai, Ossubtus xinguense e Serrasalmus odyssei, S. rhombeus e S. 

maculatus. 

 

172. Orientação do espinho: (0) alinhada com perfil da cabeça; (1) voltado para cima 

[CI=0,20; RI=0,69]. 

Caráter 34 de Dahdul (2004: 21). 

A autora não codificou esse caráter para espécies com processo supraociipital pouco 

desenvolvido. Aqui o caráter foi considerado inaplicável apenas nas espécies em que o espinho 

está ausente.  

Supraoccipital voltado para cima do neurocrânio consiste em uma sinapomorfia do clado 



 416 

 

composto pelas espécies de Alestidae, Characidae e Serrasalmidae (Figura 187) analisadas aqui. 

Reversões paralelas foram observadas em Triportheus elongatus, Acestrorhynchus microlepis, 

Rhaphiodon vulpinnus, Colossoma macropomum, Myleus setiger, Tometes sp. e Mylesinus 

paraschomburgki. 

 

Epiótico 

 

173. Epiótico: (0) não perfurado; (1) esponjoso e perfurado por diversas foraminas; (2) 

perfurado por um único forâmen associado a fossa pós-temporal [CI=0,15; RI=0,66]. 

Caracteres 46, 102, 134 e 214 de Machado-Allison (1982: 127, 154, 171, 226). 

Para o autor supracitado, o epiótico (também chamado de epioccipital, pois é considerado 

uma ossificação do arco occipital que invadiu a região ótica) não esponjoso e não perfurado, sendo 

inteiramente solidificado ocorre em Catoprion, Metynnis, Myloplus, Myleus, Tometes, Mylesinus e 

Utiaritichthys.  

Epiótico esponjoso, perfurado por diversas foraminas foi considerado na presente análise 

como sinapomorfia dos clados compostos por Piaractus brachypomus, P. mesopotamicus, 

Mylossoma aureum, M. duriventre e M. unimacultum e por Myloplus, Ossubtus, Myleus, 

Mylesinus, Tometes, Metynnis, Catoprion, Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis e Serrasalmus. 

Observado paralelamente em Prochilodus nigricans e Hemiodus unimmaculatus. Reversões foram 

observadas paralelamente no clado composto por Ossubtus, Myleus, Mylesinus e Tometes; e em 

Acnodon senai, Metynnis mola, M. hypsauchen, M. lippincottianus e M. anisurus. 

Por sua vez, epiótico perfurado por um único forâmen associado a fossa pós-temporal 

consiste em uma sinapomorfia do clado das espécies de Characidae analisadas, e do composto por 

Pristobrycon, Pygopristis e Serrasalmus. Foi também observado em M. longipinnis, M. 

altidorsalis e M. cuiaba. 

 

Aparelho e Weber e Vértebras anteriores 

 

174. Extensão da lamela óssea do complexo neural: (0) posteriormente, dorsalmente ao 

espinho neural da quarta vertebra; (1) até o arco neural da quarta vertebra [CI=0,33; RI=0,90]. 

Caráter 51 e 197 modificados de Machado-Allison (1982: 128, 217) e 80 modificado de 
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Dahdul (2007: 29). Caráter modificado 232 de Jégu (2004: 271), que dividiu o alargamento do 

processo lateral em dois estados. 

Lamela óssea do complexo neural se prolongando até o arco neural da quarta vértebra foi 

considerada sinapomorfia do clado composto por Acnodon, Prosomyleus, Myloplus, Ossubtus, 

Myleus, Mylesinus, Tometes, Metynnis (Figura 187), Catoprion, Pygocentrus, Pristobrycon, 

Pygopristis e Serrasalmus. Esse estado 1 também foi observado em Hemiodus unimmaculatus. 

 

175. Processo lateral do centrum 2: (0) axial e alongado; (1) largo lateralmente [CI=0,25; 

RI=0,54]. 

Caráter 50 de Machado-Allison (1982: 128) e caráter 233 de Jégu (2004: 271). 

Segundo Jégu (2004) o alargamento lateral do processo lateral do centrum 2 ocorre em 

Mylossoma, Piaractus e Colossoma e Cynodontidae, consideradas aquisições independentes. 

Machado-Allison (1982) afirmava que nessas três espécies o processo lateral da segunda vértebra 

do aparelho de Weber é largo e mais curto que em outros membros de Serrasalmidae.  

Alargamento lateral do processo lateral do centrum 2 foi obtido na presente análise dos 

clados compostos por Curimata vittata, Prochilodus nigricans, P. lineatus, Leporinus sp. e 

Schizodon fasciatus; Mylossoma aureum, M. duriventre e M. unimmaculatus; Mylesinus 

paraschomburgki e Tometes sp. Observado paralelamente em Hydrolycus scomberoides, Piaractus 

brachypomus, Catoprion mento e Pygopristis denticulata. 

 

176. Articulação entre processo transversal do centrum 2 e o processo transversal de arco 

neural 3: (0) ausente; (1) presente [CI=1,00; RI=1,00]. 

Caráter 3 de Machado-Allison (1982: 98), 234 de Jégu (2004: 271-272) e 78 de Dahdul 

(2007: 29). 

Machado-Allison (1982) considerou articulação do processo póstero-lateral da segunda 

vértebra do aparelho de Weber com processo similar da região ventro-lateral do pedículo lateral da 

terceira vértebra como sinapomorfia de Serrasalmidae. Essa sinapomorfia foi corroborada 

posteriormente por Jégu (2004), que encontrou o mesmo caráter em Hoplias e Boulengerella. 

Confirmamos a sinapomorfia da família Serrasalmidae proposta pelos autores supracitados. 

 

Cintura escapular 
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Pós-cleitro 

 

177. Pós-cleitro: (0) formam uma série contínua; (1) primeiro separado do segundo e 

terceiro, o qual é localizado ventralmente [CI=0,25; RI=0,81]. 

Caráter 20 de Machado-Allison (1982: 106) e 88 de Dahdul (2007: 30). 

Para o primeiro autor, no grupo externo os ossos do pós-cleitro são próximos um do outro e 

formam uma série contínua. Em Serrasalmidae o primeiro pós-cleitro é sempre separado dos 

demais, consistindo em uma sinapomorfia da família, também compartilhada por 

Acestrorhynchinae e Distichodontidae. Jégu (2004) não analisou esse caráter por considerá-lo 

altamente variável, aqui neste trabalho não observamos muitas variações. 

O estado 1 foi considerado por nós uma sinapomorfia de Serrasalmidae. Observamos essa 

condição também em Acestrorhynchus microlepis. O estado 0, por sua vez, foi observado em 

Mylossoma aureum e M. duriventre. 

 

Mesocoracoide 

 

178. Extremidade dorsal: (0) inserida na parte vertical do cleitro; (1) forma um escudo 

articulado ao processo horizontal do cleitro [CI=1,00; RI=1,00]. 

Caráter 237 de Jégu (2004: 275). 

Segundo o autor supracitado, em Serrasalmidae bem como em Hoplias e Boulengerella, a 

extremidade dorsal do mesocoracoide forma um escudo articulado ao processo horizontal do 

cleitro e não vertical como na maioria do grupo externo. Consideramos a condição derivada uma 

sinapomorfia de Serrasalmidae, uma condição exclusiva entre os táxons terminais analisados aqui. 

 

Coracoide 

 

179. Forma: (0) lâmina retangular, margem ventral retilínea; (1) reduzido, arredondado, 

margem ventral curva [CI=0,50; RI=0,92]. 

Caráter 238 de Jégu (2004: 276). 

O autor encontrou forma arredondada do coracoide apenas em Serrasalmidae, interpretando 
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como uma condição derivada e exclusiva. Confirmamos a redução do coracoide em forma 

arredondada como sinapomorfia de Serrasalmidae (Figura 189b, c), mas encontramos essa 

sinapomorfia paralelamente no clado composto por Leporinus sp. e Schizodon fasciatus. 

 

 

Figura 189: Cintura escapular de: a. Chalceus erythrurus, INPA 46342, 87,9 mm CP, lago Catalão, Amazonas; b. 

Metynnis hypsauchen, INPA 26878, 124,4 mm CP, rio Uatumã, Amazonas; c. Serrasalmus rhombeus, INPA 43581, 

308,9 mm CP, lago Catalão, Amazonas. Cle: cleitro; Cor: coracoide; Pcle1, 2, 3: pós-cleitro 1, 2, 3; Pdor: processo 

dorsal do pós-temporal; Ptem: pós-temporal; Ptme: processo transversal mediado do pós-temporal; RPeit: raios da 

nadadeira peitoral; Scle: supracleitro. 

 

Cleitro 

 

180. Margem ventro-lateral: (0) não ornamentada; (1) processo em forma de espinho; (2) 

ranhura presente [CI=0,15; RI=0,56]. 

Caráter 68 modificado de Machado-Allison (1982: 135) por Dahdul (2007: 30) caráter 87 

na qual a última autora adicionou o estado 2 para algumas espécies de Metynnis e Serrasalmus. 

Processo em forma de espinho na margem ventro-lateral do cleitro foi observada em 

Ossubtus xinguense, Myleus setiger, Tometes sp. e Mylesinus paraschomburgki. Observamos 

paralelamente em Hemiodus unimmaculatus, Colossoma macropomum, Piaractus brachypomus, 

Pristobrycon striolatus e Serrasalmus elongatus. 

A presença de ranhuras na margem ventro-lateral do cleitro, por sua vez, consiste em 

sinapomorfias paralelas dos clados compostos pelas espécies de Brycon, Metynnis e Serrasalmus 

analisadas aqui. Reversões foram observadas no clado composto por Metynnis fasciatus, M. 
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hypsauchen, M. longipinnis, Metynnis sp. n. 1 e Metynnis sp. n. 2; e em Serrasalmus sp. 2n=58 e 

S. eigenmanni.  

 

Pós-temporal 

 

181. Processo transversal mediano: (0) bem desenvolvido, arredondado, quase ou 

contactando a região posterior do intercalar; (1) alongado; (2) curto, não se estendendo 

ventralmente para contactar o intercalar [CI=0,17; RI=0,58]. 

Caracteres 62, 105, 141 e 154 de Machado-Allison (1982: 132, 156, 177, 186) que 

codificou a forma do processo pertencente ao extraescapular e não ao pós-temporal. Jégu (2004: 

279) no caráter 240 corrigiu esse erro, que foi corroborado por Dahdul (2007: 30) no caráter 85. 

Processo transversal mediano do pós-temporal alongado pode ser observado em Piaractus 

mesopotamicus, Prosomyleus rhomboidalis, Tometes sp. e Pygocentrus nattereri. Já o 

encurtamento do processo foi considerado sinapomorfia dos clados compostos por Brycon sp., B. 

falcatus, Triportheus elongatus, Acestrorhynchus microlepis, Hydrolycus scomberoides e 

Rhaphiodon vulpinnus; e o composto por Metynnis, Catoprion, Pygocentrus, Pristobrycon, 

Pygopristis e Serrasalmus (Figura 189). Observado paralelamente em Curimata vittata e Chalceus 

epakros. Reversões para o estado 0 foram observadas paralelamente em Hydrolycus scomberoides, 

Rhaphiodon vulpinnus, Catoprion mento, Serrasalmus odyssei, S. elongatus e S. spilopleura. 

 

182. Processo dorsal: (0) formando um espinho alongado; (1) reduzido a um espinho curto 

[CI=0,14; RI=0,75]. 

Caráter 241 de Jégu (2004: 279). 

Processo dorsal do pós-temporal reduzido consiste em sinapomorfia dos clados compostos 

por Mylossoma aureum e M. duriventre; e Ossubtus, Myleus, Mylesinus, Tometes, Metynnis, 

Catoprion, Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis e Serrasalmus (Figura 189b, c). Foram 

observados paralelamente em Rhaphiodon vulpinnus e Chalceus epakros. Reversões foram 

observadas em Mylesinus paraschomburgki, Pygocentrus nattereri, Serrasalmus hollandi e S. 

altispinis. 

 

Supracleitro 
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183. Projeção ventro-mediana: (0) ausente; (1) presente [CI=0,12; RI=0,63]. 

Caráter 86 de Dahdul (2007: 30). 

Presença de projeção ventro-mediana consiste em sinapomorfia dos clados compostos por 

Prochilodus nigricans e P. lineatus, Prosomyleus rhomboidalis, Myloplus asterias e M. 

rubripinnis, Catoprion, Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis e Serrasalmus. Foi paralelamente 

observada em Triportheus elongatus, Piaractus brachypomus, Tometes sp. e Metynnis sp. n. 1. 

Reversões foram observadas em Serrasalmus hollandi e S. altispinis. 

 

Cintura pélvica 

 

184. Localização: (0) no nível da margem ventral do abdômen; (1) acima da margem 

ventral do abdômen, na margem dorsal das serras ventrais [CI=0,50; RI=0,92]. 

Caráter 242 de Jégu (2004: 280-281). 

Para o autor, a posição mais acima da cintura pélvica é uma condição derivada, 

independentemente adquirida em Serrasalmidae e Hydrolycus. A hipótese do autor, em que a 

cintura pélvica localizada acima da margem ventral do abdômen consiste em uma sinapomorfia de 

Serrasalmidae, aqui corroborada, e paralela no clado composto por Hydrolycus scomberoides e 

Rhaphiodon vulpinnus. 

 

185. Basipterígio: (0) triangular; (1) quase bifurcado, com porção anterior em forma de 

meia lua [CI=1,00; RI=1,00]. 

Caráter 139 modificado de Zanata & Vari (2005: 63) e 255 modificado de Moreira (2007: 

193), apontado como sinapomorfia para o clado composto por Hemiodontidae e Anostomoidea. 

Corroboramos a hipótese dos dois autores supracitados, encontrando essa condição derivada 

exclusivamente no clado composto por Hemiodus unimmaculatus, Curimata vittata, Prochilodus 

nigricans (Figura 190a), P. lineatus, Leporinus sp. e Schizodon fasciatus. 
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Figura 190: Cintura pélvica de: a. Prochilodus nigricans, INPA 43728, 402,5 mm CP, lago no Bosque da Ciência do 

INPA, Amazonas; Ossubtus xinguense, UFPA sem tombo, 102,3 mm CP, rio Xingu, Pará. Bpt: basipterígio; Pis: 

processo isquiático; RPel: raios da nadadeira pélvica. 

 

Esqueleto axial 

 

186. Forma da zigapófise neural: (0) cônica; (1) mais grossa, lobada, moderadamente 

interdigitada com a zigapófise adjacente; (2) furcada, fortemente interdigitada com a zigapófise 

adjacente [CI=0,33; RI=0,75]. 

Caráter 94 de Dahdul (2007: 32). 

A autora observou zigapófises cônicas no grupo externo, Colossoma, Mylossoma, 

Piaractus e Metynnis. Consideramos zigapófise neural lobada, moderadamente interdigitada com a 

zigapófise adjacente sinapomorfia do clado composto por Acnodon, Prosomyleus, Myloplus, 

Ossubtus, Myleus, Mylesinus, Tometes, Metynnis, Catoprion, Pygocentrus, Pristobrycon, 

Pygopristis e Serrasalmus. Uma reversão para condição cônica é observada no clado formado por 

Ossubtus, Myleus, Mylesinus, Tometes, Metynnis, Catoprion, Pygocentrus, Pristobrycon, 

Pygopristis e Serrasalmus. 

 Uma transformação em que a zigapófise se torna furcada, fortemente interdigitada com a 

zigapófise adjacente ocorre no clado composto por Pristobrycon, Pygopristis e Serrasalmus. Foi 

observada também em Acestrorhynchus microlepis. 
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Esqueleto caudal 

 

187. Hipurais 1 e 2: (0) separados; (1) fusionados, formando uma única placa [CI=0,15; 

RI=0,56]. 

Caráter 85 de Machado-Allison (1982: 145), 246 de Jégu (2004: 283) e 95 de Dahdul 

(2007: 32). 

Segundo Machado-Allison (1982) o primeiro e segundo hipurais completamente 

fusionados formando uma única placa, no qual o lobo da nadadeira caudal se articula é a condição 

mais apomórfica, podendo ser observada em Catoprion, Pygopristis, Pygocentrus, Pristobrycon e 

Serrasalmus. Jégu (2004) também observou a fusão dos dois hipurais em Cynodontidae, e 

interpretou como aquisições independentes.  

A fusão dos hipurais 1 e 2 foi obtida como sinapomorfia do clado composto por 

Triportheus elongatus, Acestrorhynchus microlepis, Hydrolycus scomberoides e Rhaphiodon 

vulpinnus; paralela no clado composto por Acnodon, Prosomyleus, Myloplus, Ossubtus, Myleus, 

Mylesinus, Tometes, Metynnis (Figura 191a), Catoprion, Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis e 

Serrasalmus. Reversões foram observadas no clado composto por M. fasciatus, M. hypsauchen, M. 

longipinnis, Metynnis sp. n. 1 (Figura 191b) e Metynnis sp. n. 2; e Prosomyleus rhomboidalis, 

Myloplus asterias e M. rubripinnis, e também em Pygocentrus nattereri e Catoprion mento. Por 

outro lado, a fusão foi independentemente encontrada em Hemiodus unimmaculatus, Chalceus 

erythrurus, Piaractus brachypomus e Metynnis hypsauchen. 
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Figura 191: Esquetelo caudal: a. Metynnis altidorsalis, INPA 39500, 115,6 mm CP, lago do Padre, Amazonas; b. 

Metynnis sp. n. 1, INPA 18657, 144,8 mm CP, rio Negro, Amazonas. H1, 2, 3, 4, 5: hipural 1, 2, 3, 4, 5; U: 

componente centrum. 

 

188. Hipural 2: (0) em contato ou até mesmo fusionado ao componente centrum; (1) 

separado do componente centrum [CI=0,10; RI=0,47]. 

Caráter 76 de Machado-Allison (1982: 140) e 96 de Dahdul (2007: 34). 

Para Machado-Allison (1982), o segundo hipural fusionado ao componente centrum é 

encontrado nos membros mais plesiomórficos do clado A, assim como em outras subfamílias de 

Characidae. Considerada também uma condição plesiomórfica dentro de Serrasalmidae. Já o 

primeiro e segundo hipurais ventrais separados do componente centrum PU1+U1 foram 

encontrados em outros gêneros da linhagem B, incluindo Metynnis. 

A condição mais derivada consiste em uma sinapomorfia do clado composto por Metynnis 

(Figura 191a), Catoprion, Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis e Serrasalmus; assim como 

apontado por Machado-Allison (1982). Mas reversões foram detectadas nos clados compostos por 

Metynnis fasciatus, M. guaporensis, M. hypsauchen, M. longipinnis, M. luna, Metynnis sp. n. 1 

(Figura 191b) e Metynnis sp. n. 2; e Serrasalmus eigenmanni, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, 

S. altispinis e S. hollandi. Primeiro e segundo hipurais ventrais separados do componente centrum 

PU1+U1 foram observados paralelamente em Hemiodus unimmaculatus, Piaractus 

mesopotamicus, Serrasalmus hollandi e S. maculatus. 
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Costelas 

 

189. Processo posteriormente direcionado na base da costela pleurais da vértebra 5: (0) 

ausente; (1) presente [CI=0,17; RI=0,75]. 

Caracteres 22 e 152 modificados de Machado-Allison (1982: 107, 185), 276 modificado de 

Jégu (2004: 307), 116 e 117 modificados de Zanata & Vari (2005: 56), 347 modificado de Moreira 

(2007: 252) e 82 e 83 unidos de Dahdul (2007: 29) que separou a ausência e presença do processo 

na primeira e na segunda costela, pois o processo foi observado na primeira costela apenas em 

Alestes. 

Machado-Allison (1982) e Jégu (2004) interpretaram a presença de processo como uma 

sinapomorfia de Serrasalmidae. Moreira (2007) encontrou o estado 1 como sinapomorfia do clado 

composto por Alestidae e Serrasalminae (menos Chalceus). 

Processo posteriormente direcionado na base da primeira e/ou segunda costela foi obtido 

em nossa análise como sinapomorfia de Serrasalmidae (Figura 192b). Observado paralelamente em 

Chalceus erythrurus, contradizendo Moreira (2007). 

 

190. Forma do processo póstero-mediano das costelas pleurais da vértebra 5: (0) reduzido; 

(1) triangular; (2) bem desenvolvido [CI=0,50; RI=0,89]. 

Caracteres 86, 127, 185, 196 e 208 de Machado-Allison (1982: 145, 167, 210, 216, 222) e 

277 de Jégu (2004: 307) e 84 modificado de Dahdul (2007: 29). 

Para Jégu (2004), a primeira derivação pode ser observada nos serrasalmídeos com duas 

séries de dentes no pré-maxilar e Pygopristis, já a segunda derivação em Catoprion e demais 

piranhas. Machado-Allison (1982) discute a quinta e sexta vértebras no mesmo caráter, sendo que 

processo medial da quinta e sexta vértebras pleurais retorcidos é encontrado em Catoprion. 

Dahdul (2007) escreveu que não conseguiu delimitar formas como bastão retorcido que Machado-

Allison (1982) descreveu para Catoprion e considerou apenas triangular ou reduzido. 

Concordamos com Dahdul (2007). 

Processo póstero-mediano das costelas pleurais da vértebra 5 triangular pode ser observado 

em Metynnis mola e Catoprion mento. Processo bem desenvolvido, por sua vez, consiste em uma 

sinapomorfia do clado composto por Metynnis, Catoprion, Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis 
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e Serrasalmus. 

 

191. Processo póstero-mediano das costelas pleurais da vértebra 6: (0) ausente ou menor 

que o processo 5; (1) transformado em uma lamela óssea larga quase do mesmo tamanho do 

processo da quinta vértebra [CI=0,50; RI=0,90]. 

Caráter 86 de Machado-Allison (1982: 145) e 278 de Jégu (2004: 308). 

Para Jégu (2004) processo póstero-mediano transformado em uma lamela óssea larga é 

uma condição exclusivamente encontrada em Serrasalmus e Pygocentrus. Em nossa hipótese, essa 

condição mais derivada consiste em uma sinapomorfia do clado composto por Pygocentrus, 

Pristobrycon, Pygopristis e Serrasalmus. Uma reversão para o estado menos pronunciado do 

desenvolvimento do processo foi observado em Pristobrycon striolatus e Serrasalmus elongatus. 

 

Supraneurais 

 

192. Forma: (0) placas fusionadas às apófises das vértebras, unidas uma a outra; (1) finos 

aproximadamente da mesma largura em toda sua extensão, e fusionados às apófises das vértebras; 

(2) reduzidos a uma forma de haste [CI=0,50; RI=0,83]. 

Caracteres 75 e 338 modificados de Moreira (2002: 126; 2007: 245) e 44 modificado de 

Lima (2006: 151) em que o estado 1 foi adicionado para incluir a forma dos supraneurais em 

Serrasalmidae. 

Em Curimata e Prochilodus os supraneurais são tipo uma placa, fusionados às apófises das 

vértebras e unidos uns aos outros (Figura 192a). Em Serrasalmidae e Hydrolycus scomberoides eles 

são todos finos e fusionados às apófises (Figura 192b). Supraneurais reduzidos a uma forma de 

haste foram observadas nas espécies de Characidae analisada aqui. 
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Figura 192: Região dorsal: a. Prochilodus nigricans, INPA 43728, 402,5 mm CP, lago no Bosque da Ciência do 

INPA, Amazonas; Myloplus rubripinnis, INPA 43578, 270,3 mm CP, ressaca na margem do rio Xingu, Pará. As setas 

vermelhas indicam os processo póstero-medianos das costelas pleurais das vértebras 5 e 6. 

 

193. Número: (0) quatro ou menos; (1) cinco; (2) seis; (3) sete; (4) oito; (5) nove; (6) dez; 

(7) onze; (8) doze ou mais [CI=0,27; RI=0,43]. 

Caracteres 76 e 340 modificados de modificado de Moreira (2002: 127; 2007: 247) e 44 

modificado de Lima (2006: 247). 

O número de supraneurais variou muito nas espécies analisadas. Mas para as espécies de 

Metynnis esse é um caráter importante. M. anisurus é a única entre as congêneres que possui sete 

supraneurais. Seis supraneurais são encontrados em M. lippincottianus, M. maculatus e M. 

otuquensis, e cinco em M. altidorsalis, M. cuiaba, M. fasciatus, M. guaporensis, M. hypsauchen, 
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M. longipinnis, M. luna, M. mola, e Metynnis sp. n. 1. 

 

Reconstrução Filogenética 

 

Uma análise de parcimônia das relações filogenéticas entre as espécies de Metynnis, 

utilizando 193 caracteres descritos na seção anterior codificados para 56 táxons terminais resultou 

em 12 cladogramas mais parcimoniosos de 1.085 passos, índice de consistência (CI) 0,352 e índice 

de retenção (RI) 0,967. Dos 12 cladogramas mais parcimoniosos, uma árvore de consenso estrito 

foi obtida (Figura 193). Todas as mudanças nos estados de caracteres resultaram da otimização 

ACCTRAN, e foram listadas no Apêndice A. A monofilia de Metynnis assim como os principais 

clados encontrados dentro do gênero e o relacionamento das espécies dentro desses dois clados são 

mostrados com uma breve discussão. O relacionamento de Metynnis com os demais membros de 

Serrasalmidae é brevemente comentado. Uma lista de sinapomorfias que suportam a monofilia da 

família também é fornecida. 
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superior a 100% da distância contida entre o final da nadadeira dorsal e a origem da nadadeira 

adiposa (#26: 0>1). Esse caráter é amplamente utilizado na diagnose do gênero, pois é de fácil 

reconhecimento. Havia sido proposto anteriormente por Machado-Allison (1982: 206) e 

corroborado por Jégu (2004: 72) como sinapomorfia de Metynnis.  

A segunda sinapomorfia exclusiva consiste na presença de espinhos pós-pélvica bem 

desenvolvidos, com asas laterais dorsoventralmente achatadas (#42: 1>2). Já tinha sido proposta 

por Machado-Allison (1982: 139) como sinapomorfia do gênero. Uma outra derivação aconteceu 

em Metynnis mola, que apresenta espinhos inteiramente bifurcados, uma autapomorfia (#42: 2>3). 

A terceira é forma do maxilar, na qual o braço descendente é expandido e largo, cujas 

bordas formam ângulo agudo de quase 90o com o braço ascendente (#87: 0>1). Proposta 

anteriormente por Machado-Allison (1982: 163).  

A quarta sinapomorfia exclusiva e inédita consiste na forma do processo póstero-dorsal do 

orbitosfenoide, que é mais fina, ventralmente expandida, mas não tocando o parasfenoide (#159: 

0>2). Transformações paralelas para o estado em que orbitosfenoide toca o parasfenoide (#159: 

2>3) foram observadas no clado composto por M. guaporensis e M. luna, paralelamente em M. 

cuiaba e Metynnis sp. n. 2, condição também exclusiva entre todos os táxons terminais analisados. 

As demais sinapomorfias são homoplásticas (já discutidas na apresentação de cada caráter). 

Serão listadas e discutidas a seguir.  

Presença da mancha umeral (#3: 0>1), com reversões em M. otuquensis, M. longipinnis, 

Metynnis sp. n. 1 e Metynnis sp. n. 2. Presença de máculas alongadas verticalmente, que podem se 

unir formando pequenas faixas verticais (#9: 0>1), com uma reversão no clado composto por 

Metynnis altidorsalis, M. maculatus, M. lippincottianus, M. anisurus.  

Nadadeira anal com mais de 35 raios ramificados (#27: 1>2). Uma reversão foi observada 

no clado composto por M. altidorsalis, M. maculatus, M. anisurus, M. lippincottianus, M. cuiaba e 

M. otuquensis. Outra reversão foi observada paralelamente em Metynnis sp. n. 2. A nadadeira anal 

com mais raios foi novamente adquirida no clado composto por M. anisurus e M. lippincottianus. 

Três dentes anteriores menores que os dentes posteriores (#63: 0>1). Observado 

paralelamente apenas em Ossubtus xinguense. Abertura dos dentes de reposição do dentário 

composta de dois a quatro forames arredondados a ovais, sendo o último mais alongado que os 

anteriores (#96: 1>2), observada em Metynnis altidorsalis, M. cuiaba, Metynnis fasciatus, M. 

hypsauchen, M. longipinnis, M. maculatus, M. mola, M. otuquensis, Metynnis sp. n. 1, Metynnis 
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sp. n. 2. Já abertura composta de uma série de forames reduzidos e arredondados foi observada no 

clado composto por Metynnis anisurus e M. lippincottianus (#96: 2>3). Uma reversão para o 

estado em que abertura das fossas dos dentes de reposição é composta de um orifício arredondado 

do dente mediano, e outra abertura alongada para os demais dentes foi encontrada como 

sinapomorfia do clado composto por Metynnis guaporensis e M. luna (#96: 2>1). 

Ausência de ramos laterais do canal sensorial no infraorbital 3 (#103: 0>1). Proposto 

anteriormente por Jégu (2004: 146) como sinapomorfia do gênero. Reversões independentes foram 

observadas em Metynnis altidorsalis, M. maculatus, M. fasciatus, Metynnis sp. n. 2, onde 

pequenos ramos oblíquos foram observados. 

Superfície lateral do canal vertical do pré-opérculo não coberta e situada posteriormente à 

musculatura e infraorbitais (#108: 0>1). Proposto anteriormente por Mirande (2010) como 

sinapomorfia do gênero. Acredito que essa exposição do canal vertical é decorrente da redução dos 

infraorbitais em Metynnis. 

Margem posterior do processo ventral do quadrado não atingindo a vertical da margem 

posterior do simplético (#112: 0>1). Proposto anteriormente por Mirande (2010: 426) como 

sinapomorfia de Metynnis. 

Forame no metapterigoide muito pequeno e circular, localizado na margem posterior e em 

contato com o hiomandibular (#125: 2>3). Uma reversão do forame para a forma mais ampla foi 

observada em M. mola (#125: 3>2). Reversões para forame localizado dentro do metapterigoide, 

ou bordeado parcialmente por cartilagem foram no clado composto por Metynnis lippincottianus, 

M. anisurus (#125: 3>1). E por fim, em Metynnis maculatus e M. longipinnis foram observadas 

reversões paralelas para ausência total de forame (#125: 3>0). 

Processo póstero-ventral do etmoide lateral contatando o orbitosfenoide ventralmente 

(#136: 0>1). Em algumas espécies foi observada a perda desse contato, consistindo em reversões 

independentes de Metynnis guaporensis, M. otuquensis e Metynnis sp. n. 1. 

Inserção da margem anterior do processo mediano do orbitosfenoide entre as margens dos 

processos medianos do etmoide lateral (#157: 0>1). Proposto anteriormente por Jégu (2004) como 

sinapomorfia do gênero. Uma reversão para ausência dessa inserção foi observada paralelamente 

em M. altidorsalis e M. otuquensis. 

Presença de ranhuras na margem ventro-lateral do cleitro (#180: 1>2). No entanto, foi 

observada uma reversão para ausência de ornamentações no cleitro no clado composto por 
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Metynnis fasciatus, M. hypsauchen, M. longipinnis, Metynnis sp. n. 1 e Metynnis sp. n. 2. 

Superfície dorsal do processo ascendente do pré-maxilar muito côncava (#86: 1>0) é uma 

reversão que consiste em uma sinapomorfia de Metynnis. Em M. otuquensis ocorreu a única 

transformação para o estado 1, em que o processo ascendente é mais retilíneo. Ângulo-articular 

ultrapassando a superfície lateral do dentário (#92: 1>0) é outra reversão que consiste em uma 

sinapomorfia de Metynnis. 

Metapterigoide quadrangular, ligeiramente mais alongado do que largo (#133: 2>1), é outra 

reversão que consiste em uma sinapomorfia de Metynnis. Banda parietal na região anterior 

presente (#163: 1>0) é a última reversão que constitui uma sinapomorfia do gênero. 

 

Relacionamentos estre as espécies de Metynnis 

 

O relacionamento evolutivo das espécies de Metynnis é proposto pela primeira vez. Dois 

grandes clados monofiléticos foram obtidos (Figura 194). O primeiro composto por M. mola, M. 

cuiaba, M. otuquensis, M. altidorsalis, M. maculatus, M. anisurus, M. lippincottianus. O segundo 

por M. guaporensis, M. luna, M. fasciatus, M. hypsauchen, M. longipinnis, Metynnis sp. n. 1 e 

Metynnis sp. n. 2. Esses dois agrupamentos, juntamente com as relações entre as espécies de cada 

um serão discutidos separadamente. 
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Figura 194: Árvore de consenso estrito das relações filogenéticas das espécies de Metynnis. O número dos nós 

estão indicados acima de cada ramo, e o suporte de Bremer indicado abaixo de cada ramo. As mudanças de estado 

de cada caráter (i.e. sinapomorfias, autapomorfias e homoplasias) suportando cada ramo são listada no apêndice A. 

 

Clado 1 - composto por M. mola, M. cuiaba, M. otuquensis, M. altidorsalis, M. 

maculatus, M. anisurus e M. lippincottianus: 

A monofilia desse clado é proposta baseada em oito sinapomorfias: 

A presença de máculas no flanco (#8: 0>1) surgiu três vezes na hipótese de 

reconstrução filogenética aqui proposta, mas consiste em uma sinapomorfia para desse clado. 

Aquisições de máculas foram observadas paralelamente em M. hypsauchen e Metynnis sp. n. 

1. 

Infraorbital 1 posterior ao processo dentígero do pré-maxilar (#101: 1>0) é uma 

reversão recuperada como sinapomorfia do clado composto por Metynnis altidorsalis, M. 

cuiaba, Metynnis lippincottianus, M. maculatus, M. otuquensis e M. mola. Outra reversão 

relevante envolve a forma regularmente convexa da margem póstero-dorsal do metapterigoide 

(#124: 1>0) (Fig. 184a, b, c, g, j). No outro clado é possível observar um pequeno processo 

laminar e um processo acentuado compondo a margem póstero-dorsal do metapterigoide (Fig. 

184d, e, f, h, i, k). 

Presença de um processo do autopalatino ântero-dorsalmente direcionado se articulando com a 

cavidade tipo encaixe formada pelo vômer e etmoide lateral (#127: 1>2). Já em M. fasciatus, 

M. guaporensis, M. hypsauchen, M. longipinnis, M. luna, Metynnis sp. n. 1 Metynnis sp. n. 2 

foi possível observar uma articulação entre autopalatino e etmoide lateral forte, com região 
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mais grossa na superfície dorsal do autopalatino se articulando com a superfície ventral. 

Parasfenoide plano (#142: 1>0). Mas duas transformações paralelas para condição mais 

curva do osso foram detectadas em M. lippincottianus e M. otuquensis (#142: 0>1). Fechamento 

da abertura dorsal da fossa pós-temporal em adultos (#151: 0>2). Ausência de perfurações no 

esfenótico (#162: 1>0). E por fim, epiótico inteiramente solidificado (#173: 1>0). 

 

Metynnis mola é a espécie mais basal deste agrupamento, sendo recuperada como grupo 

irmão do clado composto por M. cuiaba, M. otuquensis, M. altidorsalis, M. maculatus, M. 

anisurus e M. lippincottianus. Esse novo clado é suportado por sete sinapomorfias, entre elas, 

nadadeira anal com 30-35 raios ramificados (#27: 2>1), presença de mais de 55 escamas pré-

dorsais (#34: 2>3) e de 90 escamas na linha lateral (#35: 1>2), orientação da lamela lateral do 

uroial horizontal, uroial formando um t invertido em seção cruzada (#53: 0>1); placa óssea do 

hiomandibular com processo ascendente com projeção triangular pequena ventralmente 

direcionada (#113: 2>1); esfenótico perfurado por uma única abertura oval ou circular, ampla, 

permitindo a passagem das fibras do levator arcus palatini, que se origina na superfície interna da 

órbita (#162: 0>2); e por fim, epiótico perfurado por um único forâmen associado a fossa pós-

temporal (#173: 0>2). 

Mas esses estados sofreram algumas transformações. Em M. lippincottianus o esfenótico é 

perfurado por diversas foraminas, permitindo a passagem de apenas parte da fibra de músculos 

(#162: 2>1). Em M. otuquensis, por sua vez, o esfenótico é solido. A placa óssea do hiomandibular 

de M. lippincottianus está inserida na margem anterior do hiomandibular e se prolongando ao 

longo de todo o comprimento do processo ascendente com projeção bifurcada, com ponta inferior 

maior, ventralmente direcionada. Uma autapomorfia. E em M. maculatus observa-se claramente 

placa óssea reduzida à uma ponta afiada dirigida para frente, condição comumente encontrada nas 

piranhas. 

Dahdul (2007) havia reportado que margem posterior quase retilínea do uroial poderia 

representar uma sinapomorfia de Metynnis, e deveria ser investigada. Nós não corroboramos essa 

hipótese, pois em nossa análise essa característica foi adquirida duas vezes no gênero, mas 

representa um caráter importante na reconstrução dos relacionamentos interespecíficos, na qual foi 

recuperada como sinapomorfia dos clados compostos por Metynnis altidorsalis, M. anisurus, M. 

cuiaba, M. lippincottianus, M. otuquensis e M. maculatus, e ao composto por M. longipinnis, M. 
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hypsauchen, Metynnis sp. n. 1, Metynnis sp. n. 2. 

Por sua vez, Metynnis cuiaba consiste no grupo irmão de M. otuquensis, M. altidorsalis, M. 

maculatus, M. anisurus e M. lippincottianus baseada em quatro sinapomorfias. Três ou quatro 

raios da nadadeira dorsal articulados ao segundo pterigióforo dorsal (#19: 0>1). Mirande (2010: 

448) tinha proposto esse estado como sinapomorfia de Metynnis, observada paralelamente em 

Salminus brasiliensis e Brycon orbignyanus. Na presente análise esse estado surgiu duas vezes em 

Metynnis, a primeira no clado citado no início do parágrafo e a segunda no clado composto por M. 

guaporensis, M. luna, M. fasciatus, M. hypsauchen, M. longipinnis, Metynnis sp. n. 1 e Metynnis 

sp. n. 2.  

Face ventral do parasfenoide em forma de uma placa ventralmente direcionada formando 

uma quilha ao longo de toda extensão do osso (#145: 1>2). Uma reversão para forma mais plana 

da face ventral do vômer foi observada em M. lippincottianus (#145: 2>1). Margem anterior do 

lobo anterior do processo ântero-ventral do orbitosfenoide afastada ou em contato simples com o 

processo mediano do etmoide lateral (#157: 1>0); e seis supraneurais (#193: 1>2). Uma reversão 

para apenas 5 foi observada em M. altidorsalis (#193: 2>1), e em M. anisurus sete supraneurais 

foram observados, condição exclusiva entre as congêneres (#193: 2>3). 

Dentro desse clado, Metynnis otuquensis é grupo irmão do clado composto por M. 

altidorsalis, M. maculatus, M. anisurus e M. lippincottianus. Obtivemos seis sinapomorfias 

suportando esse novo agrupamento, sendo que cincos delas consistem em reversões.  

Máculas escuras no flanco menores ou aproximadamente do tamanho da pupila (#9: 1>0) - 

em M. altidorsalis esse caráter foi considerado inaplicável-; série de escamas pré-dorsais com 36 a 

55 escamas (#34: 3>2); abertura dorsal da fossa pós-temporal reduzida lateralmente (#151: 2>1) - 

observado paralelamente em M. longipinnis e Metynnis sp. n. 1-; presença de máculas escuras nas 

membranas interradiais na nadadeira dorsal (#16: 0>1), - uma reversão foi observada em M. 

anisurus; presença de ramos laterais curto e obliquamente orientados do canal sensorial no 

infraorbital 3 (#103: 1>0); e opérculo em forma de um quarto de laranja, fino e laminar mais largo 

na região inferior (#109: 2>3). Essa última foi observada paralelamente no clado composto por M. 

guaporensis, M. luna, M. fasciatus, M. hypsauchen, M. longipinnis, Metynnis sp. n. 1 e Metynnis 

sp. n. 2. 

Novamente outros relacionamentos foram propostos, em que M. altidorsalis agora consiste 

no grupo imão de M. maculatus, M. anisurus e M. lippincottianus baseado em cinco 
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sinapomorfias: margem anterior do lobo anterior do processo ântero-ventral do orbitosfenoide 

inserido entre os processos medianos do etmoide lateral(#157: 0>1); inserção da ponta ântero-

dorsal do lobo anterior do orbitosfenoide entre os processos ântero-medianos do etmoide lateral 

#158: 0>1; espinho pterótico reduzido a um processo triangular pontudo (#166: 1>2); epiótico 

sólido (#173: 2>0). 

Por sua vez, M. maculatus consiste do grupo irmão imediato do clado composto por M. 

anisurus e M. lippincottianus. Essas duas congêneres são muito parecidas morfologicamente, e 

cinco sinapomorfias respaldam esse relacionamento, como: a presença de marcas avermelhadas 

durante período reprodutivo (#13: 0>1); nadadeira anal com 30 a 35 raios ramificados na 

nadadeira anal (#27: 1>2); linha lateral com 60 a 90 escamas perfuradas (#35: 2>1); ausência de 

ramos laterais do canal sensorial no infraorbital 3 (#103: 1>0); e abertura das fossas dos dentes de 

reposição do dentário composta de uma série de forames reduzidos e arredondados (#96: 2>3). 

Este último caráter foi exclusivamente observado neste clado entre todos os táxons termais 

analisados. 

 

Clado 2 - composto por M. guaporensis, M. luna, M. fasciatus, M. hypsauchen, M. 

longipinnis, Metynnis sp. n. 1 e Metynnis sp. n. 2:  

A monofilia desse clado é proposta baseada em onze sinapomorfias: 

Três ou quatro raios da nadadeira dorsal articulados ao primeiro pterigióforo dorsal (#19: 

0>1). Proposto por Mirande (2010: 448) como sinapomorfia de Metynnis. Na presente análise essa 

condição surgiu duas vezes no gênero, a segunda no clado composto por M. otuquensis, M. 

altidorsalis, M. maculatus, M. anisurus e M. lippincottianus. 

Presença de uma re-entrância no lobo anterior da nadadeira anal de machos (#30: 0>1). 

Esse caráter foi observado apenas neste clado e em Catoprion mento. 

Presença de 26 a 40 rastros branquiais totais (#44: 0>1). É possível observar três grupos em 

Metynnis quanto ao número de rastros branquiais: M. altidorsalis, M. anisurus, M. cuiaba, M. 

lippincottianus, M. otuquensis, M. maculatus e M. mola apresentam 8-12 rastros branquiais no 

ramo superior e 10-14 no inferior; já M. fasciatus, M. hypsauchen, M. longipinnis, Metynnis sp. n. 

1 e Metynnis sp. n. 2 possuem 13-15 no ramo superior e 14-30 no inferior e o último grupo, inclui 

a espécie-tipo de Metynnis, M. luna, juntamente com M. guaporensis com mais de 52 rastros 

totais, 26 rastros em cada ramo. O aumento do número de rastros foi, então recuperado como 
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sinapomorfia desse grupo. 

Ângulo-articular atingindo a margem dorsal do dentário (#90: 1>0). Corono-meckeliano 

oval ou arredondado, com contorno regular (#93: 1>0). Corono-meckeliano alongado foi 

observado em Metynnis, mas essa reversão foi observada neste clado. 

Opérculo em forma de um quarto de laranja, fino e laminar mais largo na região inferior 

(#109: 2>3). Observado paralelamente no clado composto por Metynnis altidorsalis, M. anisurus, 

M. lippincottianus e M. maculatus. 

Simplético delimitando a fenestra metapterigoide-quadrado (#117: 1>0). Simplético 

excluído da fenestra foi obtido aqui como sinapomorfia do clado que relaciona Metynnis às demais 

piranhas (Metynnis, Catoprion, Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis, Serrasalmus). Neste clado 

foi observada essa reversão. 

Região distal do vômer é plana ou côncava (#139: 1>0). Forma da região posterior do 

vômer convexa, marcada por uma granulação longitudinal é mais comumente encontrada nas 

espécies de Metynnis. Neste clado foi observada essa reversão. Por outro lado, duas 

transformações paralelas foram identificadas em M. fasciatus e M. longipinnis, nas quais uma 

crista longitudinal bem evidente está presente (#139: 0>2). 

Inserção da ponta ântero-dorsal do lobo anterior entre os processos ântero-medianos do 

etmoide lateral (#158: 0>1). Observada paralelamente no clado composto por M. altidorsalis, 

Metynnis anisurus, M. lippincottianus e M. maculatus. 

Prootico quadrangular maciço e aberto, circundando o miodoma triangular (#160: 1>0). A 

forma retangular, fina e aberta, é observada nas demais congêneres. 

Primeiro e segundo hipurais ventrais contatando do componente centrum PU1+U1 (#188: 

1>0). A condição derivada, em que são separados do componente centrum PU1+U1 consiste em 

uma sinapomorfia que relaciona Metynnis aos demais gêneros de piranhas (Catoprion, 

Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis, Serrasalmus). 

Dentro desse clado, dois outros agrupamentos monofiléticos foram detectados. O primeiro 

composto por M. luna e M. guaporensis; e o segundo por Metynnis fasciatus, M. longipinnis, M. 

hypsauchen, Metynnis sp. n. 1 e Metynnis sp. n. 2.  

A monofilia do clado composto por M. luna e M. guaporensis é baseada em nove 

sinapomorfias. Essas congêneres são muito semelhantes morfologicamente, e sua proximidade 

filogenética era hipotetizada durante a revisão taxonômica. 
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A primeira sinapomorfia envolve a presença de máculas escuras verticalmente alongadas 

formando pequenas faixas nas membranas interrradiais da nadadeira dorsal (#16: 0>1). 

Paralelamente observada em M. altidorsalis, M. maculatus, M. hypsauchen, M. lippincottianus e 

Metynnis sp. n. 2. 

Presença de 52 rastros totais. Essa é uma sinapomorfia exclusiva (#44: 1>2) entre os clados 

de Metynnis. Observada paralelamente apenas em Piaractus brachypomus, P. mesopotamicus e 

Catoprion mento. Eigenmann (1903) utilizou a forma dos rastros braquiais para propor uma 

divisão no gênero, que seria então composto por dois subgêneros, Metynnis e Myleocollops. 

Metynnis seria representado apenas por M. luna, por apresentar rastros branquiais numerosos e 

alongados em relação as demais congêneres. Metynnis guaporensis se enquadraria nesse 

subgênero. No entanto, nossa análise refuta essa divisão, pois essas duas espécies estão inseridas 

dentro de um clado monofilético mais inclusivo, como discutido acima. 

Caracteres relacionados ao dentário são importantes nesse grupo. Dente sinfiseano 

atingindo a coroa do dente mediano do dentário (#78: 0>1), essa condição foi exclusivamente 

observada nesse clado; elementos da sínfise do dentário organizados paralelamente (#94: 0>1), 

caráter mais comumente observado nas piranhas; e abertura das fossas dos dentes de reposição do 

dentário composta de um orifício arredondado do dente mediano, e outra abertura alongada para os 

demais dentes (#96: 2>1). 

Vômer participando da fossa olfatória (#137: 1>0). Reversões foram observadas 

paralelamente em Metynnis altidorsalis e M. mola. Na presente análise a exclusão do vômer da 

fossa olfatória através de uma extensão anterior da região ventral do etmoide lateral foi obtida 

como sinapomorfia de Serrasalmidae. Vômer com concavidade acentuada (#138: 0>1), 

paralelamente observada em  M. hypsauchen. A forma do vômer mais larga, plana a 

moderadamente côncava na superfície ventral, com margem anterior aproximadamente reta é a 

mais comumente encontrada nas demais congêneres.  

Processo póstero-dorsal do orbitosfenoide fino, ventralmente expandido tocando o 

parasfenoide (#159: 2>3). Processo póstero-dorsal não tocando o parasfenoide é uma sinapomorfia 

exclusiva de Metynnis. Mas essa segunda transformação ocorreu nesse clado. 

O outro clado, composto por M. fasciatus, M. hypsauchen, M. longipinnis, Metynnis sp. n. 

1 e Metynnis sp. n. 2 é baseado em oito sinapomorfias.  

As primeiras relacionadas ao colorido do corpo. Faixas bem definidas no flanco (#10: 
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0>1). Reversões foram observadas paralelamente em M. longipinnis e Metynnis sp. n. 2, que 

apresentam corpo sem faixas e máculas. Manchas alaranjadas a avermelhadas localizadas na 

região acima do supracleitro em machos durante o período reprodutivo (#14: 0>1). Em machos de 

M. guaporensis e M. lippincottianus existe uma mancha avermelhada abaixo da mancha umeral, e 

em M. anisurus as machas vermelhas são muito intensas e localizadas em toda região ventral do 

corpo (#14: 1>2). Em M. fasciatus, M. longipinnis e Metynnis sp. n. 2 esse caráter foi considerado 

inaplicável, pois está relacionado a localização das manchas, e estas estão ausentes nessas três 

espécies. 

Região posterior do vômer convexa em vista ventral percorrida por uma crista longitudinal 

alta (#139: 0>2). Parasfenoide sigmoide (#142: 1>2); processo ântero-ventral do orbitosfenoide 

com margem ventral retilínea, se articulando regularmente ao parasfenoide (#154: 0>1). Uma 

reversão para o estado em que o processo é curto foi observada em Metynnis sp. n. 1 (#154: 1>0). 

Presença de apêndice de articulação na margem ântero-ventral do orbitosfenoide (#156: 0>1); 

observado paralelamente em M. anisurus. Uma reversão é observada Metynnis sp. n. 1. 

Ausência de ornamentação na margem ventro-lateral do cleitro (#180: 2>0). Dahdul (2007: 

30) observou ranhuras em espécies de Metynnis e Serrasalmus e sugeriu que esse caráter fosse 

investigado. Aqui o recuperamos como sinapomorfia desse agrupamento. 

E por fim, hipurais 1 e 2 não fusionados (#187: 1>0). Em M. hypsauchen o caráter volta a 

sofrer uma transformação para o estado 1 (#187: 0>1). 

Dentro desse clado, Metynnis fasciatus representa o grupo irmão imediato do clado 

composto por M. hypsauchen, M. longipinnis, Metynnis sp. n. 1 e Metynnis sp. n. 2. Uma 

politomia foi observada envolvendo M. hypsauchen e M. longipinnis, e assim não foi possível 

resolver o relacionamento entre essas duas espécies. No entanto, elas formam um clado 

monofilético juntamente com as duas espécies novas, suportado por cinco sinapomorfias: 

Ausência de macha umeral (#3: 1>0); orientação da lamela lateral do uroial horizontal, 

uroial formando um t invertido em seção cruzada (#53: 0>1), observado paralelamente no clado 

composto por Metynnis altidorsalis, M. anisurus, M. cuiaba, M. lippincottianus, M. otuquensis e 

M. maculatus; opérculo em forma de um quarto de laranja, fino e laminar (#109: 3>2); esfenótico 

não perfurado (#162: 1>0), observado paralelamente em M. otuquensis; e por fim, epiótico 

inteiramente solidificado (#173: 1>0). O último caráter foi observado paralelamente no clado 

composto por M. mola, M. cuiaba, M. otuquensis, M. altidorsalis, M. maculatus, M. anisurus e M. 
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lippincottianus. 

Por fim, Metynnis sp. n. 1 e Metynnis sp. n. 2 compõem um clado monofilético baseado em 

cinco sinapomorfias: 

Mais de 55 escamas pré-dorsais (#34: 2>3); mais de 90 escamas na linha lateral (#35: 1>2); 

ectopterigoide curto e estreito (#119: 0>1) - condição exclusiva entre as congêneres-; face ventral 

do parasfenoide em forma de uma placa ventralmente direcionada formando uma quilha ao longo 

de toda extensão do osso (#145: 1>2); e epiótico não perfurado (#173: 2>0). 

 

Relacionamento de Metynnis com demais gêneros de Serrasalmidae 

 

Metynnis, assim como proposto por Machado-Allison (1982), Jégu (2004), Dahdul (2007) 

e Cione et al. (2009) está mais intimamente relacionado ao clado composto pelas piranhas, 

representando o grupo irmão imediato do clado composto por Catoprion, Pygocentrus, 

Pristobrycon, Pygopristis e Serrasalmus. Essa proposta também foi corroborada por estudos 

moleculares (Orti et al. 1996, 2008; Thompson et al., 2014). 

Assim, corroboramos esse relacionamento e o clado composto por Metynnis, Catoprion, 

Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis e Serrasalmus é suportado por 18 sinapomorfias. As 

seguintes espécies foram analisadas: M. mola, M. cuiaba, M. otuquensis, M. altidorsalis, M. 

maculatus, M. anisurus, M. lippincottianus, M. guaporensis, M. luna, M. fasciatus, M. 

hypsauchen, M. longipinnis, Metynnis sp. n. 1 e Metynnis sp. n. 2, Catoprion mento, Pygocentrus 

nettereri, Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata, S. elongatus, S. spilopleura, S. odyssei, 

S. rhombeus, S. eigenmanni, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. altispinis, S. hollandi. 

Entre as sinapomorfias obtidas, oito já tinham sido propostas anteriormente. Elas serão 

listadas e discutidas a seguir: 

Presença de 13-20 raios ramificados na nadadeira dorsal (#18: 1>0). Machado-Allison 

(1982) utilizou o elevado número de raios da nadadeira dorsal como uma sinapomorfia para 

Serrasalmidae. Aqui esse número foi observado também em Crenuchus spilurus. Os demais 

serrasalmídeos possuem 20 ou mais raios ramificados na nadadeira dorsal. 

Espinho pré-dorsal tipo II (#24: 0>1). Machado-Allison (1982) definiu os três tipos de 

espinhos pré-dorsal, e o tipo II é caracterizado por ser arredondado, com sua superfície dorsal 
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serrilhada, separado do primeiro raio indiviso. A cavidade anteroventral ao espinho é reduzida ou 

ausente, e essa morfologia foi exclusivamente encontrada nas espécies de Metynnis dentre todos os 

exemplares analisados, mas foi recuperada como sinapomorfia desse clado. No clado composto 

por Catoprion, Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis e Serrasalmus uma segunda transformação 

ocorreu, para o tipo III. Espinho tipo III é caracterizado por espinho pontiagudo forte, 

anteriormente direcionado, separado do primeiro raio indiviso. 

Série infraorbital composta por cinco infraorbitais (#99: 0>1). Observada paralelamente em 

Chalceus erythrurus, C. epakros e Prosomyleus rhomboidalis. Seção do canal sensorial do último 

infraorbital em forma de “I” (105: 0>1). Observada paralelamente em Acnodon senai. Cápsulas 

lagenares largas (#169: 0>2). Essas três propostas por Jégu (2004) como sinapomorfia desse clado. 

Simplético excluído da margem da fenestra metapterigoide-quadrado (#117: 0>1). 

Machado-Allison (1982) e Jégu (2004) propuseram que esse estado constituía uma sinapomorfia 

do clado composto por Catoprion, Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis e Serrasalmus. 

Encontramos também em Metynnis. 

Superfície dorsal do processo descendente do mesetmoide com concavidade moderada na 

linha mediana apresentando sulcos profundos (#134: 0>1). Proposto como sinapomorfia desse 

clado por Dahdul (2007). 

E por fim, primeiro e segundo hipurais ventrais separados do componente centrum 

PU1+U1 (#188: 0>1). Proposta anteriormente por Machado-Allison (1982). Reversões foram 

observadas paralelamente nos clados compostos por Metynnis fasciatus, M. guaporensis, M. 

hypsauchen, M. longipinnis, M. luna, Metynnis sp. n. 1 e Metynnis sp. n. 2; e em Serrasalmus. 

As seguintes sinapomorfias foram propostas aqui para suportar o relacionamento de 

Metynnis com os demais gêneros de piranhas. 

Reversão para ausência de manchas que lembram “ferrugem” em indivíduos em 

reprodução (#15: 1>0); ausência de prolongamento em forma de filamentos de raios medianos 

bifurcados da nadadeira dorsal de machos (#21: 1>0); e margem distal da nadadeira anal de 

machos retilínea ou com lobo anterior (#29: 1>0). O desenvolvimento de lobo na nadadeira anal 

consiste em um caráter sexual secundário que aparece logo após a maturação sexual de machos 

(Géry, 1972; Le Bail et al., 1989; Jégu & Santos, 1989, 2002). Em Metynnis e Catoprion foi 

observado lobo anterior, nos demais gêneros a nadadeira anal possui margem distal retilínea. 

Projeções numerosas na margem dorsal dos espinhos abdominais, lembrando cúspides de 
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Cheirodontinae (#40: 1>2). Observadas paralelamente em Colossoma macropomum, Piaractus 

brachypomus e P. mesopotamicus. 

Placa óssea inserida na margem anterior do hiomandibular se prolongando ao longo do 

comprimento do processo ascendente com projeção triangular bem desenvolvida, quase atingindo 

a margem dorsal do metapterigoide (#113: 0>2). Em Metynnis, observamos placa óssea do 

hiomandibular se estendendo ao longo de toda margem anterior do hiomandibular, com diferentes 

tipos de processos, já discutidos anteriormente. 

Presença de contato entre etmoide lateral e orbitosfenoide através de uma projeção póstero-

dorsal do etmoide lateral e um par de projeções ântero-dorsais do orbitosfenoide (#135: 0>1). 

Reversões paralelas para o estado em que esse contato não existe foram observadas em Metynnis 

altidorsalis, M. cuiaba e M. guaporensis. 

Forma da região posterior do vômer convexa, marcada por uma granulação longitudinal 

(#139: 0>1). Uma transformação para região posterior do vômer contendo uma crista mediana se 

prolongando a frente da face ventral do parasfenoide foi observada no clado composto por 

Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis e Serrasalmus. 

Face ventral do parasfenoide em forma de uma placa ventralmente direcionada formando 

uma quilha ao longo de toda extensão do osso (#145: 0>1). Modificações dessa estrutura foram 

observadas em algumas espécies de Metynnis, já discutidas anteriormente. 

Concavidade acentuada do frontal ao nível da órbita (#149: 0>1). Uma reversão ocorreu no 

clado composto por Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis e Serrasalmus, nas quais a 

concavidade é menos pronunciada. 

Processo transversal mediano do pós-temporal curto, não se estendendo ventralmente para 

contactar o intercalar (#181: 0>2). 

Processo póstero-mediano das costelas pleurais da vértebra 5 triangular (#190: 1>2). 

Reversões foram paralelamente observadas em Metynnis mola e Catoprion mento. 

 

Sinapomorfias de Serrasalmidae 

 

Obtivemos, assim como proposto por Machado-Allison (1982), Jégu (2004), Dahdul 

(2007), Cione et al. (2009) e Mirande (2010), Serrasalmidae como um clado monofilético. Essa 

monofilia foi corroborada por estudos moleculares (Orti et al. 1996, 2008; Calcagnotto et al., 
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2005; Thompson et al., 2014). 

A topologia geral da família manteve os resultados obtidos nos últimos trabalhos 

publicados (Cione et al., 2009; Thompson et al., 2014), inclusive os moleculares, com um clado 

mais basal composto por Colossoma macropomum, Piaractus brachypomus, P. mesopotamicus, 

Mylossoma aureum, M. duriventre e M. unimaculatum como grupo irmão dos demais 

serrasalmídeos. 

A monofilia de Serrasalmidae é suportada por 39 sinapomorfias. Serrasalmidae é 

representada aqui pelas seguintes espécies: Colossoma macropomum, Piaractus brachypomus, P. 

mesopotamicus, Mylossoma aureum, M. duriventre, M. unimaculatum, Acnodon normani, 

Prosomyleus rhomboidalis, Myloplus asterias, M. rubripinnis, Myleus setiger, Ossubtus 

xinguense, Mylesinus paraschomburgki, Tometes sp., Metynnis altidorsalis, M. anisurus, M. 

fasciatus, M. guaporensis, M. hypsauchen, M. longipinnis, M. luna, M. lippincottianus, M. mola, 

M. cuiaba, M. maculatus, M. otuquensis, Metynnis sp. n. 1, Metynnis sp. n. 2, Catoprion mento, 

Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata, Serrasalmus altispinis, S. 

hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, S. eigenmanni, S. 

elongatus e S. spilopleura. 

A grande maioria das sinapomorfias já tinham sido proposta anteriormente: 

Corpo comprimido (#1: 0>1). Proposta por Jégu (2004), observada paralelamente em 

Hydrolycus scomberoides, Rhaphiodon vulpinnus e Triportheus elongatus. 

Altura do corpo superior a 45% CP (#2: 0>1). Sinapomorfia exclusiva de Serrasalmidae 

proposta anteriormente por Machado-Allison (1982) e corroborada por Jégu (2004). Reversão 

observada em Serrasalmus elongatus. 

Presença de 13-20 raios ramificados na nadadeira dorsal (#18: 2>0). Proposta por 

Machado-Allison (1982). Uma transformação para mais de 21 raios ramificados foi observada no 

clado composto por Prosomyleus, Myloplus, Myleus, Ossubtus, Mylesinus, Tometes sp., Metynnis, 

Catoprion, Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis e Serrasalmus. Uma reversão foi observada em 

Metynnis, Catoprion, Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis e Serrasalmus. 

Série pré-dorsal nua (#33: 0>1). Proposta por Machado-Allison (1982) e corroborada por 

Mirande (2010). Encontrada exclusivamente na família.  

Ausência de radii ou presentes em número muito reduzido (#36: 0>1). Proposta por 

Mirande (2010) como sinapomorfia não exclusiva de Serrasalmidae, compartilhada com 
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Iguanodectinae e outros membros de Characiformes. Aqui obtivemos esse estado como 

sinapomorfia exclusiva de Serrasalmidae. 

Presença de espinhos abdominais (#39: 0>1). Proposta por Machado-Allison (1982). 

Novamente observamos essa condição exclusivamente nessa família. Presença de espinhos pré-

pélvica (#41: 0>1). Reversões foram observadas paralelamente em Acnodon senai e Ossubtus 

xinguense. Espinhos pós-pélvica simples, em forma de V (#42: 0>1). Machado-Allison (1982; 

1983) apontava a presença de espinhos pós-pélvica como sinapomorfia para Serrasalmidae. Em 

Metynnis ocorreram duas transformações, como já discutido. 

Dentes do dentário engrenados (#70: 0>1). Essa engrenagem foi apontada por Machado-

Allison (1983) como sinapomorfia exclusiva de Serrasalmidae. Corroborada posteriormente por 

Jégu (2004), Dahldul (2007) e agora nesta análise. 

Processo ascendente do pré-maxilar bem desenvolvido (#79: 1>2). Proposto por Machado-

Allison (1992). Essa condição foi observada paralelamente em Rhaphiodon vulpinnus e Curimata 

vittata.  

Relação altura e comprimento do dentário maior que 53% (#88: 0>1), proposta por Jégu 

(2004). Observamos essa condição exclusivamente em Serrasalmidae. Ausência de eixo ósseo 

ântero-dorsal na face labial do ângulo-articular (#91: 0>1). Jégu (2004) tinha apontado esse estado 

como sinapomorfia exclusiva de Serrasalmidae. Observamos paralelamente em Chalceus epakros 

e Acestrorhynchus microlepis. 

Margem posterior do infraorbital 2 localizada atrás da margem anterior do interopercular 

(#102: 0>1). Proposta por Jégu (2004). Observamos paralelamente em Chalceus erythrurus.  

Neurocrânio alto (#129: 0>1). Proposta por Machado-Allison (1982). Reversão observada 

em Colossoma macropomum. 

Inserção do quarto forâmen cranial totalmente dentro do pterosfenoide (#152: 0>1). 

Proposto por Machado-Allison (1982) e corroborado por Jégu (2004) como sinapomorfia 

exclusiva da família. Observamos paralelamente em Hemiodus unimmaculatus. 

Sutura retilínea entre basioccipital e parasfenoide acompanhando o eixo longitudinal do 

neurocrânio (#168: 0>1). Para Machado-Allison (1982) a presença da sutura foi considerada uma 

sinapomorfia para Serrasalmidae. Aqui a presença de sutura foi observada exclusivamente em 

Serrasalmidae, com diferenças na forma da sutura. No clado composto por Catoprion, 

Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis e Serrasalmus ela se torna interdigitada (#168: 2>3). 
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Articulação entre processo transversal do centrum 2 e o processo transversal de arco neural 

3 (#176: 0>1). Proposto por Machado-Allison (1982) como sinapomorfia exclusiva da família, 

corroborado por Jégu (2004), Dahdul (2007: 29) e na presente análise. 

Pós-cleitro 1 separado do segundo e terceiro (#177: 0>1). Proposto por Machado-Allison 

(1982) e corroborado por Dahdul (2007) como sinapomorfia exclusiva da família. Mas 

observamos esse estado também em Acestrorhynchus microlepis. 

Extremidade dorsal do mesocoracoide formando um escudo articulado ao processo 

horizontal do cleitro (#178: 0>1). Proposta por Jégu (2004). Aqui foi exclusivamente observada 

em Serrasalmidae. 

Coracoide reduzido, arredondado, margem ventral curva (#179: 0>1). Proposta por Jégu 

(2004). Observamos paralelamente no clado composto por Leporinus sp. e Schizodon fasciatus. 

Cintura pélvica localizada acima da margem ventral do abdômen (#184: 0>1). Proposta por 

Jégu (2004), observamos paralelamente em Hydrolycus scomberoides e Rhaphiodon vulpinnus. 

Processo posteriormente direcionado na base da primeira e/ou segunda costela (#189: 0>1). 

Proposta por Machado-Allison (1982) e corroborada por Jégu (2004). Observado paralelamente 

em Chalceus erythrurus. 

Presença de 36 a 55 escamas na série-pré-dorsal (#34: 1>2); linha lateral composta por 60 a 

90 escamas (#35: 0>1). Uma transformação para mais de 90 escamas foi observada em Piaractus 

mesopotamicus, Mylossoma unimaculatum, Mylesinus paraschomburgki, Metynnis altidorsalis, M. 

cuiaba, M. maculatus, M. otuquensis, Metynnis sp. n. 1 e Metynnis sp. n. 2 e Serrasalmus 

elongatus 

Duas séries de dentes no pré-maxilar (#58: 2>1). Uma nova reversão para apenas uma série 

de dentes foi observada na clado composto por Catoprion, Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis 

e Serrasalmus (#58: 1>0). Dentes do pré-maxilar molariformes ou incisivos (#62: 0>2). No clado 

composto por Ossubtus, Myleus, Tometes e Mylesinus uma transformação para dentes muito 

comprimidos e espatulados foi observada (#62: 2>1). No clado composto por Catoprion, 

Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis e Serrasalmus os dentes se tornaram tuberculares ou 

mamiliformes (#62: 2>3). No clado composto por Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis, 

Serrasalmus os dentes são triangular e cortantes (#62: 3>5). Outra transformação para dentes 

pentacuspidados ocorreu em Pygopristis denticulata (#58: 5>4).  

Dentes da série lingual do pré-maxilar molariformes (#64: 1>0), em Ossubtus xinguense 
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uma transformação para dentes muito comprimidos foi observada (#64: 0>2). Dentes da série 

lingual em contato uns com os outros (#67: 1>0). Uma transformação para existência de espaço 

entre esses dentes foi observada paralelamente em Mylesinus paraschomburgki e Piaractus 

mesopotamicus (#67: 0>1). Maxilar edêntulo (#69: 0>1); processo ascendente do pré-maxilar 

formando um eixo fino e pontiagudo (#80: 1>0). Uma reversão para processo mais largo foi 

observada em Prosomyleus rhomboidalis, Myloplus asterias, M. rubripinnis, Mylesinus 

paraschomburgki e Serrasalmus rhombeus. 

Cúspide central dos dentes próxima ou do mesmo tamanho que as cúspides laterais (#75: 

1>0). No clado composto por Catoprion, Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis e Serrasalmus 

foi observada uma transformação para cúspide central hipertrofiada (#75: 0>1). Quatro a sete 

dentes incisivos ou cuspidados (#76: 0>1). Em Mylesinus paraschomburgki foi observada uma 

transformação para presença de sete a doze dentes espatulados (#76: 1>2). 

Forame largo na margem posterior do metapterigoide em contato com o hiomandibular 

(#125: 0>2). Reversões para forame localizado dentro do metapterigoide, ou bordeado 

parcialmente por cartilagem foram encontradas em Mylossoma unimaculatum, Myloplus 

rubripinnis, Metynnis lippincottianus, M. anisurus e Pristobrycon striolatus (#125: 2>1). Em 

Metynnis maculatus, M. longipinnis, assim como nos clados compostos por Serrasalmus 

maculatus e Serrasalmus sp. 2n=58; e S. odyssei e S. rhombeus, foram observadas reversões 

paralelas para ausência total de forame (#125: 2>0). 

Infraorbitais reduzidos e deixando amplo espaço entre a margem ventral dos infraorbitais e 

pré-opérculo (#107: 0>1). Redução do opérculo a forma de um quarto de laranja foi observada 

como sinapomorfia de Serrasalmidae (#109: 0>2). 

Processo descendente do mesetmoide grande, largo (#132: 2>3). Mesetmoide 

quadrangular, ligeiramente mais alongado que largo (#133: 0>1). No clado composto por Ossubtus 

xinguense, Myleus, Tometes, Mylesinus, Metynnis, Catoprion, Pygocentrus, Pristobrycon, 

Pygopristis e Serrasalmus ocorreu um alongamento do mesetmoide, em que ele se torna retangular 

(#133: 1>2). Em Metynnis ocorreu uma reversão para metapterigoide quadrangular(#133: 1>0). E 

em Acnodon senai e Ossubtus xinguense foram registradas transformações paralelas para a 

condição mais alongada do osso (#133: 2>3). 

Processo ântero-ventral do orbitosfenoide bem desenvolvido com margem ventral próxima 

ou articulada ao parasfenoide (#153: 0>1). Reversões para processo mais curto foram observadas 
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paralelamente no clado composto por Ossubtus xinguense, Myleus setiger, Mylesinus 

paraschomburgki e Tometes sp.; e por fim supraneurais finos aproximadamente da mesma largura 

em toda sua extensão, e fusionados às apófises das vértebras (#192: 2>1). 

Alguns arranjos merecem destaque na proposta apresentada. Resolvemos utilizar gênero 

Prosomyleus, para manter o gênero Myloplus monofilético e o clado composto por Ossubtus, 

Myleus, Tometes e Mylesinus foi recuperado como monofilético. Novas espécies devem ser 

incluídas para esses relacionamentos serem confirmados. 

A monofilia de Prosomyleus é suportada por oito caracteres: dentes das suas séries do pré-

maxilar alinhados em uma linha reta em cada pré-maxilar, formando um “A” juntamente com os 

dentes da série lingual (#65: 0>1); coroa dos dentes do pré-maxilar reta, sem lobos ou cúspides 

(#73: 0>1); dente sinfiseano atingindo a margem dorsal do primeiro dente da série labial do 

dentário (#78: 0>1); cinco infraorbitais (#99: 0>1); presença de ramos laterais do canal sensorial 

nos infraorbitais 4, ou 3 quando estão fundidos (#103: 0>1); contato entre etmoide lateral e 

orbitosfenoide através de uma projeção póstero-dorsal do etmoide lateral e um par de projeções 

ântero-dorsais do orbitosfenoide (#136: 0>1); face ventral do parasfenoide em forma de uma placa 

ventralmente direcionada formando uma quilha ao longo de toda extensão do osso (#145: 0>1); e 

processo transversal mediano alongado (#181: 0>1). 

A monofilia de Myloplus por seis caracteres: ausência de margens escuras das nadadeiras 

dorsal, caudal, adiposa e anal (#17: 1>0); entre 26 e 40 rastros branquiais (#44: 0>1); margem 

posterior do processo ventral do quadrado não atingindo a vertical da margem posterior do 

simplético (#112: 0>1); vômer côncavo, estreito e superfície ventral grossa, com margem póstero-

ventral robusta e arredondada para articulação com autopalatino (#138: 0>3); ausência de processo 

ântero-medial do orbitosfenoide a frente do frontal (#155: 0>1); e cápsulas lagenares altas e 

estreitas; (#169: 0>1). 

Por fim, a monofilia do grupo Ossubtus, Myleus, Tometes e Mylesinus por 18 caracteres: 

série interna do pré-maxilar unida a série externa de dentes do pré-maxilar (#59: 1>0); todos os 

dentes do dentário engrenados (#70: 1>2); processo ascendente do pré-maxilar se estreitando 

formando um eixo fino e pontiagudo (#80: 0>1); margem dorso-posterior do dentário formando 

projeções atingindo a região ascendente do ângulo-articular (#90: 0>1); dentário ultrapassando a 

região póstero-dorsal do ângulo-articular (#92: 0>1); corono-meckeliano alongado e em forma de 

haste ou vírgula (#93: 0>1); abertura das fossas dos dentes de reposição formada por um orifício 
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arredondado do dente mediano, e outra abertura alongada para os demais dentes (#96: 2>1); 

infraorbital 1 sobreposto dorsalmente ao processo dentígero do pré-maxilar (#101: 0>1); placa 

óssea do hiomandibular inserida na margem anterior do osso e se prolongando ao longo de todo 

comprimento do processo ascendente (#113: 6>0); mesetmoide retangular (#133: 1>2); 

parasfenoide regularmente curvo (#142: 0>1); ausência de processo póstero-ventral do 

orbitosfenoide (#159: 4>0); intercalar reduzido a uma placa orientada lateralmente e situada na 

margem póstero-ventral do neurocrânio (#165: 0>1); margem ventro-lateral do cleitro com 

processo em forma de espinho (#180: 0>1); processo dorsal do pós-temporal reduzido a um 

espinho curto (#182: 0>1); ausência de projeção ventro-mediana no supracleitro (#183: 1>0); 

zigapófise neural cônica (#186: 1>0); e hipurais 1 e 2 fusionados (#187: 0>1). 
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Considerações finais 
 

Confusões taxonômicas são notáveis envolvendo as espécies de Metynnis. Existem 28 

espécies nominais, mas trabalhos anteriores consideram apenas metade delas válidas, além de uma 

espécie de Mylossoma descrita como Metynnis. Esse elevado número de sinonímias é 

provavelmente consequência da enorme variabilidade de forma do corpo e padrão de colorido, 

altamente influenciados pelo crescimento ontogenético e dimorfismo sexual (Zarske & Géry, 1999, 

Jégu, 2003, Pavanelli et al., 2009; Ota et al., 2013). 

Zarske & Géry (1999) realizaram um minucioso trabalho envolvendo a redescrição dos 

exemplares tipo de todas as espécies descritas até então, fornecendo fotos, radiografias e dados 

morfométricos dos mesmos. Numa primeira etapa o principal objetivo do presente trabalho foi 

avaliar a distribuição das espécies de Metynnis na bacia Amazônica, assim como a sua variação 

morfológica e sua abrangência taxonômica. Os resultados de Zarske & Géry (1999), apesar do 

reduzido número de exemplares, facilitaram enormemente nosso trabalho, nos permitindo 

reconhecer e identificar exemplares recém-capturados, tentando contemplar a maior distribuição 

possível das espécies, e buscando identificar as variações intraespecíficas de forma de corpo e 

colorido. 

A revisão taxonômica aqui realizada contemplou a análise de cerca de 1.000 exemplares, 

resultando na redescrição de onze espécies: M. altidorsalis, M. anisurus (anteriormente considerada 

sinônimo júnior de M. lippincottianus), M. cuiaba, M. fasciatus, M. guaporensis, M. hypsauchen, 

M. lippincottianus, M. longipinnis, M. luna, M. maculatus, M. mola e M. otuquensis. 

Adicionalmente, M. argenteus e M. eigenmanni foram consideradas sinônimos júniores de M. 

altidorsalis; M. polystictus foi considerada sinônimo júnior de M. anisurus; e M. orinocensis 

sinônimo júnior de M. hypsauchen. Além da confirmação de M. calichromus schreitmuelleri, M. 

calichromus e M. ehrhardti como sinônimos juniores de M. hypsauchen; M. orbicularis, M. 

goeldii, M. roosevelti, M. snethlageae, M. heinrothi, M. seitzi e M. dungerni também foram 

confirmadas como sinônimos juniores de M. lippincottianus. Metynnis unimatulatus foi confirmada 

como pertencente ao gênero Mylossoma. E, por fim, duas novas espécies foram identificadas e 

descritas. 
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Assim, reduzimos para 12 o número de espécies consideradas válidas, além da descrição de 

duas novas espécies para ciência. Uma chave de identificação foi fornecida, com o intuito de 

auxiliar na identificação das espécies de Metynnis.  

A distribuição geográfica de todas espécies foi ampliada, exceto de M. mola, que 

permanece restrita à bacia do rio Paraguai. Destaques dessa ampliação são M. cuiaba e M. 

guaporensis. Metynnis cuiaba era conhecida apenas do rio Cuiabá, bacia do rio Paraguai. 

Ampliamos sua ocorrência para toda bacia do rio Paraguai, no Brasil, no rio Madeira no Brasil e 

Bolívia, alto rio Araguaia, e rio Guamá. Por sua vez, M. guaporensis tinha distribuição conhecida 

apenas na bacia do rio Guaporé. Registramos sua ocorrência  ao longo de toda bacia do rio 

Amazonas, incluindo seus principais tributários, río Blanco, tributário do rio Iténez (ou Guaporé) 

na Bolívia, río Nanay no Peru, e ao longo da bacia do río Orenoco na Vezezuela. Registramos a 

primeira ocorrência de M. longipinnis no Brasil, nas bacias dos rios Branco, Jatapu, Negro, Purus 

e Trombetas, e na Colômbia, no rio Meta. Por fim, consideramos Metynnis lippincottianus a 

espécie mais amplamente distribuída na América do Sul, ocorrendo na bacia Amazônica e seus 

principais tributários, lagoa Cana Brava no Maranhão, rios do nordeste do Pará; rios costeiros 

desde o nordeste brasileiro (Paraná-Mirim, RN), até o rio Doce (ES), bacia do rio São Fransciso e 

alto rio Paraná, no Brasil; e fora do Brasil no rio Oiapoque, Guiana Francesa, rio Orinoco, 

Venezuela e rio Blaco na Bolívia. 

O padrão de distribuição das espécies de Metynnis juntamente com a análise filogenética 

realizada neste estudo mostraram que as espécies do gênero possuem origem Amazônica, sendo 

que apenas Metynnis mola e M. otuquensis são restritas à bacia do rio Paraguai. Essas duas espécies 

compõem o clado 1, com M. mola basal dentro do clado. Outras duas espécies ocorrem em outras 

bacias hidrográficas além da bacia Amazônica. Metynnis cuiaba distribui-se na bacia do rio 

Paraguai; e M. lippincottianus, ocorre em rios litorâneos desde a região do Nordeste médio-oriental 

até o Espírito Santo, rio São Francisco, e rio Paraná. As demais espécies são estritamente 

amazônicas. 

Utilizamos a ferramenta DNA Barcode para auxiliar na tomada de decisões taxonômicas, 

pois a utilização dessa metodologia tem sido utilizada para detectar diferenças intra e 

interespecíficas. Como as espécies apresentam grande variação morfológica, juntamente com 

amplas distribuições geográficas, o DNA Barcode forneceu maior segurança e confiabilidade nos 

resultados obtidos. Os resultados foram congruentes com a revisão morfológica proposta, em que 
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espécies mais similares morfologicamente apresentaram as menores distâncias genéticas entre si (2 

ou 3%), e as mais diferentes foram as mais distantes, apresentando uma enorme taxa de distância, 

chegando até a 22%.  

Ward et al. (2005) propuseram uma forma para discriminar espécies de peixes através de 

valores de distância intra e interespecíficos. Segundo o autor, variações intraespecíficas seriam 

representadas por distâncias genéticas com valores ≤ 3% e as interespecíficas com valores ≥ 3%. 

Essas taxas não foram utilizadas neste trabalho.  

Assim a monofilia de Metynnis é suportada por 17 sinapomorfias, sendo quatro exclusivas 

para o gênero. Elas consistem no comprimento da base da nadadeira adiposa igual ou superior a 

100% da distância contida entre o final da nadadeira dorsal e a origem da nadadeira adiposa (#26: 

0>1); presença de espinhos pós-pélvica bem desenvolvidos, com asas laterais dorsoventralmente 

achatadas (#42: 1>2); braço descendente do maxilar expandido e largo, cujas bordas formam 

ângulo agudo de quase 90o com o braço ascendente (#87: 0>1); e processo póstero-dorsal do 

orbitosfenoide fino, ventralmente expandido, mas não tocando o parasfenoide (#159: 0>2).  

As sinapomorfias exclusivas, com exceção da última listada, podem ser facilmente 

observadas externamente em indivíduos, e são de grande utilidade para o rápido reconhecimento do 

gênero. A longa base da nadadeira adiposa é a mais amplamente utilizada na diagnose de Metynnis, 

e assim como a forma dos espinhos pré-pélvica e do maxilar já tinham sido propostas por 

Machado-Allison (1982: 206). 

O relacionamento filogenético entre as espécies de Metynnis foi hipotetizado, em que as 

mesmas estão divididas em dois grandes clados. O primeiro composto por M. mola, M. cuiaba, M. 

otuquensis, M. altidorsalis, M. maculatus, M. anisurus, M. lippincottianus, suportado por oito 

sinapomorfias. O segundo por M. guaporensis, M. luna, M. fasciatus, M. hypsauchen, M. 

longipinnis, Metynnis sp. n. 1 e Metynnis sp. n. 2, suportado por 11 sinapomorfias.  

No primeiro clado, M. mola é o grupo irmão do clado composto pelas demais espécies. 

Neste novo agrupamento M. anisurus e M. lippincottianus formam um clado mais intimamente 

relacionado. Por sua vez, dentro do segundo clado foram obtidos dois grupos monofiléticos. O 

primeiro contemplando M. luna, a espécie tipo do gênero, e M. guaporensis. O outro é composto 

por M. fasciatus, M. hypsauchen, M. longipinnis, Metynnis sp. n. 1 e Metynnis sp. n. 2. 

Adicionalmente, Metynnis está mais intimamente relacionado ao clado composto pelas 

piranhas, e foi recuperado como grupo irmão imediato do clado composto por Catoprion, 
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Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis e Serrasalmus, assim como proposto anteriormente por 

Machado-Allison (1982), Jégu (2004), Dahdul (2007) e Cione et al. (2009) utilizando dados 

morfológicos. Esse arranjo é frequentemete corroborado por estudos moleculares (Orti et al. 1996, 

2008; Thompson et al., 2014). 

Assim, a análise desse grande número de exemplares, envolvendo análise de caracteres 

externos e internos, resultou na redescrição de espécies nominais, propostas e confirmações de 

sinonimizações, bem como descrições de novas espécies com maior riqueza possível de 

informações. Essas informações envolvem colorido em vida, dimorfismo sexual, variação 

ontogenética, morfologia externa, osteologia, ecologia, e sempre que possível confirmadas por 

valores de distâncias genéticas do gene citocromo oxidase subunidade I. Da mesma maneira, 

Metynnis foi considerado monofilético, e o relacionamento entre as espécies foi fornecido e 

discutido, assim como as autapomorfias das mesmas. 

Destaca-se a importância do desenvolvimento de estudos que contemplem o maior número 

de informações possíveis, pricipalmente envolvendo outros gêneros de Serrasalmidae. Alguns 

gêneros permanecem sem revisões taxonômicas recentes que incluam chaves de indentificação e 

informações morfológicas mais consistentes, e alguns ainda, permanecem sem diagnose 

filogenética. Pois, a realização desse estudo, concatenando dados morfológicos em conjunto com 

moleculares, bem como esclarecendo padrões de distribuição das espécies, proporcionaram um 

enorme avanço no entendimento da história evolutiva das mesmas e consequentemente das 

relações taxonômicas e filogenéticas entre elas, fornecendo informações concretas para 

implementação de medidas conservacionistas das mesmas. 
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Apêndice A 
 

Lista de apomorfias 

 

Nó 1 (todos táxons menos Crenuchus spilurus): #18: 0>2; #32: 0>1; #43: 0>1; #56: 0>1; 

#59: 0>1; #64: 0>1; #67: 0>1; #79: 0>1; #80: 0>1; #118: 0>2; 132: 0>1; #190: 0>1;  #192: 0>2. 

Nó 2 (Hemiodus, Anostomidae – Leporinus, Schizodon; Curimatidae – Curimata; 

Prochilodontidae – Prochilodus lineatus, Prochilodus nigricans): #51: 0>1; #76: 0>1; #83: 0>1; 

#98: 0>1; #112: 0>1; #155: 0>1; #185: 0>1. 

Nó 3 (Anostomidae – Leporinus, Schizodon; Curimatidae – Curimata; Prochilodontidae – 

Prochilodus lineatus, Prochilodus nigricans): #9: 0>1; #49: 0>1; #50: 0>1; #69: 0>1; #74: 0>1; 

#107: 0>1; #116: 0>2; #143: 0>1*; #175: 0>1. 

Nó 4 (Anostomidae – Leporinus sp., Schizodon fasciatus): #8: 0>1; #79: 1>0; #88: 0>1; 

#158: 0>1; #179: 0>1. 

Nó 5 (Curimatidae – Curimata; Prochilodontidae – Prochilodus lineatus, Prochilodus 

nigricans): #112: 1>0; #136: 0>1; #151: 0>1; #153: 0>1; #155: 1>0; #159: 0>5; #192: 2>0. 

Nó 6 (Prochilodontidae – Prochilodus lineatus, Prochilodus nigricans): #34: 0>1; #35: 

0>1; #84: 0>1; #104: 0>1; #106: 0>1; #117: 0>1; #119: 0>3; #120: 0>1; #121: 0>1; #130: 0>1; 

#140: 0>1; #144: 0>1; #145: 0>1; #162: 0>1; #166: 0>3; #170: 0>2; #183: 0>1. 

Nó 7 (Alestidae – Chalceus erythrurus, Chalceus epakros; Characidae, Serrasalmidae): 

#55: 0>1; #58: 0>2; #72: 0>1; #75: 0>1; #77: 0>1; #81: 0>1; #82: 0>1; #97: 0>1; #127: 0>1; 

#172: 0>1; #193: 0>1. 

Nó 8 (Alestidae – Chalceus erythrurus, Chalceus epakros): #55: 0>1; #67: 0>1; #74: 0>1; 

#78: 0>2; #99: 0>1; #117: 0>1; #128: 0>1; #132: 1>0; #144: 0>1; #14: 0>1; #166: 0>1; #193: 

1>3. 

Nó 9 (Characidae – Brycon falcatus, Brycon sp., Triportheus elongatus, Acestrorhynchus 

microlepis, Hydrolycus scomberoides, Rhaphiodon vulpinnus; Serrasalmidae): #34: 0>1; #66: 

0>1; #85: 0>1; #100: 0>1; #104: 0>1; #116: 0>1; #131: 0>1; #160: 0>1; #161: 0>1; #167: 0>1; 

#170: 0>2. 

Nó 10 (Characidae – Brycon falcatus, Brycon sp., Triportheus elongatus, Acestrorhynchus 

microlepis, Hydrolycus scomberoides, Rhaphiodon vulpinnus): #3: 0>1; #55: 1>0; #77: 1>0; #86: 
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0>1; #119: 0>2; #120: 0>1; #121: 0>1; #161: 0>1; #165: 0>2; #173: 0>2; #181: 0>2; #193: 1>4. 

Nó 11 (Brycon – B. falcatus, Brycon sp.): #17: 0>1; #45: 0>2; #46: 0>1; #53: 0>1; #59: 

1>0; #84: 0>1; #97: 1>0; #113: 0>6; #124: 0>1; #134: 0>1; #145: 0>1; #162: 0>1; #171: 0>1; 

#180: 0>2. 

Nó 12 (Triportheus elongatus, Acestrorhynchus microlepis, Hydrolycus scomberoides, 

Rhaphiodon vulpinnus): #66: 1>0; #72: 1>0; #83: 0>1; #85: 1>0; #100: 1>0; #111: 0>1; #133: 

0>2; #143: 0>1; #154: 0>1; #155: 0>1; #163: 0>1; #172: 1>0. 

Nó 13 (Acestrorhynchus microlepis, Hydrolycus scomberoides, Rhaphiodon vulpinnus): 

#34: 1>2; #35: 0>1; #44: 0>1; #56: 1>0; #58: 2>0; #76: 0>3; #81: 1>0; #90: 0>1; #93: 0>1; #119: 

2>0; #133: 2>3; #153: 0>1; #156: 0>1; #170: 2>0; #187: 0>1. 

Nó 14 (Hydrolycus scomberoides, Rhaphiodon vulpinnus): #27: 0>2; #35: 1>2; #43: 1>0; 

#45: 0>2; #46: 0>1; #81: 1>0; #89: 0>1; #97: 1>0; #104: 1>0; #116: 1>0; #130: 0>1; #148: 0>1; 

#151: 0>1; #155: 1>0; #159: 0>5; #160: 1>0; #161: 1>0; #163: 1>0; #165: 2>0; #167: 1>0; #181: 

2>0; #184: 0>1. 

Nó 15 (Serrasalmidae – Colossoma macropomum, Piaractus brachypomus, P. 

mesopotamicus, Mylossoma aureum, M. duriventre, M. unimaculatum, Acnodon normani, 

Prosomyleus rhomboidalis, Myloplus asterias, M. rubripinnis, Myleus setiger, Ossubtus 

xinguense, Mylesinus paraschomburgki, Tometes sp., Metynnis altidorsalis, M. anisurus, M. 

fasciatus, M. guaporensis, M. hypsauchen, M. longipinnis, M. luna, M. lippincottianus, M. mola, 

M. cuiaba, M. maculatus, M. otuquensis, Metynnis sp. n. 1, Metynnis sp. n. 2, Catoprion mento, 

Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus, Pygopristis denticulata, Serrasalmus altispinis, S. 

hollandi, S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. odyssei, S. rhombeus, S. eigenmanni, S. 

elongatus e S. spilopleura): #1: 0>1; #2: 0>1; #18: 2>0; #33: 0>1; #34: 1>2; #35: 0>1; #36: 0>1; 

#39: 0>1; #41: 0>1; #42: 0>1; #58: 2>1; #62: 0>2; #64: 1>0; #67: 1>0; #69: 0>1; #70: 0>1; #75: 

1>0; #76: 0>1; #79: 1>2; #80: 1>0; #88: 0>1; #91: 0>1; #102: 0>1; #107: 0>1; #109: 0>2; #125: 

0>2; #129: 0>1, #132: 2>3; #133: 0>1; #152: 0>1; #153: 0>1; #168: 0>1; #176: 0>1; #177: 0>1; 

#178: 0>1; #179: 0>1; #184: 0>1; #189: 0>1; #192: 2>1. 

Nó 16 (Colossoma macropomum, Piaractus brachypomus, P. mesopotamicus, Mylossoma 

aureum, M. duriventre, M. unimaculatum): #5: 0>1; #6: 0>1; #37: 0>1; #38: 0>1; #40: 1>2; #43: 

1>0; #123: 0>1; #136: 0>1; #137: 0>1; #144: 0>2; #160: 1>0; #161: 1>0; #167: 1>0; #175: 0>1. 

Nó 17 (Piaractus brachypomus, P. mesopotamicus, Mylossoma aureum, M. duriventre, M. 
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unimaculatum): #34: 2>3; #65: 0>1; #100: 1>0; #104: 1>0; #107: 1>0; #128: 0>1; #130: 0>1; 

#148: 0>1; #159: 0>4; #173: 0>1. 

Nó 18 (Piaractus – P. brachypomus, P. mesopotamicus): #8: 0>1; #17: 0>1; #37: 1>0; 

#38: 1>0; #45: 0>1; #48: 0>1; #109: 2>3; #113: 0>4. 

Nó 19 (Mylossoma – M. aureum, M. duriventre, M. unimaculatum): #10: 0>1; #27: 0>2; 

#29: 1>2; #43: 0>1; #52: 0>1; #66: 1>0; #96: 0>1; #124: 0>1; #144: 2>1; #149: 0>1; #164: 0>1; 

#169: 0>2; #171: 0>1. 

Nó 20 (M. aureum, M. duriventre): #22: 0>1; #80: 0>1; #100: 0>1; #104: 0>1; #123: 1>0;  

#138: 0>1; #139: 0>1; #159: 4>0; #177: 1>0; #182: 0>1. 

Nó 21 (Acnodon, Prosomyleus, Myloplus, Ossubtus, Myleus, Tometes, Mylesinus, 

Metynnis, Catoprion, Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis, Serrasalmus): #20: 0>1; #23: 0>1; 

#27: 0>1; #29: 0>1; #56: 1>2; #81: 1>0; #96: 0>1; #98: 0>1; #116: 1>2; #174: 0>1; #186: 0>1. 

Nó 22 (Prosomyleus, Myloplus, Ossubtus, Myleus, Tometes, Mylesinus, Metynnis, 

Catoprion, Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis, Serrasalmus): #12: 0>1; #17: 0>1; #18: 0>1; 

#21: 0>1; #66: 1>0; #86: 0>1; #96: 1>2; #128: 0>1; #144: 0>1; #159: 0>4; #162: 0>1; #163: 0>1; 

#166: 0>1; #171: 0>1; #173: 0>1; #183: 0>1. 

Nó 23 (Myloplus, Ossubtus, Myleus, Tometes, Mylesinus, Metynnis, Catoprion, 

Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis, Serrasalmus): #15: 0>1; #52: 0>1; #56: 2>1; #106: 0>1; 

#116: 2>1; #124: 0>1; #132: 3>2; #137: 0>1. 

Nó 24 (Myloplus asterias, M. rubripinnis): #17: 1>0; #44: 0>1; #112: 0>1; #138: 0>3; 

#155: 0>1; #169: 0>1. 

Nó 25 (Ossubtus, Myleus, Tometes, Mylesinus, Metynnis, Catoprion, Pygocentrus, 

Pristobrycon, Pygopristis, Serrasalmus): #59: 1>0; #70: 1>2; #80: 0>1; #90: 0>1; #92: 0>1; #93: 

0>1; #96: 2>1; #101: 0>1; #113: 6>0; #133: 1>2; #142: 0>1; #159: 4>0; #165: 0>1; #180: 0>1; 

#182: 0>1; #183: 1>0; #186: 1>0; #187: 0>1. 

Nó 26 (Ossubtus, Myleus, Tometes, Mylesinus): #62: 2>1; #72: 1>0; #78: 0>2; #82: 1>2; 

#83: 0>1; #88: 1>0; #148: 0>1; #153: 1>0; #154: 0>1; #161: 1>0; #168: 2>1; #173: 1>0; #193: 

1>3. 

Nó 27 (Myleus, Tometes, Mylesinus): #40: 1>0; #54: 0>1; #66: 0>1; #96: 1>0; #97: 1>0; 

#106: 1>0; #114: 0>1; #131: 1>0; #159: 0>1; #163: 1>0; #165: 1>0; #170: 2>0; #172: 1>0; #190: 

0>1. 



 469 

 

Nó 28 (Tometes, Mylesinus): # 12: 1>0; #44: 0>1; #75: 0>1; #111: 0>1; #148: 1>0; #160: 

1>2; #175: 0>1; #186: 0>1. 

Nó 29 (Metynnis, Catoprion, Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis, Serrasalmus): #15: 

1>0; #18: 1>0; #21: 1>0; #24: 0>1; #29: 1>0; #40: 1>2; #99: 0>1; #105: 0>1; #113: 0>2; #117: 

0>1; #134: 0>1; #135: 0>1; #139: 0>1; #145: 0>1; #149: 0>1; #169: 0>2; #181: 0>2; #188: 0>1; 

#190: 1>2. 

Nó 30 (Catoprion, Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis, Serrasalmus): #4: 0>1; #24: 

1>2; #45: 0>1; #56: 1>0; #58: 1>0; #59: 0>1; #62: 2>3; #64: 0>3; #67: 0>1; #68: 0>1; #71: 0>1; 

#75: 0>1; #77: 1>0; #84: 0>1; #89: 0>1; #94: 0>1; #95: 0>1; #98: 1>0; #100: 1>0; #107: 1>0; 

#113: 2>4; #114: 0>2; #116: 1>0; #119: 0>1; #120: 0>1; #121: 0>1; #123: 0>1; #132: 2>1; #140: 

0>1; #143: 0>2; #144: 1>0; #156: 0>1; #165: 1>2; #166: 1>3; #167: 1>0; #168: 2>3; #183: 0>1. 

Nó 31 (Pygocentrus, Pristobrycon, Pygopristis, Serrasalmus): #8: 0>1; #12: 1>0; #20: 

1>0; #27: 1>0; #45: 1>2; #46: 0>1; #62: 3>5; #82: 1>2; #83: 0>1; #84: 1>2; #96: 1>4; #106: 1>0; 

#113: 4>5; #115: 0>1; #119: 1>3; #124: 1>2; #130: 0>1; #138: 0>1; #139: 1>3; #146: 0>2; #148: 

0>1; #149: 1>0; #159: 0>5; #169: 2>1; #180: 1>0; #191: 0>1. 

Nó 32 (Pristobrycon, Pygopristis, Serrasalmus): #17: 1>0; #46: 1>2; #98: 0>1; #118: 2>1; 

#126: 0>2; #127: 1>2; #132: 1>3; #138: 1>3; #141: 0>1; #142: 1>0; #143: 2>1; #151: 0>2; #156: 

1>0; #160: 1>2; #162: 1>2; #165: 2>3; #167: 0>1; #173: 1>2; #186: 0>2. 

Nó 33 (Pygopristis, Serrasalmus): #27: 0>1; #53: 0>1; #96: 4>1; #114: 2>0; #116: 0>1; 

#123: 1>0; #131: 1>2; #156: 0>2; #163: 1>0; #169: 1>0; #180: 0>1. 

Nó 34 (Serrasalmus – S. elongatus, S. spilopleura, S. odyssei, S. rhombeus, S. eigenmanni, 

S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58, S. altispinis, S. hollandi): #28: 0>1; #37: 0>1; #81: 1>0; 

#122: 0>1; #136: 0>1; #137: 1>0; #143: 1>2; #150: 0>2; #154: 0>2; #169: 0>2; #180: 1>2. 

Nó 35 (S. elongatus, S. spilopleura): #84: 2>1; #116: 1>0; #157: 0>1; #160: 2>1; #1811: 

2>0. 

Nó 36 (S. altispinis, S. hollandi): #44: 0>1; #100: 0>1; #112: 0>1*; #132: 3>1; #135: 1>0; 

#149: 0>1; #182: 1>0; #183: 1>0; #193: 1>0. 

Nó 37 (S. odyssei, S. rhombeus): #27: 1>0; #84: 2>1; #98: 2>1; #113: 5>6. 

Nó 38 (S. maculatus, Serrasalmus sp. 2n=58): #100: 0>1; #124: 2>1; #132: 1>2; #144: 

0>1; #168: 2>3; #193: 1>0. 

Nó 39 (Metynnis – M. mola, M. cuiaba, M. otuquensis, M. altidorsalis, M. maculatus, M. 
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anisurus, M. lippincottianus, M. guaporensis, M. luna, M. fasciatus, M. hypsauchen, M. 

longipinnis, Metynnis sp. n. 1, Metynnis sp. n. 2): #3: 0>1; #9: 0>1; #26: 0>1; #27: 1>2; #42: 1>2; 

#63: 0>1; #86: 1>0; #87: 0>1; #92: 1>0; #96: 1>2; #103: 0>1; #108: 0>1; #112: 0>1; #125: 2>3; 

#133: 2>1; #136: 0>1; #157: 0>1; #159: 0>2; #163: 1>0; #180: 1>2. 

Nó 40 (M. mola, M. cuiaba, M. otuquensis, M. altidorsalis, M. maculatus, M. anisurus, M. 

lippincottianus): #8: 0>1; #101: 1>0; #124: 1>0; #127: 1>2; #142: 1>0; #151: 0>2; #162: 1>0; 

#173: 1>0. 

Nó 41 (M. cuiaba, M. otuquensis, M. altidorsalis, M. maculatus, M. anisurus, M. 

lippincottianus): #27: 2>1; #34: 2>3; #35: 1>2; #53: 0>1; #113: 2>1; #162: 0>2; #173: 0>2. 

Nó 42 (M. otuquensis, M. altidorsalis, M. maculatus, M. anisurus, M. lippincottianus): 

#19: 0>1; #145: 1>2; #157: 1<0; #193: 1>2. 

Nó 43 (M. altidorsalis, M. maculatus, M. anisurus, M. lippincottianus): #9: 1>0; #16: 0>1; 

#34: 3>2; #103: 1>0; #109: 2>3; #151: 2>1. 

Nó 44 (M. maculatus, M. anisurus, M. lippincottianus): #125: 3>0; #157: 0>1; #158: 0>1; 

#166: 1>2; #173: 2>0. 

Nó 45 (M. anisurus, M. lippincottianus): #13: 0>1; #27: 1>2; #35: 2>1; #96: 2>3; #103: 

1>0; #125: 3>1. 

Nó 46 (M. guaporensis, M. luna, M. fasciatus, M. hypsauchen, M. longipinnis, Metynnis 

sp. n. 1 e Metynnis sp. n. 2): #19: 0>1; #30: 0>1; #44: 0>1; #90: 1>0; #93: 1>0; #109: 2>3; #117: 

1>0; #139: 1>0; #158: 0>1; #160: 1>0; #188: 1>0. 

Nó 47 (M. guaporensis, M. luna): #16: 0>1; #44: 1>2; #45: 0>1; #78: 0>1; #94: 0>1; #96: 

2>1; #137: 1>0; #138: 0>1; #159: 2>3. 

Nó 48 (M. fasciatus, M. hypsauchen, M. longipinnis, Metynnis sp. n. 1 e Metynnis sp. n. 2): 

#10: 0>1; #14: 0>1; #139: 0>2; #142: 1>2; #154: 0>1; #156: 0>1; #180: 2>0; #187: 1>0. 

Nó 49 (M. hypsauchen, M. longipinnis, Metynnis sp. n. 1 e Metynnis sp. n. 2): #3: 1>0; 

#53: 0>1; #109: 3>2; #162: 1>0; #173: 1>0. 

Nó 50 (Metynnis sp. n. 1 e Metynnis sp. n. 2): #34: 2>3; #35: 1>2; #119: 0>1; #145: 1>2; 

#173: 2>0. 

 

Táxons terminais do grupo externo: 
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Hemiodus unimaculatus: #44: 0>1; #86: 0>1; #104: 0>1; #106: 0>1; #117: 0>1; #123: 0>1; 

#124: 0>1; #125: 0>2; #132: 2>1; #152: 0>1; #162: 0>1; #163: 0>1; #173: 0>1; #174: 0>1; #180: 

0>1; #187: 0>1; #188: 0>1; #193: 0>5. 

Leporinus sp.: #45: 0>2; #46: 0>1; #52: 0>1; #193: 0>3. 

Schizodon fasciatus: #125: 0>1. 

Curimata vittata: #79: 1>2; #82: 0>1; #97: 0>1; #100: 0>1; #132: 2>0; #134: 0>1; #148: 

0>1; #181: 0>2. 

Prochilodus lineatus: #8: 0>1. 

Prochilodus nigricans: #123: 0>1; #124: 0>1; #173: 0>1. 

Chalceus epakros: #3: 0>1; #44: 0>1; #52: 0>1; #83: 0>1; #84: 0>1; #91: 0>1; #112: 0>1; 

#116: 0>2; #134: 0>1; #153: 0>1; #159: 0>1; #163: 0>1; #181: 0>2; #182: 0>1. 

Chalceus erythrurus: #69: 0>1; #82: 1>0; #94: 0>1; #102: 0>1; #108: 1>0; #125: 0>2; 

#126: 0>1; #127: 1>0; #156: 0>1; #187: 0>1; #189: 0>1. 

Acestrorhynchus microlepis: #79: 1>0; #91: 0>1; #101: 0>1; #109: 0>1; #118: 2>0; #119: 

0>3; #128: 0>1; #131: 1>0; #132: 2>0; #140: 0>1; #143: 1>2; #177: 0>1; #186: 0>2. 

Hydrolycus scomberoides: #17: 0>1; #34: 2>3; #37: 0>1; #44: 1>2; #52: 0>1; #82: 0>2; 

#83: 1>0; #90: 1>0; #100: 0>1; #103: 0>1; #136: 0>1; #154: 1>2; #156: 1>2; #170: 0>1; #171: 

0>1; #172: 0>1; #175: 0>1; #192: 2>1. 

Rhaphiodon vulpinnus: #3: 1>0; #79: 1>2; #93: 1>0; #111: 1>0; #124: 0>1; #127: 1>0; 

#166: 0>2; #182: 0>1; #187: 1>0; #193: 4>8. 

Triportheus elongatus: #3: 1>0; #98: 0>1; #110: 0>1; #162: 0>2; #183: 0>1; #193: 4>8. 

Brycon falcatus: #56: 1>0. 

Brycon sp. : #67: 0>1. 

Colossoma macropomum: #7: 0>1; #25: 0>1; #44: 0>1; #93: 0>1; #97: 1>0; #109: 2>1; 

#112: 0>1; #114: 0>1; #120: 0>1; 129: 1>0; #131: 1>0; #132: 3>1; #139: 0>1; #154: 0>1; #155: 

0>2; #160: 1>2; #168: 0>2; #170: 2>1; #172: 1>0; #180: 0>1; #190: 1>0. 

Piaractus brachypomus: #9: 0>1; #12: 0>1; #34: 3>2; #44: 0>2; #53: 0>1; 65: 1>0; #86: 

0>1; #98: 0>1; #132: 3>2; #144: 2>0; #168: 2>1; #180: 0>1; #183: 0>1; #187: 0>1; #193: 1>3. 

Piaractus mesopotamicus: #35: 1>2; #107: 0>1; #113: 4>6; #135: 0>1; #136: 1>0; #143: 

0>1; #148: 1>0; #160: 0>1; #166: 0>3; #175: 1>0; #181: 0>1; #188: 0>1. 

Mylossoma aureum: #93: 0>1; #96: 1>0; #107: 0>1; #114: 0>1. 
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Mylossoma duriventre: #40: 2>1; #94: 0>1; #97: 1>0; #109: 2>0; #113: 0>1; #124: 1>0; 

#159: 0>1. 

Mylossoma unimaculatum: #35: 1>2; #44: 0>1; #112: 0>1; #113: 0>2; #125: 2>1; #135: 

0>1; #142: 0>1; #156: 0>1; #158: 0>1; #166: 0>3; #193: 1>0. 

Acnodon senai: #10: 0>1; #31: 0>1; #41: 1>0; #44: 0>1; #57: 0>1; #59: 1>0; #77: 1>0; 

#105: 0>1; #126: 0>1; #130: 0>1; #133: 1>3; #138: 0>1; #150: 0>2; #155: 0>1; #165: 0>3; #168: 

2>0; #169: 0>1; #188: 0>1; #193: 1>2. 

Myloplus asterias: #54: 0>1; #73: 0>1; #123: 0>1; #147: 0>1; #168: 2>1; #193: 1>2. 

Myloplus rubripinnis: #125: 2>1. 

Prosomyleus rhomboidalis: #65: 0>1; #73: 0>1; #78: 0>1; #99: 0>1; #103: 0>1; #136: 

0>1; #145: 0>1; #181: 0>1. 

Ossubtus xinguense: #41: 1>0; #42: 1>0; #63: 0>1; #64: 0>2; #77: 1>0; #93: 1>0; #98: 

1>2; #100: 1>0; #101: 1>0; #126: 0>1; #133: 2>3; #144: 1>0; #160: 1>0; #167: 1>0; #171: 1>0. 

Myleus setiger: #60: 0>1; #62: 1>2; #70: 2>1; #72: 0>1; #82: 2>1; #86: 1>0; #88: 0>1; 

#90: 1>0; #92: 1>0; #132: 2>1; #138: 0>1; #169: 0>1; #193: 3>1. 

Mylesinus paraschomburgki: #35: 1>2; #53: 0>1; #59: 0>1; #67: 0>1; #76: 1>2; #77: 1>0; 

#80: 1>0; #83: 1>0; #124: 1>0; #128: 1>0; #138: 0>2; #139: 0>1; #182: 1>0; #187: 1>0. 

Tometes sp.: #15: 1>0; #34: 2>3; #61: 0>1; #134: 0>1; #137: 1>0; #153: 0>1; #154: 1>0; 

#159: 1>0; #168: 1>0; #181: 0>1; #183: 0>1; #193: 3>4. 

Catoprion mento: #30: 0>1; #44: 0>1; #70: 2>0; #88: 1>0; #110: 0>1; #126: 0>1; #131: 

1>0; #137: 1>0; #142: 1>2; #151: 0>1; #160: 1>0; #170: 2>1; #175: 0>1; #181: 2>0; #187: 1>0; 

#190: 0>1. 

Pygocentrus nattereri: #28: 0>1; #47: 0>1; #99: 1>2; #109: 2>3; #154: 0>1; #168: 3>2; 

#181: 2>1; #182: 1>0; #187: 1>2; #193: 1>4. 

Pristobrycon striolatus: #12: 0>1; #14: 0>1; #15: 0:1; #40: 2>1; #125: 2>1; #146: 2>1; 

#191: 1>0; #193: 1>2. 

Pygopristis denticulata: #44: 0>1; #45: 2>0; #46: 2>0; #62: 5>4; #68: 1>0; #74: 0>1; #80: 

1>0; #96: 1>2; #109: 2>3; #111: 0>1; #118: 1>2; #144: 0>1; #146: 2>0; #155: 0>1; #174: 1>0; 

#175: 0>1; #188: 1>0. 

Serrasalmus elongatus: #2: 1>0; #8: 1>0; #34: 2>3; #35: 1>2; #37: 1>0; #40: 2>0; #45: 

2>1; #52: 1>0; #53: 1>0; #82: 2>1; #93: 1>0; #98: 1>0; #106: 0>1; #107: 0>1; #111: 0>1; #112: 
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0>1; #113: 5>6; #132: 3>1; #135: 1>0; #153: 1>0; #154: 2>1; #155: 0>2; #156: 2>0; #170: 2>1; 

#177: 1>0; #180: 2>1; #186: 2>1; #187: 1>2; #191: 1>0; #193: 1>3. 

Serrasalmus spilopleura: #17: 0>1; #27: 1>0; #44: 0>1; #99: 1>2; #100: 0>1; #123: 0>1; 

#162: 2>0. 

Serrasalmus odyssei: # 44: 0>1; #162: 2>1; #181: 2>0. 

Serrasalmus rhombeus: # 40: 2>1; #53: 1>0; #80: 1>0; #83: 1>0; #105: 1>0. 

Serrasalmus eigenmanni: # 53: 1>0; #111: 0>1; #180: 2>0. 

Serrasalmus altispinis: #40: 2>0; #45: 2>0; #46: 2>0; #81: 0>1; #146: 0>2. 

Serrasalmus hollandi: #3: 0>1; #8: 1>0; #188: 0>1. 

Serrasalmus maculatus: #117: 0>1; #141: 1>0; #151: 2>1; #157: 0>1; #162: 2>0. 

Serrasalmus sp. 2n=58: #3: 1>0; #142: 2>0; #146: 2>1; #171: 0>1; #188: 1>0. 

 

Táxons terminais do grupo interno: 

 

Metynnis mola: #42: 2>3; #125: 3>2; #137: 1>0; #144: 1>0; #166: 1>2; #190: 0>1. 

Metynnis cuiaba: #135: 1>0; #159: 2>3; #164: 1>0. 

Metynnis otuquensis:# 3: 1>0; #86: 0>1; #136: 1>0; #142: 0>1; #160: 1>0; #162: 2>0. 

Metynnis altidorsalis: #114: 0>1; #135: 1>0; #137: 1>0; #155: 0>1; #193: 2>1. 

Metynnis maculatus: #20: 1>0; #34: 2>3; #113: 1>5; #131: 1>2; #154: 0>2; #156: 0>2; 

#160: 1>0; #173: 2>1; #188: 1>0. 

Metynnis anisurus: #4: 0>1; #14: 0>2; #16: 1>0; #154: 0>1; #156: 0>1; #193: 2>3. 

Metynnis lippincottianus: #113: 1>3; #114: 0>1; #127: 2>1; #142: 0>1; #145: 2>1; #162: 

2>1. 

Metynnis guaporensis: #13: 0>1; #65: 0>1; #135: 1>0; #136: 1>0. 

Metynnis luna: #19: 1>0; #144: 1>0; #146: 0>1; #150: 0>1; #166: 1>2. 

Metynnis fasciatus: #11: 0>2; #103: 1>0. 

Metynnis hypsauchen: #65: 0>1; #114: 0>1; #138: 0>1; #146: 0>1; #187: 0>1. 

Metynnis longipinnis: #10: 1>0; #52: 1>0; #111: 0>1; #125: 3>0; #148: 0>1; #151: 0>1. 

Metynnis sp. n. 1: #13: 0>1; #16: 1>0; #136: 1>0; #144: 1>0; #151: 0>1; #154: 1>0; #156: 

1>0; #183: 0>1. 

Metynnis sp. n. 2: #8: 1>0; #10: 1>0; #27: 2>1; #103: 1>0; #109: 2>3; #119: 1>2; #155: 
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0>1; #159: 2>3; #193: 1>2. 
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Apêndice B 
 

Matriz de caracteres 
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Tabela 19: Matriz de dados compilada a partir do exame de 56 táxons terminais e 193 caracteres morfológicos. Os símbolos representam: “-” caráter inaplicável e “?” 

caráter não observado. 
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Tabela 19: continuação 
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Tabela 19: continuação 


