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Sinopse: 

 

Estudou-se a diversidade e a distribuição das espécies do gênero 

Baryancistrus. As quais se distribuem nos rios de águas claras 

oriundos dos planaltos das Guyanas e do Brasil Central e rio 

Orinoco. Além de apresentar uma proposta de relações 

filogenéticas para os gêneros da tribo Ancistrini. 
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Resumo 

Os principais objetivos da presente tese foram fornecer uma revisão taxonômica de 

Baryancistrus, avaliar as relações filogenéticas dentro do gênero, verificar seu 

monofiletismo e entender a posição filogenética do gênero dentro da tribo Ancistrini. As 

atuais espécies incluídas em Baryancistrus foram revisadas com base no exame do 

material tipo, topótipos, espécimes depositados em várias coleções de peixes e 

descrições originais. Uma hipótese de relações filogenética entre os gêneros de 

Ancistrini e entre as espécies de Baryancistrus é apresentada com base em 192 

caracteres de 110 táxons terminais. Quatro das seis espécies já propostas para o gênero 

foram aceitas, mais o reconhecimento de mais 10 espécies novas. Uma chave de 

identificação é apresentada para todas as espécies reconhecidas no gênero após a revisão 

taxonômica. Baryancistrus ficou restrito aos rios de águas claras oriundos da bacia 

Amazônica brasileira que drenam os escudos da Guiana e do Brasil. A análise de 

parcimônia resultou em 48 árvores igualmente parcimoniosas, com 1.704 passos, índice 

de consistência 0,16 e índice de retenção 0,67; a árvore de consenso estrito foi enraizada 

em Rhinelepis strigosa. Baryancistrus foi recuperado como um grupo natural, quando 

excluindo as espécies descritas anteriormente para o gênero, oriundas da bacia do rio 

Orinoco, na Venezuela. O monofiletismo de Baryancistrus foi suportado por 12 

sinapomorfias não-exclusivas, e as mais relevantes são, o côndilo de articulação do 

quadrado com o ângulo-articular grosso e redondo, a presença de uma fóvea profunda 

na extremidade posterior do opérculo, o maxilar muito alongado, e a presença de sete a 

oito infraorbitais. As 14 espécies do gênero foram agrupadas como: (Baryancistrus sp. 

“membrana” (Baryancistrus sp. “Jari” ((Baryancistrus sp. “Trombetas” (B. longipinnis, 

B. niveatus)) ((Baryancistrus sp. “jolie” (Baryancistrus sp. “Tapajos”, B. xanthellus))) 

((B. chrysolomus (Baryancistrus sp. “Teles Pires”, Baryancistrus sp. “Porteira”)) 

((Baryancistrus sp. “bola branca” (Baryancistrus sp. “Araguaia”, Baryancistrus sp. 

“Culuene”))))), compreendendo o grupo-irmão dos demais Ancistrini que apresentam 

membrana hipertrofiada posterior ao último raio da nadadeira dorsal. Os 

relacionamentos dos gêneros dentro de Ancistrini são discutidos com a proposta de 

revalidação de gêneros previamente sinonimizados e novos arranjos taxonômicos. 
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Abstract 

The main objectives of the present thesis were to provide a taxonomic review of the 

genus Baryancistrus, to assess the phylogenetic relationships within the genus, to check 

its monophyly and to understand the phylogenetic position of the genus within the tribe 

Ancistrini. The current species included in Baryancistrus were revised based on 

examination of type material, topotypes, specimens deposited in several fish collections 

and original descriptions. A phylogenetic hypothesis is proposed for the relationships of 

the genera of Ancistrini and for the species of Baryancistrus based on 192 characters of 

110 terminal taxa. Four of the six species already proposed for the genus were accepted 

plus the recognition of more 10 new species. An identification key is presented for all 

species recognized in the genus after the taxonomic revision. Baryancistrus was 

restricted to the clear-water rivers of the Amazon basin that drain the Guiana and 

Brazilian Shields. Parsimony analyses resulted in 48 equally most parsimonious trees 

with 1,704 steps, consistency index of 0.16 and retention index of 0.67; strict-consensus 

tree was rooted in Rhinelepis strigosa. Baryancistrus were recovered as a natural group, 

excluding the ones from rio Orinoco basin, in Venezuela. Monophyly of Baryancistrus 

was supported by 12 non-exclusive synapomorphies, and the most relevant are the thick 

and round condyle of the quadrate for articulation with the angulo-articular, the 

presence of a deep depression on the posterior tip of the opercle, elongate maxillary and 

the presence of  seven to eigth infraorbitals. The 14 species of the genus were grouped 

as (Baryancistrus sp. “membrana” (Baryancistrus sp. “Jari” ((Baryancistrus sp. 

“Trombetas” (B. longipinnis, B. niveatus)) ((Baryancistrus sp. “jolie” (Baryancistrus sp. 

“Tapajos”, B. xanthellus))) ((B. chrysolomus (Baryancistrus sp. “Teles Pires”, 

Baryancistrus sp. “Porteira”)) ((Baryancistrus sp. “bola branca” (Baryancistrus sp. 

“Araguaia”, Baryancistrus sp. “Culuene”))))), comprising the sister-group of the 

remaining Ancistrini with hypertrophied membrane posterior to the last dorsal fin ray.  

Relationships of the genera within Ancistrini are discussed with the proposition of 

revalidation of previously synonymized genera and new taxonomic arrangements. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações gerais 

A família Loricariidae pertence a superfamília Loricarioidea junto com 

Astroblepidae, Scoloplacidae, Callichthyidae, Trichomycteridae e Nematogenyidae. 

Loricarioidea é um dos poucos grupos de famílias de Siluriformes que possuem suporte 

filogenético tanto com dados morfológicos como com dados moleculares (Lundberg & 

Baskin, 1969; Schaefer, 1990; de Pinna, 1992; 1998, Sullivan et al., 2006). O 

monofiletismo dessa superfamília é suportado principalmente pela presença de dentes 

tegumentares (odontódeos) localizados fora da região bucal (Peyer, 1922; de Pinna, 

1992; 1998). 

Dentro de Loricarioidea, a maior diversidade de espécies é encontrada em 

Loricariidae, com mais de 950 espécies válidas, das quais aproximadamente 230 foram 

descritas nos últimos dez anos (Eschemeyer & Fong, 2017). Dentre os peixes 

continentais, é a quinta maior família do mundo e a segunda maior na região 

Neotropical (Nelson, 2006). Por possuir essa grande diversidade tanto em número de 

espécies quanto de gêneros propostos, resolver os problemas sistemáticos e 

taxonômicos de Loricariidae tem sido um grande desafio. Apesar de ser um grupo muito 

bem caracterizado, várias propostas de classificações foram feitas por diferentes autores 

desde o reconhecimento de Loricariidae como família. 

Historicamente, Loricariidae tem sido dividida em diferentes subfamílias. O 

primeiro a propor uma classificação foi Kner (1853a; 1853b; 1854) que a subdividiu em 

dois grupos: Loricariinae, para alocar os gêneros Loricaria, Hemiodon e Acestra 

(Farlowella) e Hypostomiden (= Hypostominae), composta pelos gêneros: Hypostomus, 

Chaetostomus e Ancistrus. Quase uma década depois, Bleeker (1862) também 

reconheceu duas subfamílias mas com um composição diferente. Ele propôs uma nova 



 2 

combinação para Hypostomus plecostomus, gênero e espécie tipo da subfamília 

Hypostominae, proposta por Kner (1853b; 1854), considerando como válida a espécie 

Plecostomus brasiliensis e trocando o nome da subfamília para Plecostominae 

(Plecostomiformes). Manteve em Plecostominae os gêneros Plecostomus, Chaetostomus 

e Ancistrus, realocando Pterygoplichthys, Acanthicus e Rhinelepis e descrevendo 

Pseudancistrus, Hemiancistrus, Parancistrus, Pseudacanthicus e Pseudorhinelepis. A 

subfamília Loricariinae (Loricariaeformes) foi mantida e, além dos gêneros propostos 

por Kner, foram descritos Loricariichthys, Pseudoloricaria, Parahemiodon (= 

Loricariichthys), Hemiloricaria (= Rineloricaria), Pseudohemiodon, Rineloricaria, 

Oxyloricaria (= Sturisoma) e Hemiodontichthys e realocado Sturisoma. 

Eigenmam & Eigenmam (1890) propuseram a subdivisão em três subfamílias. A 

principal diferença em relação às classificações anteriores é que neste trabalho os 

autores começaram ou tentaram resolver os problemas taxonômicos dentro de cada 

subfamília. Em Loricariinae, o gênero Acestra foi substituído por Farlowella, pois este 

nome já se encontrava pré-ocupado em outro grupo zoológico (Acestra Dallas, 1852 em 

Hemiptera). Os autores colocaram Sturisoma, Hemiodon, Loricariichthys, 

Pseudoloricaria, Parahemiodon, Hemiloricaria, Pseudohemiodon, Rineloricaria e 

Oxiloricaria na sinonímia de Loricaria, mantendo também em Loricariinae 

Hemiodontichthys e incluindo Harttia e Oxyropsis. Plecostominae manteve a sua 

composição com algumas mudanças, tais como o reconhecimento de Pseudacanthicus e 

Pseudorinelepis como sinônimos júnior de Hemiancistrus e Acanthicus 

respectivamente, além da inclusão de seis gêneros: Microlepidogaster, Neoplecostomus, 

Cochliodon, Panaque, Delturus e Hemipsilichthys. Neste trabalho uma nova subfamília 

foi proposta, Hypoptopomatinae, para agrupar os gêneros Hypoptopoma, Hisonotus, 

Parotocinclus e Otocinclus.  
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Eigenmann & Eigenmann (1890) apresentaram também uma proposta pré-

cladística de inter-relação entre as famílias de bagres da América do Sul e Central. Há 

alguns pontos nessa classificação que chamam a atenção: a primeira é a posição de 

Diplomystidae que ficou como ancestral de todas as outras famílias, a outra é o 

agrupamento formado pelas famílias Loricariidae, Argiidae (Astroplepidae), 

Callichthyidae e boa parte do que hoje está alocado em Trichomycteridae sugerindo um 

monofiletismo desse clado, o qual é atualmente corroborado por hipóteses filogenéticas 

e denominado Loricarioidea (Lundberg & Baskin, 1969; Schaefer 1990, de Pinna, 1992; 

1998). 

Regan (1904) propôs uma nova combinação reconhecendo três subfamílias, 

Plecostominae, Hypoptopomatinae, Loricariinae, criou Neoplecostominae para alocar 

Neoplecostomus e reconheceu Argiidae como uma subfamília de Loricariidae 

desprovida de placas ósseas (Argiinae), incluindo dois gêneros, Arges (atualmente 

sinônimo junior de Astroblepus) e Astroblepus. 

Gosline (1945) retirou Argiinae de Loricariidae e a elevou a categoria de família, 

substituindo o nome por Astroplepidae. Nesse mesmo trabalho foi descrita uma nova 

subfamília, Lithogeninae, e mantidas as demais descritas anteriormente. Em 1947 

Gosline considerou novamente Astroblepidae como uma subfamília de Loricariidae, 

Astroblepinae, além disso, o autor propôs que Loricariinae e Hypoptopomatinae 

formassem dois grupos distintos derivados de Neoplecostominae. 

Gosline (1947) incluiu em Neoplecostominae além de Neoplecostomus mais 11 

gêneros que antes pertenciam a Hypostominae: Upsilodus, Hemipsilichthys, 

Pareiorhaphis (Isbrueckerichthys), Pareiorhina, Kronichthys, Corymbophanes, 

Delturus, Rhinelepis, Canthopomus (Pseudorinelepis), Pogonopoma, e 

Pogonopomoides. Essa publicação foi uma das grandes revisões já feitas para 
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Loricariidae, sendo o trabalho mais completo apresentando chaves de identificação para 

as subfamílias e gêneros até o momento. Além disso, providenciou ilustrações das 

estruturas, unificando as nomenclaturas osteológicas e facilitando a comparação entre os 

diferentes trabalhos. 

Bailey & Baskin (1976) propuseram Scoloplacinae, uma nova subfamília, para 

alocar um novo gênero e espécie, Scoloplax dicra. Os autores tentativamente alocaram a 

espécie, mesmo que provisoriamente, na família Loricariidae pela presença de 

odontódeos e placas. 

A última classificação feita para Loricariidae sem o uso de uma proposta 

filogenética foi a de Isbrücker (1980), onde a família foi definida sem Astroblepinae e 

Scoloplacinae, as quais foram elevadas a categoria de família. Isbrücker (1980) 

reconheceu Plecostomus como sinônimo júnior de Hypostomus, retornando o nome 

novamente para Hypostominae. Propos ainda, mais uma subfamília Ancistrinae, para 

alocar um grupo de loricariídeos que possuem odontódeos hipertrofiados nas placas da 

região interopercular. 

O primeiro a apresentar uma proposta de classificação baseada em análise 

filogenética foi Howes (1983), baseando seu estudo na miologia e osteologia cranial, 

entretanto, com um número muito limitado de táxons terminais. Neste estudo foi 

proposta mais uma subfamília, Chaetostominae, e também foi corroborada a proposta de 

Isbrücker (1980) em relação às famílias Astroblepidae e Scoloplacidae. Howes, 

entretanto, não encontrou sinapomorfias para Ancistrinae e Hypostominae que as 

apoiassem como grupo natural. 

A hipótese filogenética de Schaefer (1987), corroborou parcialmente a 

classificação pré-cladística de Isbrücker (1980). Nesse estudo, foi encontrando 

caracteres osteológicos exclusivos que apoiaram o monofiletismo das subfamílias, 
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entretanto, suas evidências sugeriram que Hypostominae não formaria um grupo 

monofilético sem a inclusão de Ancistrinae. 

Com base em análises filogenéticas, utilizando sequências parciais de rDNA 

mitocondrial de 58 espécies de loricariídeos, Montoya-Burgos et al. (1998) 

classificaram a família em dois grupos: os loricariídeos superiores e os inferiores. Neste 

estudo, somente a subfamília Loricariinae teve seu monofiletismo recuperado. 

Armbruster (2004) apresentou a mais completa classificação filogenética usando 

principalmente características osteológicas, para as subfamílias de Loricariidae, 

incluindo Loricariinae, Hypoptopomatinae Neoplecostominae, Hypostominae e 

Ancistrinae. Para resolver os problemas do parafiletismo de Hypostominae, já sugeridos 

por Schaefer (1987), Ancistrinae foi incluída na subfamília Hypostominae, a qual foi 

subdividida em cinco tribos: Ancistrini, Corymbophanini, Hypostomini, 

Pterygoplichthini e Rhinelepini. Nesse estudo, também foi apresentada uma proposta de 

relações entre os gêneros da tribo Ancistrini. Já Neoplecostominae, mesmo parafilética, 

foi provisoriamente mantida por Armbruster (2004). Nesse trabalho, Armbruster 

reconheceu Delturus angulicauda e Upsilodus victori como um grupo monofilético, que 

seria o grupo irmão de todos os outros loricariídeos exceto Lithogenes, e sugeriu a 

criação de uma nova subfamília para alocar esses dois gêneros. 

Reis et al. (2006) reconheceram Upsilodus victori Miranda Ribeiro, 1924 como 

sinônimo junior de Hemipsilichthys gobio (Lütken, 1874). Com suporte tanto em dados 

moleculares (Montoya-Burgos et al. 1998), quanto morfológicos (Armbruster, 2004), 

Reis et al. (2006) formalizaram a descrição de Delturinae como uma nova subfamília de 

Loricariidae para alocar as espécies de Delturus e mais três espécies de Hemipsilichthys, 

H. gobio, H. papillatus Pereira, Oliveira & Oyakawa, 2000, e H. nimius Pereira, Reis, 

Souza & Lazzarotto, 2003. Chiachio et al. (2008), baseados em dados moleculares, 
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sugeriram uma nova subfamília para Loricariidae, Otothyrinae, mas essa classificação 

não tem sido aceita. 

Na classificação mais aceita atualmente, Loricariidae está subdividida em seis 

subfamílias: Lithogeneinae, Delturinae, Neoplecostominae, Hypoptopomatinae, 

Loricariinae e Hypostominae (Armbruster, 2004; Reis et al., 2006). Entre as tribos que 

compõem a subfamília Hypostominae, Ancistrini é a mais diversa com cerca de 265 

espécies válidas, distribuídas em 30 gêneros (Fisch-Muller, 2003; Ferraris, 2007; 

Eschmeyer, 2013). 

Armbruster (2008) fez uma reanálise do estudo apresentado em Armbruster 

(2004), e propôs uma nova hipótese de relações filogenéticas para os gêneros de 

Hypostominae. Neste trabalho, Ancistrini foi subdividido em três clados: o primeiro 

composto pelo Gênero 3, posteriormente descrito como Etsaputu Lujan, Armbruster & 

Rengifo 2011, o segundo pelo clado Panaque e o terceiro pelo clado Ancistrus. Nesse 

estudo, Armbruster usou poucas espécies por gênero. Ancistrus, por exemplo, com cerca 

de 70 espécies válidas foi representado por apenas dois táxons. A baixa 

representatividade taxonômica pode ter sido a razão da inconsistência da posição 

filogenética de alguns gêneros e algumas sinonímias propostas pelo autor (por exemplo, 

Oligancistrus sinônimo junior de Spectracanthicus e Scobinancistrus sinônimo junior 

de Panaque), as quais ainda geram muitas discussões entre os especialistas do grupo. 

Lujan et al. (2015) propuseram uma nova hipótese de relações filogenéticas para 

os gêneros da subfamília Hypostominae, baseados em dados moleculares utilizando 

como marcadores dois genes mitocondriais (16S e Cyt b) e três do genoma nuclear 

(RAG1, RAG2, MyH6). Nesse estudo, os autores utilizaram as análises Bayesiana e 

Máxima Verossimilhança e ambas suportam Astroblepidae como grupo irmão de 

Loricariidae, a qual teve o seu monofiletismo corroborado incluindo Lithogeninae. 
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Entretanto, a posição de Lithogenes villosus dentro de Loricariidae ainda precisa ser 

resolvida. Ambas as análises suportaram o monofiletismo de Loricariinae, entretanto, 

não houve suporte que corrobore Hypoptopomatinae como grupo natural sem a inclusão 

de Neoplecostominae. Além disso, gêneros tradicionalmente alocados em 

Hypostominae, Rhinelepis e Pseudorinelepis, foram retirados e recuperados como grupo 

irmão de (Hypostominae + Hypoptopomatinae + Loricariinae), formando uma politomia 

não resolvida com Pseudancistrus genisetiger, o qual foi colocado como incertae sedis. 

As relações entre os gêneros de Hypostominae, embora bem suportadas tanto pela 

análise Bayesiana como pela Máxima Verossimilhança, divergem significativamente 

das hipóteses morfológicas, inclusive no arranjo das tribos previamente propostas por 

Armbruster (2004; 2008), como por exemplo, o parafiletismo de Ancistrini. Diante 

dessas incertezas, muitos estudos ainda são necessários para que as relações entre as 

subfamílias, gêneros e espécies de Loricariidae, sejam satisfatoriamente entendidas. 

 

1.2. O gênero Baryancistrus Rapp Py-Daniel, 1989 

 
Pertencente a tribo Ancistrini, o gênero Baryancistrus foi proposto por Rapp Py-

Daniel (1989) para realocar Hypostomus niveatus Castelnau, 1855 do rio Araguaia. 

Isbrücker (2001) sugeriu uma nova combinação para Hemiancistrus longipinnis Kindle, 

1895 descrita para a bacia do rio Tocantins, alocando-o em Baryancistrus. Atualmente, 

o gênero possui seis espécies válidas, quatro delas descritas nos ultimos 15 anos: B. 

demantoides Werneke, Sabaj, Lujan & Armbruster, 2005 e B. beggini Lujan, Arce & 

Armbruster, 2009, ambos da área de confluência dos rios Orinoco e Ventuari 

(Venezuela e Colômbia) e B. xanthellus Rapp Py-Daniel, Zuanon & de Oliveira, 2011 e 

B. chrysolomus Rapp Py-Daniel, Zuanon & de Oliveira, 2011 da bacia do rio Xingu. 
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Além das seis espécies válidas, há vários morfotipos não formalmente descritos, 

distribuídos nos rios: Tapajós, Xingu, Trombetas e Jari no estado do Pará, Araguari no 

estado do Amapá e no rio Negro no Estado do Amazonas (Rapp Py-Daniel et al., 2011). 

Embora a grande maioria das espécies de Baryancistrus seja desconhecida pela ciência, 

elas são muito populares no comércio de peixes ornamentais devido ao seu atrativo 

padrão de colorido geralmente com pintas claras e brilhantes sobre um fundo escuro. 

Segundo Rapp Py-Daniel et al. (2011) essas espécies têm sido exportadas há anos para 

os Estados Unidos, Europa e Ásia. Entretanto, com a ausência de nomes formais para 

estas e outras espécies de loricariídeos, um sistema de código composto por letras e 

números (“L-Numbers”) foi desenvolvido por aquaristas (Datz, 1989). 

As espécies do gênero estão distribuídas em rios formados por águas claras de 

cor verde a verde-oliva que nascem nos maciços pré-cambrianos das Guianas e do 

Brasil Central, no Brasil, e na bacia do rio Orinoco na Venezuela e Colômbia. As 

espécies do gênero ocorrem em trechos encachoeirados, com águas rápidas em rios de 

grande porte e seus maiores tributários. Esses habitats estão sendo rapidamente afetados 

ou ameaçados devido à construção de barragens na Amazônia: tais como, Tucuruí e 

várias outras na bacia do Araguaia-Tocantins, Belo Monte na bacia do rio Xingu no 

Pará e Sete Quedas no rio Teles Pires no Mato Grosso, além de, muitas outras que estão 

em fase de planejamento nos rios Tapajós, Juruena, Trombetas e Jari (http://dams-

info.org/en). 

O gênero pode ser caracterizado, de acordo com Rapp Py-Daniel et al. (2011), 

por uma combinação de caracteres não-exclusivos, incluindo dentes numerosos, maxilas 

grandes e paralelamente dispostas; cabeça e corpo largos e robustos; fortes odontódeos 

nas placas interoperculares e uma membrana hipertrofiada posterior ao último raio da 

nadadeira dorsal. A presença de uma membrana hipertrofiada posterior ao último raio 
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da nadadeira dorsal é compartilhada também com os gêneros Oligancistrus, 

Parancistrus e Spectracanthicus. 

Na análise filogenética de Armbruster (2008), ao contrário do proposto por 

Armbruster (2004), Baryancistrus está mais relacionado ao clado Panaque, que inclui 

Acanthicus, Hemiancistrus, Hypancistrus, Leporacanthicus, Megalancistrus, 

Micracanthicus (Gênero 1 em Armbruster, 2008), Panaque, Peckoltia, Pseudacanthicus 

e Spectracanthicus (incluindo Oligancistrus). Segundo Armbruster (2008), tal mudança 

no posicionamento filogenético de Baryancistrus pode ter ocorrido por não terem sido 

incluído espécimes adultos na analise de 2004. De acordo com Armbruster (2008), o 

presente gênero foi incluído no clado Panaque pela falta de odontódeos no opérculo em 

espécimes adultos. Neste estudo, um clado formado por Baryancistrus e Parancistrus 

sp. foi recuperado como grupo irmão de todos os outros gêneros que compõem o clado 

Panaque. Entretanto, nesse estudo só foram utilizadas duas espécies do gênero: B. 

niveatus e B. demantoides.  

Na análise molecular de Lujan et al. (2015) cinco espécies de Baryancistrus 

foram incluídas. Entretanto, o monofiletísmo do gênero não foi recuperado sendo o 

mesmo dividido em dois clados: um formado por três espécies amazônicas B. 

chrysolomus, B. niveatus e B. xanthellus tendo como grupo irmão Spectracanthicus 

zuanoni, S. punctatissimus e Parancistrus nudiventris. O outro clado é formado pelas 

duas espécies do rio Orinoco B. beggini e B. demantoides, mais Hemiancistrus 

subviridis e H. guahiborum. Devido a inconsistência no posicionamento filogenético de 

Baryancistrus, uma análise filogenética incluindo todas as espécies descritas e as muitas 

espécies novas do gênero, já conhecidas e depositadas em acervos científicos se faz 

necessária para entender as relações entre as espécies do gênero bem como o 

relacionamento com os outros gêneros da tribo Ancistrini. As espécies de Baryancistrus 
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são particularmente abundantes em áreas de águas claras e com forte correnteza, o que 

os torna francamente ameaçados por projetos de empreendimentos hidrelétricos. 

Portanto, o estudo taxonômico e sistemático de Baryancistrus irá ajudar a ampliar o 

conhecimento sobre os peixes amazônicos adaptados a estes ambientes e assim, 

contribuirá para subsidiar estratégias de manejo e conservação desta ictiofauna. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo geral: 

Realizar um estudo taxonômico e filogenético de Baryancistrus Rapp Py-Daniel, 

1989. 

 

1.3.2. Objetivos específicos: 

1- Revisar as espécies de Baryancistrus e descrever os novos táxons por ventura 

encontrados; 

2- Confeccionar chave de identificação para as espécies de Baryancistrus; 

3- Propor uma hipótese de relações filogenéticas para as espécies do gênero 

Baryancistrus baseando-se em caracteres de anatomia externa e interna. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Revisão taxonômica 

A nomenclatura taxonômica e classificação dos táxons seguiram Fisch-Muller 

(2003) e Ferraris (2007). A revisão taxonômica abrangeu todas as espécies nominais, 

como também todos os morfotipos de Baryancistrus depositados em coleções 

científicas. O conceito de espécie utilizado aqui segue Nelson & Platnick (1981), o qual 



 11 

estabelece ‘espécie’ como a menor amostra diagnosticável de organismos portadores de 

um conjunto único de caracteres ou combinações de caracteres quando for o caso. 

 
2.2. Material examinado 

Para a revisão taxonômica e análise filogenética, a escolha dos táxons terminais 

foi feita com base no levantamento bibliográfico dos estudos de taxonomia e filogenia, 

bem como no estudo direto de espécimes em coleções de peixes, assim como, na 

verificação de sua disponibilidade com o uso do specieslink (http://splink.cria.org.br), 

inclusive dos tipos, e solicitados ou examinados nas seguintes instituições: 

• ANSP (Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Filadélfia, EUA) 

• CAS (California Academy of Sciences, São Francisco, EUA) 

• INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Amazonas, 

Brasil) 

• MCP (Museu de Ciências da PUCRS, Porto Alegre, Brasil)  

• MNHN (Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, França) 

• MNRJ (Museu Nacional, Rio de Janeiro, Brasil) 

• MPEG (Museu Paraense Emilio Goeldi, Belém, Brasil) 

• MZUSP (Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, 

Brasil) 

• NUP (Coleção Ictiológica do Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e 

Aquicultura, Maringá, Paraná, Brasil)  

• UFRO-I (Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, Rondônia, Brasil) 

• ZUEC (Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Campinas, 

Campinas, São Paulo) 
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2.3. Obtenção dos dados morfométricos e merísticos 

As medidas morfométricas foram tomadas com um paquímetro digital de 

precisão de 0.1 mm. Os dados merísticos foram obtidos com uso de um 

estereomicroscópio. Para análise morfológica, 47 medidas corporais foram comparadas: 

35 morfométricas e 12 merísticas. As medidas foram baseadas em Boeseman (1968) e 

Fisch-Muller et al. (2001) e as contagens em Schaefer (1997). 

 

2.3.1. Medidas 

1. Comprimento padrão (CP): da ponta do focinho até a última placa da série média. 

2. Comprimento pré-dorsal: da ponta do focinho até a borda posterior da placa nucal. 

3. Comprimento da cabeça (CC): da ponta do focinho até a extremidade posterior do 

processo supraocciptal. 

4. Largura do cleitro: entre as extremidades distais do cleitro. 

5. Largura do processo cleitral: entre as extremidades posterior do processo cleitral. 

6. Comprimento entre a origem das nadadeiras peitoral e pélvica: entre a inserção do 

espinho da nadadeira peitoral até a inserção do espinho da nadadeira pélvica. 

7. Comprimento do espinho peitoral: da base até a extremidade distal do raio indiviso da 

nadadeira peitoral. 

8. Comprimento entre a origem das nadadeiras pélvica e anal: entre a inserção do 

espinho da nadadeira pélvica até a inserção do espinho da nadadeira anal. 

9. Comprimento do espinho da nadadeira pélvica: da base até a extremidade distal do 

raio indiviso da nadadeira pélvica. 

10. Comprimento pós-anal: entre o ultimo raio da nadadeira anal até a ultima placa da 

série médio-ventral.  
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11. Comprimento do espinho da nadadeira anal: da base até a extremidade distal do 

primeiro raio indiviso da nadadeira anal. 

12. Comprimento do espinho da nadadeira dorsal: da base até a extremidade distal do 

raio indiviso da nadadeira dorsal. 

13. Comprimento da base da nadadeira dorsal: da margem anterior do espinho ao último 

raio da nadadeira dorsal. 

14. Distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa: do último raio da nadadeira dorsal 

até a placa de sustentação da nadadeira adiposa. 

15. Altura do pedúnculo caudal: na linha vertical posterior a nadadeira adiposa, menor 

altura. 

16. Comprimento do espinho da nadadeira adiposa: do final da placa de sustentação até 

a extremidade distal do espinho da nadadeira adiposa. 

17. Comprimento entre as nadadeiras adiposa e caudal: entre a origem da placa de 

sustentação da nadadeira adiposa a ultima placa da série médio-ventral. 

18. Altura do corpo na origem da nadadeira dorsal: maior altura imediatamente anterior 

à inserção da nadadeira dorsal. 

19. Largura do corpo na origem da nadadeira dorsal: maior largura, na linha de inserção 

da nadadeira dorsal. 

20. Largura do corpo na origem da nadadeira anal: medida na linha de inserção da 

nadadeira anal. 

21. Comprimento pós-dorsal: do último raio ramificado (ou da margem posterior da 

membrana) da nadadeira dorsal à ultima placa da série médio-ventral. 

22. Comprimento entre o ânus e a nadadeira anal: do ânus à inserção do raio indiviso da 

nadadeira anal. 

23. Diâmetro da órbita: medida horizontal à órbita. 
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24. Comprimento do focinho: da ponta do focinho à porção anterior da órbita. 

25. Distância entre as narinas: menor distância entre as aberturas nasais. 

26. Distância entre as órbitas: menor distância entre as órbitas. 

27. Altura da cabeça: na linha vertical no processo supraoccipital. 

28. Comprimento do dentário: entre uma extremidade a outra do dentário. 

29. Comprimento do pré-maxilar: entre uma extremidade e outra do pré-maxilar. 

30. Largura da cabeça: na região opérculo. 

31. Distância entre o olho e a narina: menor distância entre o olho e a narina. 

32. Distância interbranquial: a menor distância entre as aberturas brânquias. 

33. Abertura branquial: entre a abertura branquial à origem espinho peitoral (margem 

externa). 

34. Largura do lábio inferior: entre a inserção dos barbilhões. 

35. Comprimento do lábio inferior. linha longitudinal na porção central do lábio 

inferior. 

 

2.3.2. Contagens 

1. Número de dentes do pré-maxilar: é considerado o lado com o maior número de 

dentes. 

2. Número de dentes do dentário: é considerado o lado com maior número de dentes. 

3. Número de placas laterais (série média): da primeira placa imediatamente posterior 

ao Pterótico-supracleitro à última placa do pedúnculo caudal. 

4. Número de placas entre as nadadeiras anal e caudal: placas entre o ultimo raio 

ramificado da nadadeira anal ao primeiro raio procurrente da nadadeira caudal. 

5. Número da base da nadadeira dorsal: placas entre a inserção do espinho ao ultimo 

raio ramificado da nadadeira dorsal. 
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6. Número de placas entre as nadadeiras dorsal e adiposa: placas entre a o último raio 

ramificado da dorsal (ou da membrana posterior à dorsal) à placa de sustentação da 

nadadeira adiposa. 

7. Número de placas pré-dorsal: número de placas entre o supraoccipital e a nadadeira 

dorsal. 

8. Número de raios da dorsal. 

9. Número de raios da peitoral. 

10. Número de raios da pélvica. 

11. Número de raios da anal. 

12. Número de raios da caudal. 

 

2.4. Análise osteológica e ilustrações 

Para análise osteológica, foram utilizados exemplares menores (até 90 mm de 

comprimento padrão) diafanizados (cs) de cada espécie, seguindo metodologia descrita 

por Taylor & Van Dyke (1985), a qual consiste basicamente em clarear a musculatura 

do animal com o uso de enzima (tripsina), corar as cartilagens com “alcian blue” e os 

ossos com alizarina. Espécimes maiores foram analisados a partir da preparação de 

esqueletos secos (esq.) com o auxílio de larvas de besouros dermestídeos. As ilustrações 

das regiões do corpo e peças anatômicas que apresentaram relevância taxonômica foram 

feitas através de edições imagens obtidas com máquina fotográfica digital Nikon D-80. 

 

2.5. Análise filogenética 

As propostas de relações filogenéticas foram baseadas nos conceitos da 

metodologia cladística proposta por Hennig (1950, 1966) e subsequentemente discutida 

e aprimorada por outros autores (Nelson & Platkick, 1981; Wiley, 1981; Wiley et al., 



 16 

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. 

A obtenção dos caracteres morfológicos foi baseada principalmente no estudo da 

osteologia e morfologia externa. Todos os caracteres previamente propostos e relevantes 

no âmbito do presente estudo foram reavaliados e devidamente reconhecidos. Além 

disso, alguns caracteres originais incluídos na matriz de dados foram reconhecidos e 

descritos no presente estudo. 

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

Maddison, 2006), e os dados foram analisados pelo método de parcimônia, o atual 

paradigma no estudo e análises filogenéticas de caracteres morfológicos (Farris, 1983; 

Kluge & Grant, 2006). Por sua vez, a análise de parcimônia foi realizada pelo programa 

TNT (Tree Analysis using New Technology, por Goloboff et al. (2003). Na análise 

filogenética, estados e caracteres foram não ordenados e sem atribuição de pesos. 

 

2.5.1. Grupo interno 

O grupo interno é composto por todas as espécies descritas para o gênero 

Baryancistrus, assim como todas as espécies novas encontradas no transcorrer do 

presente trabalho. Espécie tipo é indicada com um (*). 

 

Baryancistrus Rapp Py-Daniel, 1989 

Baryancistrus beggini, B. chrysolomus, B. demantoides, B. longipinnis, *B. niveatus, B. 

xanthellus Baryancistrus sp. “Araguaia”, Baryancistrus sp. “bola branca”, 

Baryancistrus sp. “Culuene”, Baryancistrus sp. “Jari”, Baryancistrus sp. “Jolie”, 

Baryancistrus sp. “membrana”, Baryancistrus sp. “Porteira”, Baryancistrus sp. 

“Tapajos”, Baryancistrus sp. “Teles Pires”, Baryancistrus sp. “Trombetas”. 
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2.5.2. Grupo externo 

O grupo externo foi formado por 31 gêneros e 94 espécies pertencentes às tribos 

Ancistrini, Hypostomini, Pterygoplichthyini e Rhinelepini, dando enfase aos 

representantes de Ancistrini. Segue abaixo a lista dos gêneros e as respectivas espécies 

utilizadas na construção da matriz. 

 

Ancistrini 

Acanthicus Spix & Agassiz, 1829 - *A. hystrix Spix & Agassiz, 1829 

 

Ancistomus Isbrücker & Seidel, 2001 - A. cf. sabaji (Armbruster, 2003), A. feldbergae 

(de Oliveira, Rapp Py-Daniel, Zuanon & Rocha, 2012), *A. snethlageae (Steindachner, 

1911) e A. spilomma (Cardoso & Lucinda, 2003). 

 

Ancistrus Kner, 1854 - A. dolichopterus Kner, 1854, A. dubius Eigenmann & 

Eigenmann, 1889, A. hoplogenys (Günther, 1864), A. karajas de Oliveira, Rapp Py-

Daniel, Zawadzki & Zuanon, 2016, A. krenakarore de Oliveira, Rapp Py-Daniel, 

Zawadzki & Zuanon, 2016, A. maximus de Oliveira, Zuanon, Zawadzki & Rapp Py-

Daniel, 2015, A. ranunculus Muller, Rapp Py-Daniel & Zuanon, 1994, Ancistrus sp. 

dimona e Ancistrus sp. sucunduri. 

 

Araichthys Zawadzki, Bifi & Mariotto, 2016 - *A. loro Zawadzki, Bifi & Mariotto, 

2016. 

 

Chaetostoma Tschudi, 1846 - C. jegui Rapp Py-Daniel, 1991, C. dorsale Eigenmann, 

1922 e C. thomsoni Regan, 1904. 
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Dekeyseria Rapp Py-Daniel, 1985 - *D. amazonica Rapp Py-Daniel, 1985, D. picta 

(Kner, 1854) e D. scaphirhyncha (Kner, 1854). 

 

Dolichancistrus Isbrücker, 1980 - D. fuesslii (Steindachner, 1911) 

 

Exastilithoxus Isbrücker & Nijssen, 1979 - *E. aff. fimbriatus (Steindachner, 1915) e 

E. hoedemani Isbrücker & Nijssen, 1985. 

 

Guyanancistrus Isbrücker, 2001 - *G. brevispinis (Heitmans, Nijssen & Isbrücker, 

1983) e G. niger (Norman, 1926). 

 

Hemiancistrus Bleeker, 1862 - H. guahiborum Werneke, Armbruster, Lujan & Taphorn, 

2005, H. subviridis Werneke, Sabaj, Lujan & Armbruster, 2005, Hemiancistrus sp. 

“Aripuana” e Hemiancistrus sp. “Uaupes”. 

 

Hopliancistrus Isbrücker & Nijssen, 1989 - *H. tricornis Isbrücker & Nijssen, 1989, 

Hopliancistrus sp. “Bacaja”, Hopliancistrus sp. “Culuene”, Hopliancistrus sp. 

“Jamanxim” e Hopliancistrus sp. “Xingu”. 

 

Hypancistrus Isbrücker & Nijssen, 1991 - H. inspector Armbruster, 2002, *H. zebra 

Isbrücker & Nijssen, 1991, Hypancistrus sp. “pão”, Hypancistrus sp. “Uatuma” e 

Hypancistrus sp. “zebra marrom”. 

 

Lasiancistrus Regan, 1904 - L. schomburgkii (Günther, 1864), L. tentaculatus 

Armbruster, 2005 e Lasiancistrus sp. 
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Leporacanthicus Isbrücker & Nijssen, 1989 

*Leporacanthicus galaxias Isbrücker & Nijssen, 1989, L. heterodon Isbrücker & 

Nijssen, 1989 e L. joselimai Isbrücker & Nijssen, 1989. 

 

Lithoxus Eigenmann, 1910 

*Lithoxus lithoides Eigenmann, 1910, L. planquettei Boeseman, 1982, L. stocki Nijssen 

& Isbrücker, 1990 e Lithoxus sp. 

 

Megalancistrus Isbrücker, 1980 

*Megalancistrus parananus (Peters, 1881). 

 

Panaqolus Isbrücker & Schraml, 2001 

Panaqolus nix Cramer & Rapp Py-Daniel, 2015 e P. tankei Cramer & Sousa, 2016. 

 

Panaque Eigenmann & Eigenmann, 1889 

Panaque cf. armbrusteri Lujan, Hidalgo & Stewart, 2010. 

 

Parancistrus Bleeker, 1862 

*Parancistrus aurantiacus (Castelnau, 1855) e P. nudiventris Rapp Py-Daniel & 

Zuanon, 2005. 

 

Peckoltia Miranda Ribeiro, 1912 

Peckoltia braueri (Eigenmann, 1912), P. brevis (La Monte, 1935), P. compta de 

Oliveira, Zuanon, Rapp Py-Daniel & Rocha, 2010 e *P. vittata (Steindachner, 1881). 
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Peckoltichthys Miranda Ribeiro, 1917 

*Peckoltichthys bachi (Boulenger, 1898). 

 

Pseudacanthicus Bleeker, 1862 

Pseudacanthicus leopardus (Castelnau, 1855), P. major e Pseudacanthicus sp. “açacu 

preto”. 

 

Pseudancistrus Bleeker, 1862 

Pseudancistrus asurini Silva, Roxo & Oliveira, P. nigrescens Eigenmann, 1912, P. 

genisetiger Fowler, 1941, P. zawadzkii Silva, Roxo, Britzke & Oliveira, 2014 e 

Pseudancistrus sp. “Uatuma”. 

 

Pseudolithoxus Isbrücker & Werner, 2001 

Pseudolithoxus anthrax (Armbruster & Provenzano, 2000), P. nicoi (Armbruster & 

Provenzano, 2000) e Pseudolithoxus sp. 

 

Scobinancistrus Isbrücker & Nijssen, 1989 

Scobinancistrus aureatus Burgess, 1994, *S. pariolispos Isbrücker & Nijssen, 1989 e 

Scobinancistrus sp. 

 

Spectracanthicus Nijssen & Isbrücker, 1987 

Spectracanthicus immaculatus Chamon & Rapp Py-Daniel, 2014, *S. murinus Nijssen 

& Isbrücker, 1987, S. punctatissimus (Steindachner, 1881), S. tocantinenses Chamon & 

Rapp Py-Daniel, 2014, S. zuanoni Chamon & Rapp Py-Daniel, 2014, Spectracanthicus 

cf. immaculatus, Spectracanthicus aff. immaculatus e Spectracanthicus sp. “Araguaia”. 



 21 

Hypostomini 

Aphanotorulus Isbrücker & Nijssen, 1983 

Aphanotorulus emarginatus (Valenciennes, 1840) e A. squalinus (Jardine, 1841). 

 

Hypostomus Lacépède, 1803 

Hypostomus melanephelis Zawadzki, Oliveira, de Oliveira & Rapp Py-Daniel, 2015, 

*H. cf. plecostomus (Linnaeus, 1758), H. pyrineusi (Miranda Ribeiro, 1920), H. rhantos 

Armbruster, Tansey & Lujan, 2007, H. cf. soniae Hollanda-Carvalho & Weber, 2004 e 

H. taphorni (Lilyestrom, 1984). 

 

Pterygoplichthyini 

Pterygoplichthys Gill, 1858 

Pterygoplichthys pardalis (Castelnau, 1855). 

 

Rhinelepini 

Pseudorinelepis Bleeker, 1862 

*Pseudorinelepis genibarbis (Valenciennes, 1840). 

 

Rhinelepis Spix & Agassiz, 1829 

Rhinelepis strigosa Valenciennes, 1840. 
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3. Resultados e Discussão 

3.1. Análise filogenética. 

 

Os caracteres analisados no presente estudo são apresentados abaixo e agrupados por 

complexos morfológicos (e.g. neurocrânio, suspensório, arco mandibular, arco hióide e 

brânquias, sistema látero-sensorial, aparelho de Weber etc.). Na descrição de cada 

carácter são apresentados os índices de consistência (IC) e retenção (IR). 

 

3.1.1 Descrição dos caracteres 

Neurocrânio 

Frontal 

 
1. Contato do frontal com a órbita. Modificado de Rapp Py-Daniel, 1997#15; 

Armbruster, 2004#94. (IC = 0,29; IR = 0,80). 

 

(0) grande contato com a órbita lateralmente, formando a borda dorsal da órbita.  

(1) muito próximo a órbita, algumas vezes com um pequeno ponto de contato. 

(2) sem contato, bem afastado da órbita. 

 

O frontal na maioria dos loricariídeos possui uma expansão lateral em sua porção 

posterior formando a borda dorsal da órbita (estado 0; fig. 1 A, B, C, G, H e I). Em 

alguns táxons, a expansão lateral é curta e estreita de modo que sua borda fica bem 

próximo a órbita e em alguns espécimes ocorre um pequeno contato com a órbita 

(estado, 1; fig. 1 F). O frontal afastado da orbita foi observado nos representantes de 

Hypostomini estudados, Rhinelepis strigosa, além alguns gêneros de Ancistrini, tais 

como: Panaque, Panaqolus, Scobinancistrus e Peckoltichthys (estado 2; fig. 1 D e E). 
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2. Extensão da margem anterior do frontal. (IC = 0,17; IR = 0,67). 

 

(0) curta, alcançando no máximo a metade do comprimento da narina. 

(1) alongada, margem anterior ultrapassa a metade do comprimento da narina. 

 

Na maioria dos táxons examinados a margem anterior do frontal é curta, limitando-se a 

margem posterior da narina ou alcançando no máximo a metade do comprimento 

(estado 0; fig. 1 A, B, C). A margem anterior do frontal ultrapassando a metade do 

comprimento da narina (estado 1; fig. 1 E e G), está presente em Aphanotorulus, 

Ancistrus, Lasiancistrus schomburgkii, Panaque cf. armbrusteri, Peckoltichthys e 

Rhinelepini. 

 

Etmóide lateral 

 

3. Tamanho do etmóide lateral. Modificado de Britto, 2002#9; (IC = 0,10; IR = 0,82). 

 

(0) curto. 

(1) alongado. 

 

O etmóide lateral em Loricariidae é um osso relativamente longo. No presente estudo, o 

comprimento foi tomado em vista ventral da extremidade mais anterior até a ponta da 

expansão lateral, e a largura tomada em linha reta da porção posterior mais interna a 

qual faz contato com o parasfenóide, para a margem externa. Na maioria das espécies 

estudadas o etmóide lateral é curto, quando a metade do comprimento é menor que a 

largura do osso (estado 0; fig. 2 E e F). O etmóide lateral alongado, quando a metade do 

comprimento é maior que a largura do osso (estado 1; fig. 2 A - D), está presente em: 

Acanthicus, Ancistomus cf. sabaji, Ancistrus dubius, Baryancistrus, Dolichancistrus, 

Hemiancistrus guahiborum, H. subviridis e Hemiancistrus sp. “Uaupes”, Hypostomus 
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cf. plecostomus, H. cf. soniae, H. taphorni, Lasiancistrus exceto L. tentaculatus, 

Leporacanthicus, Megalancistrus, Panaqolus, Panaque, Parancistrus, 

Pseudacanthicus, Pseudancistrus genisetiger, Scobinancistrus e Spectracanthicus. 

 

4. Forma do etmóide lateral. Modificado de Armbruster, 2004#95. (IC = 0.13; IR = 

0.56). 

 

(0) com forma triangular, mas apresentando os três lados com comprimentos diferentes, 

com a face em contato com o parasfenóide mais alongado do que a face posterior. 

(1) com forma triangular, mas com a face em contato com o parasfenóide mais ou 

menos do mesmo comprimento da face posterior. 

(2) ligeiramente retangular. 

 

O etmóide lateral possui a forma triangular ou ligeiramente retangular. Entretanto, a 

forma triangular pode variar, desde um triângulo com os três lados diferentes 

assemelhando a um triângulo escaleno (estado 0; fig. 2 A e C), presente em 

Baryancistrus longipinnis, B. niveatus, xanthellus, Baryancistrus sp. “bola branca”, 

Baryancistrus sp. “Tapajós”, Hemiancistrus guahiborum, H. subviridis, Hemiancistrus 

sp. “Uaupes”, Panaque cf. armbrusteri, Pseudacanthicus spinosus, Scobinancistrus sp. 

O etmóide lateral pode ter a forma também de um triângulo com os dois lados 

ligeiramente do mesmo tamanho (isóceles) presente na maioria dos táxons analisados 

(estado 1; fig. 2 C e E). O estado 2 (Fig. 2 B e D), está presente em Acanthicus, 

Exastilithoxus, Lithoxus, Leporacanthicus, Parancistrus, Pseudacanthicus exceto P. 

spinosus, Pseudancistrus genisetiger, Spectracanthicus punctatissimus, S. zuanoni, S. 

immaculatus e S. cf. immaculatus. 
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Figura 1. Vista dorsal do crânio: A) Hemiancistrus sp. “Uaupes” INPA 5238, 187,9 
mm CP; B) Baryancistrus xanthellus INPA 43730, 195,5 mm CP; C) Acanthicus histrix 
INPA 31803, 152,8 mm CP; D) Scobinancistrus aureatus INPA 43693, 225,2 mm CP; 
E) Panaque cf. armbrusteri INPA 43848, 290,1 mm CP; F) Ancistomus feldbergae 
INPA 43849, 147,5 mm CP; G) Ancistrus ranunculus INPA 43456, 119,9 mm CP; H) 
Hopliancistrus sp. “Culuene” INPA 37616, 111,9 mm CP; I) Dekeyseria amazonica 
INPA 52823, 160,3 mm CP. 
 

5. Expansão ventro-lateral do etmóide lateral. (IC = 0,20; IR = 0,50). 

 

(0) expansão ventro-lateral muito curta ou ausente. 

(1) Expansão ventro-lateral curta. 

(2) expansão ventro-lateral bem desenvolvida. 

 

O etmóide lateral possui uma expansão ventro-lateral que pode ser muito longa e 

pontuda observada na maioria dos táxons analisados (estado 2; fig. 2 A, C, E e F). Em 

algumas espécies essa expansão é menos desenvolvida (estado 1; fig. 2 D), por exemplo 

em: Ancistomus feldbergae, Exastilithoxus, Hypancistrus sp. zebra marrom, Lithoxus 
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exceto L. planquettei, Parancistrus, Pseudacanthicus, Scobinancistrus sp. 

Spectracanthicus immaculatus, S. cf. immaculatus. Em Acanthicus hystrix e Rhinelepini 

essa expansão é muita curta ou ausente (estado 0; fig. 2 B). 

 

6. Cavidade profunda na margem ventral anterior da expansão ventro-lateral do etmóide 

lateral. (IC = 0,50; IR = 0,88). 

 

(0) ausente. 

(1) presente. 

 

A margem ventral anterior da expansão ventro-lateral do etmóide lateral na grande 

maioria dos táxons é plana ou levemente arredondada (estado 0; fig. 2 A - F). Em 

Chaetostoma, exceto C. jegui, Exastilithoxus, Dolichancistrus e Lithoxus esta expansão 

possui uma grande cavidade em sua margem anterior, representando uma sinapomorfia 

não exclusiva para esses gêneros (estado 1; fig. 3). 

 

7. Capsula nasal. Modificado de Armbruster, 2004#96. (IC = 0,13; IR = 0,60). 

 

(0) posicionado sobre a crista do etmóide lateral. 

(1) posicionado na margem externa da crista do etmóide lateral. 

(2) posicionado na margem interna da crista do etmóide lateral. 

 

A capsula nasal nos táxons analisados é ventralmente suportada pelo etmóide lateral, 

entretanto, a sua posição em relação a crista do etmóide lateral sofre variação. Na 

maioria dos táxons a capsula está posicionada sobre a crista ou sobre o côndilo do 

etmóide lateral (estado 0). Em algumas espécies de Baryancistrus, Ancistrus exceto A. 

ranunculus, Araichthys, Hypancistrus, Panaqolus tankei, Peckoltia, Peckoltichthys, 

Scobinancistrus e para as espécies de Hypostomus do grupo cochliodon, a capsula nasal 
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está posicionada na margem externa do etmóide lateral em relação a crista (estado 1). A 

capsula nasal posicionada na margem interna do etmóide lateral (estado 2) está presente 

em Ancistrus ranunculus e Parancistrus. 

 

8. Crista do etmóide lateral. Modificado de Armbruster, 2004#97. (IC = 0,05; IR = 

0,63). 

 

(0) baixa. 

(1) alta. 

 

O etmoide lateral possui em sua superfície ventral uma crista, a qual se estende desde o 

contato anterior com o metapterigóide até o côndilo de articulação entre o etmóide 

lateral e o metapterigóide na sua porção posterior. Essa crista é geralmente baixa para a 

maioria dos loricariídeos (Armbruster, 2004) estado 0 (Fig. 2 D). Para a maioria das 

espécies da tribo Ancistrini essa crista é alta (estado 1; fig. 2 A, B, C e F). 

 

9. Posição da crista do etmóide lateral. (IC = 0,29; IR = 0,67). 

 

(0) na porção médio-ventral. 

(1) na posição latero-ventral margem externa. 

(2) na posição latero-ventral margem interna. 

 

A crista do etmóide lateral pode ser observada em três posições diferentes. Para a 

grande maioria dos táxons examinados ela está posicionada na porção central-ventral do 

etmóide lateral (estado 0; fig. 2 A e F). Em Ancistrus exceto A. maximus, A. karajas, 

Ancistrus sp. sucunduri, e Ancistrus sp. dimona, Lasiancistrus sp., Parancistrus, 

Spectracanthicus punctatissimus, S. tocantinenses, S. zuanoni e Spectracanthicus sp. 

“Araguaia” e a crista está posicionada na margem lateral externa (estado 1; fig. 2 D). O 
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posicionamento da crista na margem interna mais próximo ao parasfenóide do que da 

margem externa do etmóide lateral (estado 2) é uma sinapomorfia para as espécies de 

Hypancistrus. 

 

10. Contato posterior com o metapterigóide. Modificado de Armbruster, 2004#99. (IC = 

0,17; IR = 0,64). 

 

(0) contato com margem posterior do etmoide lateral. 

(1) contato separado da margem posterior do etmoide lateral. 

 

Segundo Armbruster, 2004 a maioria das espécies de Loricariidae possui um côndilo na 

margem posterior do etmoide lateral, que se conecta ao metapterigóide; mesmo com a 

ausência do côndilo como ocorre em algumas espécies, a conexão ocorre alinhada a 

margem posterior do etmoide lateral (estado 0; fig. 2 B, C e F). Em alguns táxons como 

Lasiancistrus exceto L. tentaculatus, Leporacanthicus, Parancistrus, Panaqolus, 

Panaque, Peckoltichthys, Rhinelepini strigosa e Scobinancistrus o contato é deslocado 

para a frente (estado 1; fig. 2 A e D). 

 

11. Côndilo do etmoide lateral. (IC = 0,33; IR = 0,75). 

 

(0) ausente ou pouco desenvolvido. 

(1) bem desenvolvido. 

 

O côndilo do etmóide lateral de maneira geral em Loricariidae possui forma 

ligeiramente arredondada ou alongado e bem desenvolvido (estado 1; fig. 2 A - D). A 

redução ou mesmo ausência desse côndilo (estado 0; fig. 2 E) é encontrado em 

Dekeyseria amazonica, Dolichancistrus fuesslii, Exastilithoxus, Lithoxus, 

Pseudancistrus genisetiger. 
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Figura 2. Vista ventral e lateral do crânio: A) Panaque cf. armbrusteri INPA 43848, 
290,1 mm CP; B) Acanthicus histrix INPA 31803, 152,8 mm CP; C) Baryancistrus 
niveatus INPA 47998, 257,0 mm CP; D) Parancistrus nudiventris INPA 31479, 163,6 
mm CP; E) Dekeyseria amazonica INPA 52823, 160,3 mm CP; F) Baryancistrus 
chrysolomus INPA 43458, 213,4 mm CP. Setas indicam a posição da crista do etmóide 
lateral; ponta de seta, indica a ponta da expansão lateral do etmóide lateral. 
 

Mesetmóide 

 

12. Disco mesetmóide. Armbruster, 2004#100. (IC = 0,50; IR = 0,83). 

 

(0) ausente 
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(1) reduzido. 

(2) desenvolvido. 

 

Em Loricariidae o mesetimóide é um osso relativamente reto, estreito e cilíndrico em 

corte transversal, que apresenta em sua extremidade antero-médio-ventral uma estrutura 

em forma de disco (Schaefer, 1987). O disco do mesetimóide é bem desenvolvido para 

a grande maioria dos táxons examinados (estado 2; fig. 2 C, E e F). O estado 1 (Fig. 2 

D) foi registrado para Leporacanthicus exceto L. joselimai, Lithoxus, Parancistrus, 

Spectracanthicus punctatissimus, S. tocantinenses, S. zuanoni e Spectracanthicus sp. 

“Araguaia”. Já sua ausência (estado 0; fig. 3) representa uma sinapomorfia exclusiva 

para Exastilithoxus. 

 

13. Posição do disco mesetmóide. Armbruster, 2004#101. (IC = 0,14; IR = 0,78). 

 

(0) anterior ao corpo principal. 

(1) estendido além do corpo principal. 

(-) não aplicável. 

 

No estado 0, o disco do mesetmóide está posicionado no corpo principal, podendo estar 

alinhando a borda anterior do mesetmóide (Fig. 4 A e C). O estado 1, o disco estende-se 

além da borda anterior do mesetmóide (Fig. 4 B e D). O estado (0) foi observado para a 

grande maioria das espécies examinadas na presente analise. O estado (1), está presente 

em Hypancistrus, Leporacanthicus, Lithoxus lithoides e L. stocki, Megalancistrus 

parananus, Parancistrus, Panaqolus tankei, Pseudacanthicus, Scobinancistrus e 

Spectracanthicus. Exastilithoxus foi codificado como não aplicável, pela ausência do 

disco do mesetmóide (-). 
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Figura 3. Vista ventral do crânio de Exastilithoxus hoedemani INPA 38957, 37,3 mm 
CP. Setas indicam, a cavidade na margem ventral anterior da expansão ventro-lateral do 
etmóide lateral e o prolongamento do opérculo. 
 

14. Disco do mesetmóide. (IC = 0,09; IR = 0,66). 

 

(0) completamente fechado. 

(1) parcialmente aberto, fenestrado. 

(2) completamente aberto. 

(-) não aplicável. 

 

O disco do mesetmóide possui a borda mais densa e alargada que a parte central. Para 

muitos loricariídeos, a porção central do disco é completamente fechada por uma lâmina 

óssea (estado 0; fig. 4 A, B e D). No estado (1), a lâmina óssea central do disco do 

mesetmóide geralmente é fina e não contínua deixando alguns pontos abertos; no estado 

(2), a lamina central está ausente, deixando o disco completamente aberto (Fig. 4 C). 
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15. Largura da extremidade distal do mesetmóide. Modificado de Armbruster, 

2004#102. (IC = 0,7; IR = 0,55). 

 

(0) muito estreito, com a mesma largura do disco. 

(1) levemente alargado, ligeiramente mais largo que o disco do mesetmóide. 

(2) muito alargado, com expansão lateral bem mais larga que o disco do mesetmóide. 

 

A maioria dos táxons examinados não possui a borda anterior do mesetmóide alargada. 

Em Ancistrus ranunculus, Exastilithoxus hoedemani, Leporacanthicus, Parancistrus, 

Pseudacanthicus (exceto Pseudacanthicus sp. açacu preto), Pseudancistrus genisetiger, 

Rhinelepis strigosa, Spectracanthicus exceto S. murinus e S. tocantinenses o 

mesetmóide é muito estreito anteriormente, com a mesma largura do disco (estado 0; 

figs. 2 D e 3). A grande maioria das espécies analisadas tem a extremidade distal do 

mesetmóide um pouco mais larga que o disco (estado 1). Entretanto, alguns grupos tem 

a extremidade anterior muito alargada (estado 2; fig. 2 C) por exemplo: Chaetostoma 

exceto C. jegui, Baryancistrus, Dekeyseria exceto D. picta, Dolichancistrus, 

Hopliancistrus exceto de Hopliancistrus sp. “Culuene” entre outras. 

 

16. Extremidade proximal do mesetmóide. (IC = 0,10; IR = 0,67). 

 

(0) estreito, praticamente com a mesma largura até a inserção do disco.  

(1) mais largo que a porção distal. 

(2) muito alargado na porção proximal, deixando o mesetmóide com o formato de uma 

ponta de seta. 

 

A extremidade posterior ou proximal do mesetmóide é suturada ventralmente ao vomer 

e ao etmóide lateral dorsalmente (Schaefer, 1987). O estado 0 (Fig. 2 C e F) pode ser 

observado em alguns táxons como: Ancistomus exceto em A. spilomma, Araichthys, 

Baryancistrus exceto Baryancistrus sp. “Trombetas”, Chaetostoma, Dolichancistrus, 
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Hemiancistrus, Peckoltia entre outros. A maioria das espécies analisadas tem a 

extremidade posterior mais larga que a porção distal. Em Ancistrus ranunculus, 

Dekeyseria, Exastilithoxus, Lithoxus exceto L. lithoides, Megalancistrus, 

Peckoltichthys, Parancistrus, Pseudorinelepis, Pseudacanthicus, Pseudancistrus 

genisetiger e Rhinelepis apresentam o estado 2 (Figs. 2 D - E e 3). 

 

 
Figura 4. Vista lateral do crânio de: A) Panaque cf. armbrusteri INPA 43850, 152,0 
mm CP; B) Spectracanthicus zuanoni INPA 43853, 144,0 mm CP; C) Baryancistrus 
xanthellus INPA 43385, 209,5 mm CP; D) Parancistrus aurantiacus INPA 48007, 
143,8 mm CP. Setas indicam o suporte de conexão entre o processo anterior do 
pterótico-supracleitro e o corpo principal. 
 

Nasal 

 

17. Forma do nasal. Armbruster, 2004#105. (IC = 0,22; IR = 0,80). 

 

(0) muito fino. 

(1) alongado e largo 

(2) muito largo, algumas vezes ligeiramente triangular. 
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Em Acanthicus, Chaetostoma, Dolichancistrus, Megalancistrus, Pseudancistrus exceto 

de Pseudancistrus genisetiger, Spectracanthicus murinus o nasal é muito estreito, sendo 

um pouco mais largo que o canal latero-sensorial (estado 0; fig. 1 C). A maioria das 

espécies analisadas possuem o nasal largo e alongado assemelhando a letra “L” (estado 

1; fig. 1 A, B, D - F). O nasal muito largo com a forma ligeiramente de um triângulo 

(estado 2; fig. 1 G - I) é encontrado em Ancistrus, Dekeyseria, Lasiancistrus, 

Hopliancistrus sp. “Culuene”, Hypostomus exceto H. melanephelis, Peckoltichthys, 

Pseudorinelepis e Rhinelepis. 

 

Pterótico-supracleitro 

 

18. Pterótico-supracleitro expandido posteriormente. Armbruster, 2004#107. (IC = 1,00; 

IR = 1,00). 

 

(0) não expandido. 

(1) muito expandido. 

 

Na grande maioria dos táxons analisados, o pterótico-supracleitro é pequeno a 

moderado, sendo mais alto que largo, pouco expandido posteriormente (estado 0; fig. 1 

A, B, D). Segundo Armbruster (2004), Acanthicus, Megalancistrus e Panaque 

nigrolineatus possuem o pterótico-supracleitro oval com o eixo anteroposterior mais 

longo do que o eixo dorsoventral (estado 1; fig. 1 C). No presente estudo corroboramos 

esse estado de carácter em Acanthicus e Megalancistrus, entretanto, não examinamos 

Panaque nigrolineatus, a única espécie do gênero examinada foi Panaque cf. 

armbrusteri o qual não possui essa característica mesmo apresentando a bexiga 

natatória expandida. 
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19. Forma do pterótico-supracleitro. Armbruster, 2004#108. (IC = 0,25; IR = 0,67). 

 

(0) retangular ou oval, alargado medialmente. 

(1) Trapezoidal, geralmente com a margem ventral alargada. 

 

Na maioria das espécies analisadas o pterótico-supracleitro é oval a retangular dorso-

ventralmente (estado 0, fig. 1 A, B e D). Já Acanthicus, Ancistrus ranunculus, 

Dekeyseria amazonica, Exastilithoxus, Lithoxus e Megalancistrus possuem o formato 

ligeiramente trapezoidal (estado 1; fig. 1 C). 

 

20. Perfurações no pterótico-supracleitro. Modificado de Armbruster, 2004#109. (IC = 

0,07; IR = 0,44). 

 

(0) pequenas. 

(1) grandes. 

 

O estado 0 (Fig. 1 A, B e D), com perfurações pequenas e numerosas foi observado para 

a maioria dos táxons analisados. Em Acanthicus, Ancistrus ranunculus, Araichthys, 

algumas espécies de Baryancistrus, Exastilithoxus hoedemani, Leporacanthicus 

joselimai, Lithoxus stocki, Hypancistrus exceto H. inspector e Hypancistrus sp. zebra 

marrom, Hypostomus cf. soniae, Megalancistrus, Parancistrus, Pseudacanthicus, 

Pseudorinelepis, Spectracanthicus immaculatus, S. cf. immaculatus, S. aff. immaculatus 

S. zuanoni apresentam as perfurações grandes (estado 1; fig. 1 C). 

 

21. Contato da extremidade anterior do pterótico-supracleitro com a órbita. (IC = 0,25; 

IR = 0,57). 

 

(0) sem contato com a margem posterior da órbita; 

(1) pequeno contato com a margem posterior da órbita; 

(2) grande contato com a margem posterior da órbita. 



 36 

Na maioria das espécies analisadas o pterótico-supracleitro não faz contato com a 

órbita. A falta de contato ocorre pela presença do processo ventral do esfenótico que 

pode estar conectado ao infraorbial separando assim, a borda anterior do pterótico-

supracleitro da órbita (estado 0). Um pequeno contato com a órbita (estado 1) foi 

observado em Megalancistrus, Panaque e Pseudancistrus zawadzkii. O estado 2  

quando há um grande contato com a órbita devido a ausência do processo ventral do 

esfenótico foi observado em Guyanancistrus, Lasiancistrus, Leporacanthicus, 

Pseudancistrus exceto Pseudancistrus zawadzkii, Rhinelepis e Spectracanthicus 

murinus. 

 

22. Processo anterior do pterótico-supracleitro. Armbruster, 2004#110. (IC = 1,00; IR = 

1,00). 

(0) ausente. 

(1) presente. 

 

Na extremidade antero-ventral do pterótico-supracleitro há um processo relativamente 

longo ao qual se conecta o musculo dilatador do opérculo. Esse processo está presente 

na grande maioria dos táxons analisados (estado 1; fig. 2 A - F), e ausente somente 

Rhinelepini (estado 0). 

 

23. Suporte de conexão entre o processo anterior do pterótico-supracleitro e o corpo 

principal. Modificado de Armbruster, 2011#111. (IC = 0,17; IR = 0,79). 

 

(0) suporte ausente. 

(1) suporte presente. 

(-) não aplicável. 

 

O processo anterior do pterótico-supracleitro é separado mesialmente do corpo 

principal, e se conectando na grande maioria dos táxons examinados por um suporte 
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(estado 1; fig. 4 C e D). Estado ausente (estado 0) em Chaetostoma, Dolichancistrus, 

Exastilithoxus, Hypostomus exceto em H. pyrineusi, H. cf. soniae, Leporacanthicus, 

Lithoxus, Pseudacanthicus, Pseudancistrus genisetiger, Spectracanthicus murinus. Em 

Rhinelepini foi codificado como não aplicável, pela ausência do processo anterior no 

carácter anterior. 

 

24. Fenda do processo anterior do pterótico-supracleitro. Modificado de Armbruster, 

2011#111. (IC = 0,13; IR = 0,60). 

 

(0) ausente ou muito pequena. 

(1) média. 

(2) grande. 

 

Na grande maioria dos táxons examinados há uma grande fenda entre o processo 

anterior do pterótico-supracleitro e o suporte de conexão (estado 2, fig. 4 A - D), estado 

de carácter observado para a grande maioria dos Ancistrini. Em Exastilithoxus e 

Lithoxus mesmo não possuindo o suporte de conexão, há uma grande abertura que aqui 

está codificada como o estado 2, homologa aos demais táxons que possuem o suporte. 

Em alguns táxons como Baryancistrus beggini, Guyanancistrus brevispinis, H. 

inspector, Hypancistrus sp. marrom, Pseudancistrus exceto P. genisetiger, 

Pseudolithoxus exceto Pseudolithoxus sp., Scobinancistrus e Spectracanthicus sp. 

“Araguaia”, essa abertura é consideravelmente menor que as do estado 2, as quais foram 

codificadas com o estado 1. Essa fenda pode ser muito pequena, limitada a um furo ou 

ausente em Chaetostoma, Dolichancistrus, Hypostomus exceto H. pyrineusi e H. cf. 

soniae, Leporacanthicus, Pseudacanthicus, P. genisetiger, Spectracanthicus murinus 

(estado 0). 
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25. Extensão do suporte de conexão entre o processo do pterótico-supracleitro e o corpo 

principal. (IC = 0,09; IR = 0,58). 

 

(0) em forma de uma lâmina continua. 

(1) lâmina larga deixando uma pequena fenda posterior. 

(2) em forma de barra, deixando uma grande fenda posterior. 

(-) não aplicável. 

 

Na grande maioria dos representantes da tribo Ancistrini há uma fenda posterior ao 

suporte de conexão entre o processo do pterótico-supracleitro e o corpo principal. 

Entretanto, o tamanho desse gap é influenciado pela largura do suporte. O suporte 

continuo formando uma parede entre o pterótico-supracleitro e o processo mesialmente 

(estado 0) é encontrado em Baryancistrus beggini, B. demantoides, Dekeyseria,  

Hemiancistrus sp. “Aripuana”, Hemiancistrus sp. “Uaupes”, Hopliancistrus sp. 

“Culuene”, Hopliancistrus sp. “Jamanxim”, Hypancistrus exceto de H. zebra (estado 2), 

H. pyrineusi, H. cf. soniae, Lasiancistrus, Megalancistrus, Peckoltichthys, 

Pseudancistrus exceto de P. genisetiger (o qual, não possui o suporte) e 

Scobinancistrus. Já um suporte formado por uma lâmina larga deixando uma pequena 

fenda posterior ao suporte (estado 1), foi registrado para Acanthicus, Baryancistrus sp. 

“Porteira”, Baryancistrus sp. “Teles Pires”, Guyanancistrus, Hopliancistrus sp. 

“Bacaja”, Spectracanthicus punctatissimus, S. tocantinenses, Spectracanthicus sp. 

“Araguaia”, Panaque, P. nix, P. nudiventris, Peckoltia exceto P. vittata (estado 2) e 

Pseudolithoxus. No estado 2, o suporte é muito estreito em alguns casos limita-se a um 

barra muito fina, deixando uma grande fenda posteriormente. Este estado está presente 

em Ancistomus, Ancistrus exceto de A. maximus (estado 0) e A. karajas (estado 1), 

Araichthys, para grande maioria das espécies de Baryancistrus, Hemiancistrus 

guahiborum, H. subviridis, Hopliancistrus tricornis, Hopliancistrus sp. “Xingu”, 
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Panaqolus tankei, Parancistrus aurantiacus, Spectracanthicus immaculatus, S. cf. 

immaculatus e S. aff. immaculatus. 

 

26. Conexão do processo anterior ao corpo principal do pterótico-supracleitro latero-

posteriormente. (IC = 1,00; IR = 1,00). 

 

(0) conectado latero-posteriomente por uma lâmina óssea continua. 

(1) processo anterior conectado latero-posteriormente por uma lâmina larga formando 

uma ponte entre o pterótico-supracleitro e o processo anterior. 

(2) conexão latero-posterior do processo anterior ausente ou conectado por uma barra 

lateral muito fina. 

 

O processo anterior do pterótico-supracleitro quando presente, pode ser conectado ao 

corpo principal latero-posteriormente por uma lâmina óssea como uma extensão do 

próprio pterótico-supracleitro (estado 0; fig. 2 A - F). A grande maioria dos táxons 

analisados possuem esse estado de carácter. O processo anterior pode estar conectado 

postero-lateralmente ao corpo principal do pterótico-supracleitro por uma lâmina larga, 

formando uma ponte entre o pterótico-supracleitro e o processo anterior (estado 1), esse 

estado é uma sinapomorfia exclusiva de Lasiancistrus. O estado 2 (Fig. 5 A e B) é uma 

sinapomorfia exclusiva de Hopliancistrus. Nesse caso, o processo anterior é conectado 

ao corpo principal do pterótico-supracleitro principalmente pelo suporte mesial, quando 

ocorre o contato latero-posterior, esse limita-se a uma barra lateral muito fina. 

 

27. Processo anterior do pterótico-supracleitro. (IC = 0,33; IR = 0,73). 

 

(0) porção distal pontuda a ligeiramente arredondada. 

(1) porção distal truncada ou quadrada. 

(2) processo curto sem uma ponta bem definida. 
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A maioria das espécies analisadas possuem a extremidade distal do processo anterior do 

pterótico-supracleitro pontuda a ligeiramente arredondada (estado 0; fig. 2 A - F). O 

estado 1 (Fig. 5 A e B) é uma sinapomorfia não exclusiva de Hopliancistrus e 

Pseudolithoxus, estando presente também em Ancistomus cf. sabaji, Dekeyseria picta, 

Dolichancistrus fuesslii. O processo anterior do pterótico-supracleitro pode ser curto e 

não apresentando uma ponta bem definida (estado 2; fig. 3); esse estado é encontrado 

exclusivamente em Exastilithoxus e Lithoxus. 

 

28. Conexão do processo anterior do pterótico-supracleitro com o hiomandibular. (IC = 

0,50; IR = 0,90). 

 

(0) conectado ao hiomandibular por uma conexão sincondral. 

(1) conectado ao hiomandibular por sutura. 

 

O processo anterior do pterótico-supracleitro na maioria dos táxons examinados possui 

uma conexão sincondral com hiomandibular logo após a sutura do himandibular com o 

corpo principal do pterótico-supracleitro (estado 0; fig. 2 A - F). Uma conexão em 

forma de sutura entre processo anterior e o hiomandibular é uma sinapomorfia 

compartilhada entre Ancistrus e Exastilithoxus (estado 1). 

 

Esfenótico 

 

29. Quilha de odontódes conspícuos na porção latero-posterior do esfenótico. (IC = 

0,50; IR = 0,67). 

 

(0) ausente. 

(1) presente. 
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A presença de uma quilha de odontódeos conspícuos (maiores que os demais 

odontódeos da região da cabeça) na porção latero-posterior do esfenótico é uma 

sinapomorfia não exclusiva de Leporacanthicus, sendo compartilhado com 

Pseudacanthicus spinosus (estado 1). Nos demais táxons a quilha de odontódeos está 

ausente (estado 0). 

 

30. Processo ventral do esfenótico. Modificado de Armbruster, 2004#116. (IC = 0,17; 

IR = 0,63). 

 

(0) processo ventral ausente ou muito curto. 

(1) processo ventral largo e/ou curto alcançando no máximo a metade da altura da 

órbita. 

(2) processo fino e longo ultrapassando a metade da altura da órbita. 

 

Nos loricariídeos analisados, o esfenótico possui a forma ligeiramente quadrada com as 

bordas arredondadas. Alguns grupos possuem um processo ventral em sua porção 

posterior. Esse processo pode ser fino e longo o qual ultrapassa a metade da altura da 

orbita posteriormente e externamente, é encontrado na maioria das espécies analisadas 

(estado 2). O processo ventral curto e largo alcançando no máximo a metade da altura 

da órbita (estado 1) está presente em todas as espécies de Exastilithoxus, Lithoxus e 

Parancistrus além de A. ranunculus, H. tricornis, Hopliancistrus sp. “Bacaja” e 

Hopliancistrus sp. “Xingu”, Pterygoplichthys pardalis, Spectracanthicus cf. 

immaculatus. Em Acanthicus, Guyanancistrus, Lasiancistrus, Leporacanthicus, 

Pseudancistrus, Rhinelepis e Spectracanthicus murinus o processo é muito curto ou 

ausente (estado 0). 
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Figura 5. Vista ventral do crânio de: A) Hopliancistrus sp. “Bacaja” INPA 40904, 
131,4 mm CP; B) Hopliancistrus sp. “Xingu” INPA 43731, 124,7 mm CP. Setas 
indicam a conexão do processo anterior ao corpo principal do pterótico-supracleitro 
látero-posteriormente. 
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31. Contato externo do esfenótico com o infra-orbital. Armbruster, 2004#117. (IC = 

0,17; IR = 0,64). 

 

(0) presente. 

(1) ausente. 

 

Na grande maioria dos táxons analisados há o contato externo entre o esfenótico com o 

infra-orbital, o contato ocorre entre o processo ventral do esfenótico e o ultimo infra-

orbital (estado 0). A ausência do contato externo está presente em Guyanancistrus, 

Lasiancistrus, Leporacanthicus, Panaque, Pseudancistrus exceto P. genisetiger, 

Rhinelepis e Spectracanthicus murinus. 

 

Supraoccipital 

 

32. Tamanho do supraoccipital. (IC = 0,33; IR = 0,33). 

 

(0) curto. 

(1) alongado. 

 

O comprimento do supraoccipital na maioria das espécies analisadas é do mesmo 

tamanho da maior largura á ligeiramente maior (estado 0; fig. 1 A, B, D). Em 

Acanthicus, Megalancistrus e Panaque o comprimento é muito maior que a largura em 

alguns casos o comprimento alcançando o dobro da largura (estado 1; fig. 1 C e E). 

 

33. Processo supraoccipital. Armbruster, 2004#118. (IC = 0,14; IR = 0,68). 

 

(0) ausente ou largo. 

(1) processo triangular a ligeiramente arredondado. 

(2) alongado, bastante pontudo e proeminente. 

 



 44 

Em Ancistrus, Araichthys, Dolichancistrus, Guyanancistrus, Hopliancistrus exceto de 

Hopliancistrus sp. “Bacaja” e Hopliancistrus sp. “Xingu”, Lasiancistrus, 

Megalancistrus, Panaque, Pseudancistrus asurini e Rhinelepis, o processo 

supraoccipital é muito alargado ou ausente (estado 0; fig. 1 E, G e H). Na grande 

maioria das espécies o processo supraoccipital é triangular a ligeiramente arredondado 

(estado 1; fig. 1 A, B, D e F). Em Ancistomus cf. sabaji, Hypancistrus, 

Leporacanthicus, Peckoltia, Pseudacanthicus, Pterygoplichthys o processo 

supraoccipital e muito alongado, pontudo e proeminente (estado 2). 

 

Parasfenóide  

 

34. Parasfenóide. Armbruster, 2004#106. (IC = 0,20; IR = 0,33). 

 

(0) estreito (fino) e alto. 

(1) largo, ligeiramente plano. 

 

Na maioria das espécies estudadas, o parasfenóide e muito estreito e alto (estado 0; fig. 

2 A - D). Em Dekeyseria exceto D. picta, Exastilithoxus, Lithoxus planquettei e 

Rhinelepini o parasfenóide é largo e quase ao mesmo nível do orbitosfenóide (estado 1; 

figs. 2 E e 3). 

 

Vomer 

 

35. Processo anterior do vomer. Rapp Py-Daniel, 1997#9. (IC = 0,17; IR = 0,29). 

 

(0) com dois processos formando uma forquilha alongada. 

(1) com apenas um processo alargado as vezes triangular. 

 



 45 

O vomer tem o corpo principal em forma de um losango. Em sua porção anterior em 

alguns loricariídeos, possui dois processos em forma de uma forquilha, os quais 

suturam-se ao mesetmóide (estado 0). É o caso observado em Aphanotorulus squalinus, 

Exastilithoxus cf. fimbriatus, Hemiancistrus sp. “Aripuana”, Lasiancistrus sp., Panaque 

e Scobinancistrus. Nas outras espécies a porção anterior apresenta um único processo 

alargado as vezes triangular e suturado ao mesetmóide (estado 1). 

 

36. Processo posterior do vomer. (IC = 0,04; IR = 0,48). 

 

(0) curto. 

(1) alongado. 

 

O processo posterior do vomer é, em geral muito estreito e longo em forma de cunha 

dividindo profundamente o parasfenóide na sua porção anterior. Em algumas táxons 

(e.g. Ancistomus, Pseudacanthicus, Spectracanthicus etc.) esse processo é relativamente 

curto não alcançando a borda posterior do etmóide lateral (estado 0). Outros grupos tais 

como, Aphanotorulus, Chaetostoma, Exastilithoxus, Hopliancistrus, Hypostomus exceto 

H. cf. soniae, Pterygoplichthys, Rhinelepis, Scobinancistrus entre outras, o processo é 

alongado alcançando e/ou ultrapassando a borda posterior do etmóide lateral (estado 1). 

 

Suspensório 

Hiomandibular 

 

37. Contato do hiomandibular com quadrado posteroventralmente. Modificado de 

Armbruster, 2004#33. (IC = 0,16; IR = 0,62). 

 

(0) contato ausente. 

(1) suturado na lateral externa do hiomandibular do lado onde está posicionado o 

interhial. 
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(2) suturado na porção mesial do hiomandibular. 

(3) suturado na lateral interna do hiomandibular ao lado do metapterigóide. 

 

Na maioria das espécies estudadas o hiomandibular é suturado ao quadrado na lateral 

externa do lado onde está posicionado o interhial (estado 1; fig. 6 A - C). O estado 0 

(Fig. 3 F) onde o contato entre o hiomandibular e o quadrado é ausente é observado em 

Acanthicus, algumas espécies de Ancistrus, Araichthys, Aphanotorulus, Dekeyseria, 

Hypancistrus, Lithoxus, Megalancistrus, Panaqolus nix, Pseudacanthicus, 

Pseudancistrus genisetiger, Pseudolithoxus, Rhinelepini, Scobinancistrus sp., 

Spectracanthicus exceto S. tocantinesis, S. zuanoni e Spectracanthicus sp. “Araguaia” 

O contato entre o hiomandibular e o quadrado ocorrendo na porção mesial (estado 2) foi 

registrado no presente estudo para Leporacanthicus e Panaqolus tankei. O Estado 3 é 

uma sinapomorfia exclusiva de Exastilithoxus. 

 

38. Hiomandibular suturado ao pterótico-supracleitro posterior ao côndilo cartilaginoso 

do hiomandibular. Armbruster, 2004#34. (IC = 0,33; IR = 0,67). 

 

(0) ausente. 

(1) presente. 

 

Na maioria das espécies estudadas o hiomandibular está suturado ao pterótico-

supracleitro imediatamente após o contato com o côndilo cartilaginoso (estado 1). 

Chaetostoma, Pseudancistrus nigrescens, P. zawadzkii e Rhinelepini não possuem uma 

sutura conectando o hiomandibular ao pterótico-supracleitro. 

 

39. Margem anterior do hiomandibular suturada ao metapterigóide ao longo de todo 

comprimento. Armbruster, 2004#36. (IC = 0,20; IR = 0,80). 

 

(0) ausente. 
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(1) presente. 

 

Na maioria dos táxons examinados, a margem anterior do hiomandibular não está 

suturada ao metapterigóide ao longo de todo comprimento havendo um gap em sua 

porção posterior (estado 0; figs. 6 A, 7 A, B e C). Em Acanthicus, Hypancistrus, 

Hypostomus pyrineusi, H. cf. soniae, Leporacanthicus, Panaqolus, Panaque, 

Pseudacanthicus, Scobinancistrus, Spectracanthicus murinus o hiomandibular está 

suturado ao metapterigóide ao longo do comprimento de toda margem anterior (estado 

1; fig. 6 B e C). 

 

40. Processo fino posterior do hiomandibular, imediatamente no dorso do opérculo. 

Armbruster, 2004#39. (IC = 0,25; IR = 0,92). 

 

(0) ausente. 

(1) presente. 

 

A maioria dos táxons analisados não apresentam um processo fino posterior do 

hiomandibular (estado 0; fig. 6 A, B e C). O processo fino e pontudo está presente em 

Acanthicus, Ancistrus, Araichthys, Chaetostoma, Dekeyseria, Dolichancistrus, 

Exastilithoxus, Guyanancistrus, Hopliancistrus, Lasiancistrus, Lithoxus, Pseudolithoxus 

(estado 1; fig. 7 A, B e C). 

 

41. Parte posterior do hiomandibular além do opérculo. Armbruster, 2004#40. (IC = 

0,14; IR = 0,80). 

 

(0) pouco desenvolvido. 

(1) bem desenvolvido, em forma de uma lamina. 
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Na maioria dos táxons analisados a seção posterior do hiomandibular além do opérculo 

e entre o opérculo e a crista do pré-opérculo-hiomandibular não é particularmente bem 

desenvolvida (estado 0; fig. 6 A, B e C). Em Acanthicus, Ancistrus, Araichthys, 

Exastilithoxus, Hopliancistrus, Hemiancistrus sp. “Uaupes”, Lasiancistrus, Lithoxus, 

Parancistrus, Pseudancistrus genisetiger e Pseudolithoxus há um alargamento dessa 

parte do hiomandibular em forma de uma lâmina óssea bem desenvolvida (estado 1; fig. 

7 A, B e C). 

 

42. Expansão laminar do hiomandibular suturada a porção posterior do opérculo. (IC = 

0,33; IR = 0,94). 

 

(0) ausente. 

(1) presente. 

 

A maioria dos táxons analisados não apresenta a expansão laminar do hiomandibular 

suturada ao opérculo posterior ao côndilo opercular (estado 0; fig. 6 A, B e C). A 

expansão laminar do hiomandibular suturada ao opérculo posteriormente, está em 

Ancistrus, Araichthys, Exastilithoxus, Chaetostoma, Dekeyseria, Dolichancistrus, 

Hopliancistrus, Lasiancistrus, Lithoxus e Pseudolithoxus (estado 1; fig. 7 A, B, e C). 

 

43. Parte posterior do hiomandibular muito curvado ventralmente (defletido). 

Armbruster, 2004#42. (IC = 0,10; IR = 0,65). 

 

(0) não curvado. 

(1) curvado. 

 

Na grande maioria dos táxons analisados a parte posterior do hiomandibular é muito 

curvada ventralmente (estado 1). Em Acanthicus, Ancistrus exceto A. ranunculus, A. 

maximus e Ancistrus sp. dimona, Aphanotorulus, Chaetostoma, Dekeyseria exceto D. 
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scaphirhyncha, Dolichancistrus, Exastilithoxus, Lasiancistrus tentaculatus, Lithoxus, 

Peckoltichthys bachi, Pterygoplichthys pardalis e Rhinelepini a parte posterior do 

hiomandibular é ligeiramente curvada a não curvada. 

 

44. Crista do levator arco palatino. Armbruster, 2004#44. (IC = 0,12; IR = 0,46). 

 

(0) baixa. 

(1) alta. 

(2) muito alta. 

 

Na maioria dos táxons examinados a crista do levator arco palatino é alta (estado 1; fig. 

6 A, B e C). Em Ancistrus ranunculus, A. krenakarore, A. karajas, Aphanotorulus, 

Araichthys, Dekeyseria, Guyanancistrus, Lasiancistrus tentaculatus, Parancistrus, 

Peckoltichthys bachi, Pseudancistrus genisetiger, Pseudolithoxus sp. e Rhinelepini a 

crista é muito baixa (estado 0; fig. 7 B). em Ancistomus spilomma, Hemiancistrus 

subviridis, Hypancistrus e Leporacanthicus a crista é muito alta, e com uma pequena 

expansão laminar voltada para traz. 

 

45. Comprimento da crista do levator arco palatino. (IC = 0,33; IR = 0,75). 

 

(0) longa. 

(1) curta. 

 

No geral a crista do levator arco palatino é longa ocupando praticamente toda a largura 

do hiomandibular (estado 0; fig. 6 A, B e C). Em Chaetostoma, Exastilithoxus, 

Lithoxus, Pseudancistrus nigrescens a crista é alta mas muito curta, ocupando menos 

que a metade da largura do hiomandibular do lado da crista do pré-opérculo-

hiomandibular (estado 1; fig. 7 C). 
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46. Fóvea da base da crista do levator arco palatino. (IC = 0,17; IR = 0,62). 

 

(0) ausente. 

(1) presente. 

 

A presença de uma fóvea cônica e profunda na base da crista do levator arco palatino, é 

uma sinapomorfia não-exclusiva para as espécies do gênero Hopliancistrus, estando 

presente também em Ancistrus sp. sucunduri, Chaetostoma, Dolichancistrus, 

Guyanancistrus e Hypancistrus sp. zebra marrom e Panaqolus nix (estado 1; fig. 7 A). 

A fóvea se localiza logo ao lado da crista do pré-opérculo-hiomandibular, com sua 

abertura voltada para a porção proximal do hiomandibular. Nos demais táxons a fóvea 

está ausente, ou em forma de uma pequena depressão (estado 0). 

 

47. Processo pontudo na face interna da crista do levator arco palatino. (IC = 0,50; IR = 

0,86). 

 

(0) ausente. 

(1) presente. 

 

A presença de um processo pontudo na face interna da crista do levator arco palatino, 

direcionado para o côndilo do metapterigóide, é uma sinapomorfia não exclusiva para as 

espécies dos gêneros Hypancistrus e Scobinancistrus (estado 1; fig. 6 C). 
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Figura 6. Vista ventral e dorsal do suspensório: A) Baryancistrus xanthellus INPA 
43858, 223,5 mm CP; C) Panaque cf. armbrusteri INPA 43848, 290,1 mm CP; E) 
Scobinancistrus aureatus INPA 43693, 225,2 mm CP. Setas indicam o contato entre o 
hiomandibular com quadrado; pontas de seta indicam a fóvea na parte posterior do 
opérculo em Baryancistrus, e o processo pontudo na face interna da crista do levator 
arco palatino em Scobinancistrus. 
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Figura 7. Vista ventral e dorsal do suspensório: A) Hopliancistrus sp. “Xingu” INPA 
40875, 136,2 mm CP; B) Ancistrus ranunculus INPA 43456, 119,9 mm CP; C) Lithoxus 
stocki INPA 5537, 58,7 mm CP. Seta indica a fóvea na base da crista do levator arco 
palatino em Hopliancistrus; pontas de seta indicam a sutura entre a parte posterior do 
opérculo e o hiomandibular. 
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48. Crista do pré-opérculo-hiomandibular. (IC = 0,10; IR = 0,77). 

 

(0) exposta e suportando odontódeos. 

(1) coberta por pele ou placas. 

 

A crista do pré-opérculo-himandibular pode estar exposta e suportando odontódeos 

(estado 0) ou não exposta coberta por placas ou pele e não suportando odontódeos 

(estado 1). O estado 0 (Fig. 7 C) é encontrado em Baryancistrus niveatus, B. 

longipinnis, Baryancistrus sp. “Porteira”, Baryancistrus sp. “Tapajós”, Baryancistrus 

sp. “Trombetas”, Chaetostoma, Dekeyseria, Exastilithoxus, Hemiancistrus sp. 

“Uaupes”, Hypancistrus exceto Hypancistrus sp. pão, Lithoxus, Parancistrus, Peckoltia, 

Pseudancistrus genisetiger, Pterygoplichthys pardalis, Rhinelepini e Spectracanthicus. 

Já o estado 1 (Figs. 6 A - C e 7 A - B) foi o registrado para a maioria dos táxons 

examinados (e. g. Ancistomus, Ancistrus, Araichthys, a maioria das espécies de 

Baryancistrus, Hopliancistrus, Panaque, Panaqolus, Peckoltichthys e Scobinancistrus). 

 

49. Crista do pré-opérculo-hiomandibular defletido além da margem posterior. 

Armbruster, 2004#46. (IC = 0,20; IR = 0,75). 

 

(0) não defletida. 

(1) defletida. 

 

Na maioria das espécies estudadas a crista do pré-opérculo-hiomandibular é defletida 

além da margem posterior (estado 1). A crista não defletida está presente em 

Aphanotorulus, Chaetostoma, Dekeyseria, Dolichancistrus, Exastilithoxus, Lithoxus 

exceto L. lithoides, Pterygoplichthys e Rhinelepini. 
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50. Processo na parte posterior da crista do pré-opérculo-hiomandibular. Armbruster, 

2004#47. (IC = 0,33; IR = 0,50). 

 

(0) ausente. 

(1) presente. 

 

A presença de um processo curto localizado na porção proximal dorsal da crista do pré-

opérculo-hiomandibular (estado 1), é uma sinapomorfia exclusiva para as espécies do 

gênero Lithoxus. 

 

51. Crista continua do pré-opérculo-hiomandibular. Armbruster, 2004#48. (IC = 0,14; 

IR = 0,54). 

 

(0) crista continua. 

(1) crista ramificada. 

 

A maioria das espécies analisadas a crista do pré-opérculo-hiomandibular é continua 

sem ramificações ou subdivisões (estado 0; fig. 6 A - C). Em Acanthicus, Ancistrus 

dolichopterus, A. hoplogenys, A. ranunculus, Baryancistrus niveatus e Hopliancistrus, 

Lithoxus a crista é ramificada em sua porção posterior após a crista do levator arco 

palatino (estado 1; fig. 7 A - C). 

 

52. Inclinação da crista do pré-opérculo-hiomandibular. (IC = 0,13; IR = 0,71). 

 

(0) inclinação ausente. 

(1) inclinação suave com ângulo acima de 145°. 

(2) forte inclinação com ângulo entre 90° a 130°. 

 

Na maioria das espécies analisadas no presente trabalho, a crista do pré-opérculo-

hiomandibular tem uma forte inclinação com uma angulação entre 90° a 130° (estado 
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2). A ausência de inclinação na crista do pré-opérculo-hiomandibular (estado 0) foi 

observada em Aphanotorulus, Chaetostoma, Dekeyseria, Dolichancistrus, 

Exastilithoxus, Lithoxus exceto L. lithoides e Rhinelepini. O estado 1 onde a crista do 

pré-opérculo-hiomandibular possui uma leve inclinação com uma angulação acima de 

145° está presente Ancistomus exceto A. feldbergae, Guyanancistrus, Hemiancistrus 

guahiborum, Hemiancistrus subviridis, Hemiancistrus sp. “Uaupes”, Hypancistrus, 

Hypostomus exceto H. cf. soniae, Leporacanthicus, Megalancistrus, Parancistrus, 

Peckoltichthys, Pseudacanthicus, Pseudancistrus, Pseudolithoxus, Pterygoplichthys e 

Spectracanthicus aff. immaculatus. 

 

53. Processo dorsal da crista do pré-opérculo-hiomandibular. (IC = 0,08; IR = 0,59). 

 

(0) ausente. 

(1) fino e pontudo. 

(2) processo longo, forte e inclinado para lateral externa do corpo. 

 

A maioria das espécies analisadas possui um processo ao nível da inclinação da crista 

do pré-opérculo-hiomandibula. Esse processo pode ser fino e pontudo, continuo com a 

crista (estado 1; figs. 6 A e 7 A) estando presente na maioria dos táxons analisados. No 

estado 2 (figs. 6 B e 7 B), o processo é longo, robusto e fortemente inclinado para 

lateral externa do corpo representando uma sinapomorfia não exclusiva para Panaque 

cf. armbrusteri. O processo é menor e menos robusto em Ancistrus ranunculus, 

Exastilithoxus, Hopliancistrus tricornis e Hopliancistrus sp. “Jamanxim”, Lithoxus, mas 

possui a inclinação para a lateral externa do corpo, por isso, está codificado com o 

estado 2. A ausência do processo foi observado em Ancistomus, Ancistrus dubius, 

Ancistrus sp. sucunduri, Ancistrus sp. dimona, Araichthys, Baryancistrus sp. “Tapajós”, 

Chaetostoma, Dekeyseria, Dolichancistrus, Guyanancistrus, Hemiancistrus sp. 
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“Aripuana”, Hopliancistrus sp. “Bacaja”, Hopliancistrus sp. “Culuene”, Hopliancistrus 

sp. “Xingu”, Hypancistrus exceto H. inspector, Megalancistrus, Panaqolus tankei, 

Parancistrus aurantiacus, Peckoltia braueri, P. vittata, Peckoltichthys, 

Pseudacanthicus, Pseudancistrus, Pseudolithoxus nicoi, Spectracanthicus exceto S. 

murinus, S. tocantinensis e Spectracanthicus sp. “Araguaia”, Hypostomini exceto H. cf. 

plecostomus, H. taphorni e Rhinelepini. 

 

54. Crista no hiomandibular, continua à crista do quadrado. Armbruster, 2004#49. (IC = 

0,25; IR = 0,83). 

 

(0) ausente. 

(1) presente. 

 

A maioria das espécies analisadas não possui a crista do hiomandibular continua com a 

crista do quadrado (estado 0; fig. 6 A e B). A presença de uma crista no hiomandibular a 

qual continua com a crista do quadrado (estado 1; fig. 7 C) é uma sinapomorfia não 

exclusiva para as espécies dos gêneros Hypancistrus, Leporacanthicus, Megalancistrus, 

Pseudacanthicus e Scobinancistrus, presente também em Spectracanthicus 

punctatissimus, S. tocantinenses, S. zuanoni e Spectracanthicus sp. “Araguaia . 

 

55. Processo estreito na porção posterior do hiomandibular. (IC = 0,08; IR = 0,48). 

 

(0) ausente. 

(1) presente, mas curto. 

(2) presente e alongado. 

 

A maioria dos táxons examinados apresentam um processo estreito na porção posterior 

do hiomandibular, ao lado do côndilo cartilaginoso de articulação com o pterótico-

supracleitro; esse processo na maioria das espécies está suturado ao pró-ótico. A 



 57 

ausência desse processo (estado 0; fig. 7 C) é uma sinapomorfia de Lithoxus. O estado 1 

(Fig. 7 B) está presente em Ancistomus feldbergae, A. cf. sabaji, Ancistrus dubius, A. 

ranunculus, Baryancistrus sp. “Trombetas”, Dekeyseria exceto D. scaphirhyncha, 

Exastilithoxus, Guyanancistrus brevispinis, Hopliancistrus exceto Hopliancistrus sp. 

“Jamanxim”, Hypancistrus zebra, Hypancistrus sp. zebra marrom, Hypostomini exceto 

Hypostomus melanephelis, H. cf. plecostomus e H. taphorni, Leporacanthicus exceto L. 

joselimai, Panaqolus tankei, Parancistrus, Peckoltichthys bachi, Pseudacanthicus 

exceto P. spinosus, Pseudancistrus exceto P. genisetiger, Pseudancistrus sp. uatuma, 

Pseudolithoxus, Pterygoplichthys, Rhinelepini, Scobinancistrus sp., Spectracanthicus 

murinus, S. punctatissimus, S. tocantinenses, S. zuanoni e Spectracanthicus sp. 

“Araguaia”. O estado 2 (Figs. 6 A, B e C e 7 A) onde o processo é bem desenvolvido e 

alongado está presente na maioria das espécies analisadas e. g. Ancistrus exceto A. 

dubius e A. ranununculus, Araichthys, Baryancistrus, Hypancistrus, Panaque, 

Panaqolus nix, Peckoltia, Scobinancistrus, Spectracanthicus immaculatus, S. cf. 

immaculatus e S. aff. immaculatus. 

 

56. Contato lateral do hiomandibular com pró-ótico. (IC = 0,18; IR = 0,74). 

 

(0) sem contato. 

(1) contato sincondral. 

(2) suturado ao pró-ótico. 

 

O contato do hiomandibular com a porção lateral do pró-ótico posterior ao processo 

estreito na porção posterior do hiomandibular, é sincondral em toda a sua extensão na 

maioria das espécies estudadas (estado 1). Em Ancistrus exceto Ancistrus sp. dimona, 

Exastilithoxus, Lithoxus, Panaque cf. Armbrusteri e Panaqolus tankei, o hiomandibular 

é suturado lateralmente ao pró-ótico (estado 2; fig. 1 A). A ausência do contado lateral 
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entre o hiomandibular e o pró-ótico é observado em Ancistrus sp. dimona, Chaetostoma, 

Dekeyseria, Dolichancistrus, Pseudacanthicus, Pseudancistrus genisetiger, 

Pterygoplichthys, Rhinelepini, Scobinancistrus e Spectracanthicus aff. immaculatus. 

 

57. Contato do côndilo cartilaginoso do hiomandibular com o pterótico-supracleitro e 

pró-ótico. Modificado de Armbruster, 2004#35. (IC = 0,50; IR = 0,83). 

 

(0) em contato tanto com o pró-ótico quanto com o pterótico-supracleitro. 

(1) contato somente com o pterótico-supracleitro. 

(2) contato somente com o pró-ótico. 

 

Na maioria das espécies analisadas o contato do côndilo cartilaginoso do hiomandibular 

se dá tanto com o pró-ótico quanto com o pterótico-supracleitro (estado 0). Em 

Chaetostoma, Pseudancistrus exceção de Pseudancistrus genisetiger e Pseudorinelepis, 

o côndilo cartilaginoso faz contato somente com o pterótico-supracleitro (estado 1). O 

côndilo do hiomandibular em contato somente com o pró-ótico é uma sinapomorfia para 

Exastilithoxus e Lithoxus (estado 2). 

 

Metapterigóide 

 

58. Conexão entre metapterigóide e o etmóide lateral. Modificado de Armbruster, 

2004#51. (IC = 0,43; IR = 0,80). 

 

(0) conectado apenas pelo côndilo na parte posterior. 

(1) conectado tanto na parte posterior quanto na anterior. 

(2) conectado na parte posterior e central do mestapterigóide. 

(3) conectado ao longo de todo o metapterigóide. 
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Em geral o metapterigóide dos loricariídeos está conectado ao etmóide lateral em dois 

pontos, um deles sempre ocorrendo na porção posterior via côndilo do etmóde lateral e 

côndilo do metapterigóide. Na maioria das espécies estudadas, o metapterigóide tem um 

contato ósseo com etmóide lateral em sua região anterior (estado 1). O contato 

ocorrendo somente pelo côndilo do etmóide lateral é uma sinapomorfia exclusiva para 

Hypancistrus (estado 0). No estado 2, a conexão mais anterior ocorre mais ou menos na 

parte central, deixando a região anterior do metapterigóide afastada e sem qualquer 

contato com o etmóide lateral. Esse estado está presente em Leporacanthicus, 

Pseudacanthicus, Pseudancistrus genisetiger e Scobinancistrus. Em Dekeyseria 

amazonica, Dolichancistrus, Exastilithoxus e Lithoxus, a conexão ocorre ao longo de 

todo o metapterigóide via sutura, nesse caso o côndilo do etmóide lateral é bem 

reduzido ou ausente (estado 3). 

 

59. Canal do metapterigóide. Armbruster, 2004#52. (IC = 0,50; IR = 0,00). 

 

(0) ausente. 

(1) presente. 

 

Na grande maioria dos táxons examinados, o canal lateral dorsal do metapterigóide está 

presente, mesmo que a face lateral do canal esteja ausente (estado 1; fig. 6 A e B e 7 A e 

B). A ausência desse canal foi observada somente em Scobinancistrus aureatus e 

Lithoxus stocki (Figs. 6 C e 7 C). 

 

60. Profundidade do canal do metapterigóide. (IC = 0,13; IR = 0,68). 

 

(0) canal raso. 

(1) canal profundo. 

(-) não aplicável. 
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A superfície dorsal do metapterigóide formando um canal ou um sulco raso ao longo de 

todo o comprimento (estado 0), é encontrado em Exastilithoxus, Hypancistrus, 

Leporacanthicus, Lithoxus, Megalancistrus, Pseudacanthicus, Pseudorinelepis, 

Scobinancistrus exceto S. aureatus, Spectracanthicus murinus, S. immaculatus e 

Spectracanthicus sp. “Araguaia”. Na grande maioria das espécies analisadas, a 

superfície dorsal do metapterigóide forma um canal profundo, pelo menos na região 

anterior (Fig. 6 A e B). 

 

61. Forma da parede lateral do canal metapterigóide. Armbruster, 2004#53. (IC = 0,20; 

IR = 0, 50). 

 

(0) ausente. 

(1) arredondada em toda sua extensão. 

(2) triangular. 

(3) retangular. 

 

O canal do metapterigóide é o espaço deixado entre o corpo principal do metapterigóide 

e sua parede lateral. A forma da parede lateral do metapterigóide em Loricariidae é bem 

variável. O formato ligeiramente triangular foi o mais observado nas espécies estudadas 

(estado 2; fig. 6 A e B). No estado 1 a parede lateral é ligeiramente arredondada ou 

perpendicular ao metapterigóide em toda sua extensão como em Ancistrus sp. dimona, 

Chaetostoma dorsale, Dolichancistrus, Lasiancistrus schomburgkii, Panaqolus, 

Pseudorinelepis, Spectracanthicus murinus. A ausência da parede lateral (estado 0; figs. 

6 C e 7 C) é observada em Exastilithoxus, Hypancistrus, Leporacanthicus heterodon, 

Lithoxus, Megalancistrus, Pseudacanthicus spinosus, Scobinancistrus e 

Spectracanthicus sp. “Araguaia”. O estado 3 foi observado somente em Rhinelepis. 
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62. Largura da parede lateral do canal metapterigóide. (IC = 0,07; IR = 0,61). 

 

(0) estreita. 

(1) larga. 

(-) não aplicável. 

 

Na maioria dos táxons analisados a parede lateral do canal do metapterigóide é larga, 

mesmo que baixa em sua metade posterior (estado 1; fig. 7 A e B). A parede estreita 

restrita a metade anterior (estado 0; fig. 6 B) é observado em Ancistomus, na maioria 

das espécies de Baryancistrus, em Dekeyseria, Leporacanthicus exceto L. heterodon, 

Hemiancistrus sp. “Uaupes”, Panaque, Parancistrus, Peckoltia exceto P. brevis, 

Pseudacanthicus exceto P. spinosus,  Pseudancistrus sp. uatuma, Pterygoplichthys, 

Rhinelepini, Spectracanthicus murinus, S. immaculatus, S. cf. immaculatus e S. aff. 

immaculatus. 

 

63. Processo anterior do metapterigóide. Modificado de Armbruster, 2004#58. (IC = 

0,15; IR = 0,76). 

 

(0) curto. 

(1) alongado. 

(2) alongado, fino e curvado para o corpo principal do metapterigóide. 

 

A maioria das espécies estudadas possuem o processo anterior do metapterigóide 

relativamente curto (estado 0; fig. 6 C). O processo alongado (estado 1; fig. 6 A e B) 

está presente em Ancistrus ranunculus, Araichthys, Baryancistrus, Hemiancistrus, 

Hopliancistrus, Lasiancistrus exceto L. tentaculatus, Panaque, Parancistrus 

nudiventris, Peckoltia brevis, Pseudancistrus exceto P. genisetiger, Pseudancistrus sp. 

uatuma, Pseudolithoxus, Scobinancistrus pariolispos e Spectracanthicus murinus, S. 
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punctatissimus, S. tocantinenses, S. zuanoni e Spectracanthicus sp. “Araguaia”. O 

estado 2 (fig. 7 C) é uma sinapomorfia exclusiva de Lithoxus. 

 

64. Processo anterior do metapterigóide. Modificado de Armbruster, 2004#58. (IC = 

0,13; IR = 0,76). 

 

(0) pontudo. 

(1) com a extremidade distal arredondada. 

 

A maioria das espécies estudadas possuem o processo anterior do metapterigóide 

pontudo (estado 0). O processo com a extremidade distal arredondada está presente em 

Baryancistrus, Exastilithoxus hoedemani, Hemiancistrus exceto Hemiancistrus sp. 

“Aripuana”, Lithoxus, Megalancistrus, Parancistrus nudiventris, Scobinancistrus 

pariolispos, Spectracanthicus punctatissimus, S. tocantinenses, S. zuanoni e 

Spectracanthicus sp. “Araguaia” (estado 1; fig. 6 A). 

 

Quadrado 

 

65. Largura do quadrado. Armbruster, 2004#64. (IC = 0,12; IR = 0,29). 

 

(0) estreito. 

(1) largo. 

(2) muito largo. 

 

O quadrado em Loricariidae é um osso ligeiramente triangular, o qual pode ser estreito 

quando a sua largura corresponde a um terço ou mais do seu comprimento (estado 0), 

presente na maioria das espécies analisadas. Largo quando sua largura corresponde 

cerca de a metade do seu comprimento (estado 1), presente em Ancistomus snethlageae, 

Dekeyseria amazonica, Exastilithoxus, Guyanancistrus niger, Hypancistrus sp. zebra 
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marrom, Hypostomus pyrineusi e H. taphorni, Lithoxus lithoides, Panaqolus tankei, 

Pseudacanthicus exceto P. spinosus, Pseudancistrus zawadzkii, P. genisetiger, 

Pterygoplicthys, Spectracanthicus aff. immaculatus e Spectracanthicus sp. “Araguaia”. 

Muito largo quando sua largura é equivalente ao seu comprimento (estado 2), presente 

em Chaetostoma, Peckoltichthys bachi e Rhinelepini. 

 

66. Processo ventral do quadrado para articulação com a placa do canal. Armbruster, 

2004#65. (IC = 0,14; IR = 0,65). 

 

(0) ausente. 

(1) presente. 

 

A maioria dos táxons analisados não possuem um processo ventral o qual se articula 

com a placa do canal (estado 0). O processo ventral do quadrado (estado 1) está presente 

em Ancistomus, Chaetostoma, Dolichancistrus, Guyanancistrus, Lasiancistrus, Lithoxus 

lithoides (nas demais espécies de Lithoxus analisadas no presente trabalho um processo 

similar é encontrado no pré-opérculo ver carácter 72), Panaque e Pseudolithoxus. 

 

67. Expansão lateral no quadrado, abaixo do forame simplético. Armbruster, 2004#66. 

(IC = 0,17; IR = 0,62). 

 

(0) ausente. 

(1) presente. 

 

Na maioria das espécies estudadas o quadrado possui uma expansão lateral logo abaixo 

do forame simplético (estado 1; fig. 6 A - C). Em Acanthicus, Aphanotorulus squalinus, 

Exastilithoxus, Lithoxus exceto L. lithoides, Megalancistrus, Pseudancistrus nigrescens, 

Pseudolithoxus e Rhinelepini, a expansão lateral está ausente (estado 0; fig. 7 C). 
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68. Côndilo de articulação do quadrado com o ângulo-articular. Armbruster, 2004#67. 

(IC = 0,09; IR = 0,75). 

 

(0) fino e pontudo ou de espessura moderada. 

(1) grosso e redondo. 

 

A maioria das espécies estudadas possui o côndilo de articulação com o ângulo-articular 

fino e pontudo (estado 0; fig. 7 A e B). O côndilo grosso e arredondado (estado 1; fig. 6 

A - C) está presente em Baryancistrus, Chaetostoma, Dekeyseria scaphirhyncha, 

Dolichancistrus, Hemiancistrus exceto Hemiancistrus sp. “Aripuana”, Hypancistrus sp. 

pao, Hypostomus cf. soniae, Leporacanthicus, Lithoxus lithoides, Panaqolus, Panaque, 

Pseudancistrus exceto P. genisetiger, Pseudolithoxus e Scobinancistrus. 

 

69. Crista longitudinal ao comprimento do quadrado lateralmente. Armbruster, 

2004#68. (IC = 0,06; IR = 0,60). 

 

(0) ausente ou pouco desenvolvida. 

(1) presente, alta e bem desenvolvida. 

 

Em Ancistrini a maioria das espécies possuem uma crista longitudinal ao longo do 

comprimento do quadrado. Entretanto, na grande maioria essa crista é muito baixa e em 

alguns casos ausente (estado 0). A presença de uma crista alta e bem desenvolvida 

longitudinal ao comprimento do quadrado é observado em Ancistrus karajas, A. 

krenakarore, A. maximus, Ancistomus feldbergae, A. cf. sabaji, Baryancistrus sp. 

“Porteira”, Baryancistrus sp. “Trombetas”, Hemiancistrus exceto Hemiancistrus sp. 

“Aripuana”, Hypancistrus, Hypostomus pyrineusi, H. cf. soniae, H. taphorni, 

Leporacanthicus exceto L. galaxias, Lithoxus exceto L. lithoides, Megalancistrus, 

Panaqolus, Panaque, Parancistrus aurantiacus, Peckoltia vittata, Pseudacanthicus, 
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Scobinancistrus, Spectracanthicus murinus, S. cf. immaculatus, S. punctatissimus, S. 

tocantinenses, S. zuanoni e Spectracanthicus sp. “Araguaia”. 

 

Palatino 

 

70. Processo ventromesial do palatino. Armbruster, 2004#59. (IC = 0,25; IR = 0,70). 

 

(0) curto. 

(1) longo. 

 

Na grande maioria das espécies estudadas, o processo ventromesial  do palatino é curto 

(estado 0). Em Hypostomus cf. plecostomus, Leporacanthicus, Megalancistrus, 

Pseudacanthicus, Pterygoplichthys, Rhinelepini o processo ventromesial do palatino é 

alongado (estado 1). 

 

Pré-opérculo 

 

71. Orientação do pré-opérculo. Armbruster, 2004#61. (IC = 0,10; IR = 0,73). 

 

(0) horizontal. 

(1) quase vertical. 

 

Na maioria dos táxons analisados o pré-opérculo é quase vertical, posicionado 

paralelamente ao quadrado (estado 1; fig. 6 A). Em Chaetostoma, Dekeyseria 

amazonica, Hemiancistrus sp. “Aripuanã”, Hopliancistrus, Hypancistrus, Hypostomini 

exceto Aphanotorulus squalinus, Lasiancistrus schomburgkii, Peckoltia, Peckoltichthys, 

Pseudancistrus exceto P. genisetiger, Scobinancistrus sp. o pré-opérculo está 

posicionado horizontalmente (transversalmente) ao quadrado, direcionado para a lateral 

do corpo (estado 0; fig. 7 A). 
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72. Processo ventral do pré-opérculo para articulação com a placa do canal. (IC = 1,00; 

IR = 1,00). 

 

(0) ausente. 

(1) presente. 

 

As espécies do gênero Lithoxus aqui analisadas exceto L. lithoides apresentam no pré-

opérculo (estado 1), um processo similar ao encontrado no quadrado carácter 66 do 

presente estudo (Armbruster, 2004#65). Armbruster (2004) observou o processo 

ventral, o qual, articula com a placa do canal no quadrado em L. bovallii e L. lithoides. 

No presente estudo corroboramos a presença em L. lithoides entretanto, não analisamos 

L. bovallii para saber em qual osso esse processo ocorre. 

 

Opérculo 

 

73. Forma do opérculo. Armbruster, 2004#75. (IC = 0,67; IR = 0,98). 

 

(0) triangular ou oval. 

(1) em forma de foice (barra curvada). 

(2) em forma de barra longitudinal. 

 

Ancistrini pode ser diagnosticado dos outros membros de Loricariidae pela morfologia 

do opérculo (Schaefer, 1987; Armbruster, 2004). Basicamente Ancistrini tem o opérculo 

em forma de foice (estado 1; fig. 6 A - C), o qual, geralmente não é exposto e não 

sustenta odontódeos. Ou em forma de uma barra longitudinal, o qual, apresenta um 

grande parte exposta ligeiramente em forma de meia lua e coberto por odontódeos 

(estado 2; fig. 7 A - C). O estado 0 está presente em Hypostomini, Pterygoplichthini, 

Rhinelepini e em Spectracanthicus murinus única exceção entre os Ancistrini, e que 

possui o opérculo triangular ou ligeiramente oval. O estado 1 está presente em 
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Acanthicus, Ancistomus, Baryancistrus, Hemiancistrus, Hypancistrus, Leporacanthicus, 

Megalancistrus, Panaqolus, Panaque, Parancistrus, Peckoltia, Peckoltichthys, 

Pseudacanthicus, Scobinancistrus, Spectracanthicus immaculatus, S. cf. immaculatus e 

S. aff. immaculatus, S. punctatissimus, S. tocantinenses, S. zuanoni e Spectracanthicus 

sp. “Araguaia”. Já o estado 2 está presente em Ancistrus, Araichthys, Chaetostoma, 

Dekeyseria, Dolichancistrus, Exastilithoxus, Guyanancistrus, Hopliancistrus, 

Lasiancistrus, Lithoxus, Pseudancistrus e Pseudolithoxus. 

 

74. Fixação dupla do opérculo. Armbruster, 2004#76. (IC = 0,25; IR = 0,91). 

 

(0) ausente. 

(1) presente. 

 

Segundo Armbruster (2004), na maioria dos loricariídeos, o opérculo se conecta com o 

hiomandibular somente pelo côndilo opercular do hiomandibular (estado 0; fig. 6 A - 

C). A presença de uma segunda conexão, podendo ser tanto anterior quanto posterior ao 

côndilo (estado 1; fig. 7 A - C) é observado em Ancistrus, Araichthys, Chaetostoma, 

Dekeyseria, Dolichancistrus, Exastilithoxus, Guyanancistrus niger, Hopliancistrus, 

Lasiancistrus, Lithoxus, Pseudolithoxus e Spectracanthicus. 

 

75. Presença de odontódeos no opérculo em espécimes adultos. Modificado de 

Armbruster, 2004#79. (IC = 0,11; IR = 0,77). 

 

(0) Opérculo não exposto e não suportando odontódeos. 

(1) Opérculo exposto e suportando odontódeos. 

 

A maioria dos táxons examinados, exemplares adultos, o opérculo está exposto e 

suportando odontódeos mesmo que em uma pequena área (estado 1; fig. 7 A - C). O 

opérculo coberto por pele ou placas e não suportando odontódeos (estado 0; fig. 6 A - 
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C), é observado em, Ancistomus, Baryancistrus exceto B. niveatus, Hypancistrus exceto 

H. inspector, Hypostomus taphorni, Panaqolus, Panaque, Parancistrus aurantiacus, 

Peckoltia exceto P. braueri, Scobinancistrus, Spectracanthicus immaculatus, S. cf. 

immaculatus. 

 

76. Fóvea da extremidade posterior do opérculo. (IC = 0,33; IR = 0,80). 

 

(0) ausente. 

(1) rasa. 

(2) profunda. 

 

A extremidade postero-dorsal do opérculo em Loricariidae geralmente é plana ou com 

algumas ornamentações onde se inserem os músculos que movimentam e sustentam o 

opérculo. Em Baryancistrus o opérculo possui em sua extremidade posterior uma 

grande abertura, cônica e profunda, atingindo, em algumas espécies, todo o terço final 

do comprimento total do opérculo (estado 2; fig. 6 A). Esse estado representa uma 

sinapomorfia exclusiva para as espécies do gênero, exceto em Baryancistrus sp. “Jari” e 

Baryancistrus sp. “Trombetas”. No estado 1 a parte posterior de opérculo possui uma 

pequena e rasa abertura a qual está presente em Baryancistrus sp. “Jari” e Baryancistrus 

sp. “Trombetas”, Guyanancistrus, Lasiancistrus exceto L. tentaculatus, 

Spectracanthicus punctatissimus, S. tocantinenses, S. zuanoni e Spectracanthicus sp. 

“Araguaia”. Nos demais táxons examinados essa abertura está ausente (estado 0). 

 

77. Processo fino e longo na extremidade posterior do opérculo. (IC = 0,67; IR = 0,88). 

 

(0) ausente. 

(1) alongado. 

(2) muito alongado 
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As espécies que tem o opérculo em forma de barra longitudinal (carácter 73, estado 2), 

geralmente possuem a extremidade posterior do opérculo uma pequena ponta fina. Em 

Exastilithoxus, Hopliancistrus, Lithoxus essa ponta fina é bastante alongada, em forma 

de um processo. O processo fino e alongado mas não ultrapassando a borda posterior do 

hiomandibular (estado 1; fig. 7 A e C) está presente em Hopliancistrus e Lithoxus 

exceto L. lithoides. Em Exastilithoxus esse processo é muito alongado ultrapassando a 

borda posterior do hiomandibular (estado 2). 

 

Arco mandibular 

 

Dentário 

 

78. Ângulo dos dentários. Armbruster, 2004#69. (IC = 0,17; IR = 0,83). 

 

(0) oblíquo. 

(1) agudo ou reto. 

 

Na maioria dos táxons analisados, os dentários formam um ângulo oblíquo, no geral 

maior que 90° (estado 0; fig. 8 A). Em Hypancistrus, Hypostomus do grupo cochliodon, 

Leporacanthicus, Megalancistrus, Panaqolus, Panaque, Peckoltia, Peckoltichthys, 

Pseudacanthicus, Scobinancistrus, Spectracanthicus immaculatus, S. cf. immaculatus, 

S. aff. immaculatus e S. murinus os dentários formam um ângulo agudo menor ou igual 

a 90° (estado 1; fig. 8 B). 

 

79. Orientação do dentário. (IC = 0,14; IR = 0,57). 

 

(0) horizontal. 

(1) vertical. 
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Na maioria dos táxons analisados, o dentário é mais largo que alto ficando em uma 

posição horizontal ao corpo (estado 0; fig. 8 A, C e D). Em Exastilithoxus, 

Leporacanthicus, Lithoxus exceto L. lithoides e Lithoxus sp., Pseudacanthicus spinosus, 

Scobinancistrus, Spectracanthicus immaculatus, S. cf. immaculatus, S. aff. immaculatus 

e S. murinus o dentário é muito mais alto que largo ficando em uma posição vertical em 

relação ao corpo e quase diagonal ao ângulo articular (estado 1; fig. 8 B). 

 

Ângulo articular 

 

80. Comprimento do ângulo articular. (IC = 0,08; IR = 0,65). 

 

(0) curto e alto (com o comprimento igual ou menor que a altura). 

(1) longo e baixo (com o comprimento maior que a altura). 

 

O ângulo-articular é geralmente alongado em Ancistrini. O ângulo-articular foi 

considerado longo e baixo (estado 1; fig. 8 A e D) quando o seu maior comprimento é 

maior que a maior altura (largura) esse estado foi observado na maioria dos táxons 

examinados. Ele foi considerado curto e alto, quando o seu comprimento é menor ou 

igual a altura (estado 0; fig. 8 C) esse estado está presente em Acanthicus, algumas 

espécies de Baryancistrus, Chaetostoma exceto C. thomsoni, Hypancistrus exceto H. 

zebra, Hypostomus melanephelis, Leporacanthicus, Megalancistrus, Panaque, 

Peckoltia, Pseudacanthicus, Pseudancistrus exceto P. asurini e P. zawadzkii, 

Scobinancistrus e Spectracanthicus murinus. 

 

81. Face lateral do ângulo articular. (IC = 0,14; IR = 0,57). 

 

(0) com um entalhe logo acima do côndilo de articulação com o quadrado. 

(1) face lateral arredondada (sem entalhe). 
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Na grande maioria das espécies estudadas a face lateral do ângulo articular logo acima 

do côndilo de articulação com o quadrado, apresentou um entalhe (estado 0; fig. 8 D) o 

qual pode ser raso ou profundo. A face lateral arredondada sem um entalhe (estado 1; 

fig. 8 C) está presente em algumas espécies de Baryancistrus, Leporacanthicus exceto 

L. joselimai, Panaque, Parancistrus nudiventris e Rhinelepini. 

 

 
Figura 8. Vista ventral do dentário e pré-maxilar: A) Baryancistrus chrysolomus INPA 
43458, 213,4 mm CP; B) Scobinancistrus aureatus INPA 43693, 225,2 mm CP; C) 
Panaque cf. armbrusteri INPA 43848, 290,1 mm CP; D) Hemiancistrus sp. “Uaupes” 
INPA 5238, 187,9 mm CP. Seta indica o entalhe no ângulo-articular.  
 

Maxilar 

 

82. Forma do maxilar. Armbruster, 2004#71. (IC = 0,33; IR = 0,78). 

 

(0) estreito, com largura uniforme. 
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(1) largo e arredondado distalmente (assemelhando a um pino de boliche). 

 

Na maioria dos táxons analisados o maxilar é estreito com largura uniforme (estado 0; 

fig. 9 A e B). O maxilar estreito na porção proximal e alargado e com a borda 

arredondada distalmente, assemelhando a um pino de boliche (Armbruster, 2004), está 

presente em Exastilithoxus, Leporacanthicus, Lithoxus e Spectracanthicus murinus 

(estado 1; fig. 9 C). 

 

83. Tamanho do maxilar. (IC = 0,20; IR = 0,78). 

 

(0) curto. 

(1) longo. 

 

O maxilar em Loricariidae no geral é um osso longo e estreito. No estado 0 o maxilar é 

curto, com tamanho entre sutilmente maior a muito menor que o palatino (Fig. 9 B e C). 

Em Baryancistrus o maxilar é muito alongado chegando a ser uma vez e meia maior 

que o palatino (estado 1; fig. 9 A), esse estado é uma sinapomorfia não exclusiva de 

Baryancistrus sendo compartilhado também com Chaetostoma dorsale, C. thomsoni, 

Hemiancistrus guahiborum, H. subviridis, Pseudancistrus genisetiger. 

 

Pré-maxilar 

 

84. Forma do pré-maxilar. (IC = 0,22; IR = 0,71). 

 

(0) largo e baixo. 

(1) moderadamente estreito e alto. 

(2) muito estreito e alto (mais alto que largo). 

 

A forma do pré-maxilar variou de três formas entre os grupos analisados. Na maioria 

dos táxons examinados (e. g. Ancistrus, Baryancistrus, Chaetostoma, Hopliancistrus, 
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Parancistrus aurantiacus, Pseudancistrus etc.) o pré-maxilar é largo e baixo, muito 

mais largo que alto (estado 0; fig. 8 A e C). O pré-maxilar moderadamente estreito e 

alto, onde a largura é similar a altura (estado 1) está presente em Lithoxus sp., 

Megalancistrus, Panaqolus tankei, Parancistrus nudiventris, Spectracanthicus exceto S. 

murinus. O pré-maxilar muito estreito e alto, muito mais alto que largo (estado 2; fig. 8 

B), é compartilhado entre as espécies dos gêneros Exastilithoxus, Leporacanthicus, 

Lithoxus exceto Lithoxus sp., Pseudacanthicus, Scobinancistrus, Spectracanthicus 

murinus. 

 

Arcos hióide e branquiais 

 

Arco hióide 

 

Ântero-hial ou ceratohial-anterior 

 

85. Forma do ântero-hial. Armbruster, 2004#1. (IC = 0,06; IR = 0,50). 

 

(0) estreito. 

(1) largo. 

 

Esse carácter é bem homoplástico, ocorrendo os dois estados entre espécies diferentes 

de um mesmo gênero. Embora homoplástico, a maioria dos táxons analisados o ântero-

hial é largo, quando a sua maior largura é maior que a metade do comprimento (estado 

1). Em algumas espécies o ântero-hial é estreito (estado 0), quando maior largura é 

menor que a metade do comprimento (e.g. a maioria das espécies de Baryancistrus (e. g. 

B. chrysolomus, B. longipinnis, B. niveatus, B. xanthellus etc.), Parancistrus 

aurantiacus, Pseudacanthicus, Scobinancistrus, Spectracanthicus murinus. 
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Figura 9. Palatino e maxilar de: A) Baryancistrus chrysolomus INPA 43458, 213,4 mm 
CP; B) Scobinancistrus aureatus INPA 43693, 225,2 mm CP; C) Lithoxus stocki INPA 
5537, 58,7 mm CP. 
 

86. Forma ântero-hial. Armbruster, 2004#2. (IC = 0,14; IR = 0,40). 

 

(0) borda anterior plana ou com uma única protuberância. 

(1) borda anterior sinusoidal. 
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Em geral a borda anterior do ântero-hial em Ancistrini é plana ou apresenta uma única 

protuberância (estado 0). A borda anterior do ântero-hial sinuosa (estado 1) está 

presente em Baryancistrus sp. “Trombetas”, Chaetostoma, Dolichancistrus, 

Exastilithoxus, Hypancistrus inspector, Hypancistrus sp. “Uatuma”, Megalancistrus e 

Panaqolus tankei. 

 

Hipo-hial 

 

87. Largura do hipo-hial. Armbruster, 2004#20. (IC = 0,17; IR = 0,00). 

 

(0) largo. 

(1) estreito. 

 

Em geral o hipo-hial em Ancistrini é estreito, com maior largura menor do que 

comprimento (estado 1). O hipo-hial largo, quando sua maior largura é 

aproximadamente igual ou maior do que o comprimento (estado 0), está presente em 

Aphanotorulus, Dekeyseria amazonica, Lithoxus exceto L. stocki e Pseudorinelepis 

genibarbis.  

 

88. Hipo-hial em forma de carretel. Armbruster, 2004#21. (IC = 0,25; IR = 0,40). 

 

(0) ausente. 

(1) presente. 

 

Segundo Armbruster (2004) o hipo-hial com as faces anterior e posterior côncavas, 

lembrando um carretel (estado 1), está presente em vários grupos de Ancistrini. 

Entretanto, na presente analise esse estado só está presente em Chaetostoma, 

Dolichancistrus, Guyanancistrus, Hemiancistrus sp. “Uaupes”. Os demais táxons aqui 

analisados possuem as faces anterior e posterior relativamente retas (estado 0). 
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Arcos branquiais 

 

Basibranquiais 

 

89. Primeiro basibranquial. (IC = 1,00; IR = 1,00). 

 

(0) curto. 

(1) longo. 

 

Em Ancistrini e nas espécies do grupo externo analisadas no presente trabalho o 

primeiro basibranquial é curto, no máximo alcançando a metade do comprimento do 

primeiro hipobranquial (estado 0; fig. 10 D). O primeiro basibranquial muito alongado, 

maior que o primeiro hipobranquial (estado 1; fig. 10 B e C), é uma sinapomorfia 

exclusiva do clado formado por Exastilithoxus e Lithoxus. 

 

90. Segundo basibranquial. Armbruster, 2004#3; Rapp Py-Daniel, 1997#64. (IC = 0,17; 

IR = 0,70). 

 

(0) ossificado. 

(1) cartilaginoso. 

(2) ausente. 

 

O segundo basibranquial ossificado (estado 0; fig. 10 E) está presente em Ancistomus, 

Baryancistrus xanthellus, Baryancistrus sp. “Jari”, Baryancistrus sp. “Tapajós”, 

Chaetostoma, Dolichancistrus, Guyanancistrus niger, Hemiancistrus sp. “Aripuana”, 

Leporacanthicus, Megalancistrus, Panaqolus, Panaque, Peckoltia brevis, 

Pseudacanthicus exceto Pseudacanthicus sp. Tocantins, Pseudancistrus genisetiger, 

Scobinancistrus. O estado 1 onde o segundo basibranquial é cartilaginoso está presente 
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na maioria dos táxons examinados (Fig. 10 D). Em Exastilithoxus, Lithoxus e 

Rhinelepini o segundo basibranquial está ausente (estado 2; fig. 10 B e C). 

 

Ceratobranquial 

 

91. Comprimento do processo acessório do primeiro ceratobranquial. Modificado de 

Armbruster, 2004#7. (IC = 0,40; IR = 0,73). 

 

(0) muito reduzido. 

(1) curto. 

(2) longo. 

 

No geral o processo acessório do primeiro ceratobranquial em Ancistrini é longo com o 

mesmo comprimento do ceratobranquial (estado 2, fig. 10 E). Em Dolichancistrus, 

Pseudacanthicus exceto P. spinosus, Pseudolithoxus e Rhinelepis strigosa, o processo 

acessório é relativamente curto, menor que o comprimento do corpo do ceratobranquial, 

mas maior que a metade do comprimento (estado 1). O processo acessório muito curto 

(estado 0; fig. 10 B e C), nunca atingindo a metade do comprimento do ceratobranquial 

é uma sinapomorfia exclusiva do clado Exastilithoxus e Lithoxus. 

 

92. Largura do processo acessório do primeiro ceratobranquial. Armbruster, 2004#8. 

(IC = 0,17; IR = 0,67). 

 

(0) fino. 

(1) largo. 

 

Na maioria das espécies estudadas o processo acessório do primeiro ceratobranquial é 

largo (estado 1; fig. 10 E). Em Acanthicus, Dekeyseria exceto D. scaphirhyncha, 

Dolichancistrus, Exastilithoxus, Hopliancistrus sp. “Jamanxim”, Leporacanthicus, 
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Lithoxus exceto L. lithoides, Megalancistrus, Pseudacanthicus exceto P. spinosus o 

processo acessório é estreito com largura igual ou menor que o ceratobranquial (estado 

0; fig. 10 B e C). 

 

93. Forma do quinto ceratobranquial. Armbruster, 2004#10. (IC = 0,13; IR = 0,50). 

 

(0) estreito. 

(1) largo. 

 

Na maioria dos táxons analisados o quinto ceratobranquial é largo (estado 1; fig. 10 F). 

Em Exastilithoxus, Dolichancistrus, Hypancistrus sp. pao, Lithoxus, Panaqolus nix, 

Pseudacanthicus, Scobinancistrus sp., Spectracanthicus aff. immaculatus e S. murinus o 

quinto ceratobranquial é estreito com largura uniforme (estado 0). 

 

94. Dentes no quinto ceratobranquial. (IC = 0,50; IR = 0,88). 

 

(0) pequenos a moderadamente desenvolvidos. 

(1) grandes e bem desenvolvidos. 

 

Os dentes no quinto ceratobranquial em Ancistrini de modo geral são pequenos a 

moderadamente desenvolvidos (estado 0). Dentes grandes bem desenvolvidos (estado 

1), é uma sinapomorfia não exclusiva para as espécies dos gêneros Exastilithoxus, 

Leporacanthicus e Lithoxus. 

 

Epibranquiais 

 

95. Expansão laminar localizada na extremidade distal do primeiro epibranquial. 

Armbruster, 2004#14. (IC = 0,07; IR = 0,71). 

 

(0) ausente ou curta. 
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(1) alongada. 

 

Na maioria dos táxons analisados a expansão laminar é curta ou está ausente (estado 0). 

Em Ancistomus, Aphanotorulus, Baryancistrus exceto Baryancistrus sp. “Trombetas”, 

Hemiancistrus guahiborum, H. subviridis, Hemiancistrus sp. “Uaupes”, Hopliancistrus 

exceto Hopliancistrus sp. “Jamanxim”, Hypancistrus sp. uatuma, Panaqolus, Panaque, 

Parancistrus, Peckoltia compta, Pseudancistrus asurini e P. genisetiger, 

Pseudorinelepis, Scobinancistrus exceto Scobinancistrus sp., Spectracanthicus exceto 

S. immaculatus e S. murinus a expansão é muito alongada (estado 1). 

 

96. Superfície ventral do primeiro epibranquial. Armbruster, 2004#15. (IC = 0,20; IR = 

0,53). 

 

(0) arredondada. 

(1) formando uma quilha longitudinal. 

(2) côncava 

 

Na maioria dos táxons analisados a superfície ventral do primeiro epibranquial é 

arredondada (estado 0). A superfície ventral em forma de uma quilha longitudinal 

(estado 1) está presente em Ancistrus ranunculus, Aphanotorulus, Baryancistrus sp. 

“Araguaia”, Exastilithoxus, Lithoxus, Megalancistrus, Peckoltichthys, Parancistrus, 

Rhinelepis, Spectracanthicus immaculatus, S. cf. immaculatus e S. aff. immaculatus. Em 

Panaque cf. armbrusteri a superfície ventral é côncava (estado 2). 
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Figura 10. Vista ventral e dorsal do suspensório: A) Araichthys loro NUP 12261, 49,7 
mm CP; B) Lithoxus stocki INPA 5537, 58,7 mm CP; C) Exastilithoxus hoedemani 
INPA 38957, 37,3 mm CP; D) Ancistrus karajas INPA 37581, 40,7 mm CP; E-F) 
Guyanancistrus niger INPA 6262, 99,5 mm CP. 
 

97. Processo anterior do quarto epibranquial. Armbruster, 2004#16. (IC = 0,05; IR = 

0,61). 

 

(0) ausente ou curto. 

(1) longo. 

 

Embora o processo anterior do quarto epibranquial seja um carácter homoplástico, 

alguns gêneros possuem a maioria de suas espécies com um dos estados de carácter. O 
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processo ausente ou curto está presente em Ancistrus exceto A. krenakarore, 

Exastilithoxus, Lithoxus, Pseudacanthicus, Pterygoplichthys, Scobinancistrus, 

Spectracanthicus immaculatus, S. cf. immaculatus, S. aff. immaculatus, Hypostomini 

exceto Aphanotorulus emarginatus e Rhinelepini. O processo alongado e conspícuo 

predominou nas espécies dos seguintes gêneros: Ancistomus, na maioria das espécies de 

Baryancistrus, Dekeyseria, Dolichancistrus, Guyanancistrus, Hemiancistrus, 

Hopliancistrus, Lasiancistrus, Leporacanthicus, Peckoltia exceto P. braueri, 

Pseudancistrus exceto P. asurini. 

 

98. Expansão laminar posterior do quarto epibranquial. Armbruster, 2004#17. (IC = 

0,33; IR = 0,71). 

 

(0) ausente ou curta. 

(1) longa. 

 

Na maioria dos táxons analisados a expansão laminar posterior do quarto epibranquial é 

longa e alta ocupando praticamente toda a extensão do epibranquial (estado 1). A 

ausência ou a expansão laminar muito curta (estado 0), é uma sinapomorfia não 

exclusiva para as espécies dos gêneros Exastilithoxus, Leporacanthicus e Lithoxus 

exceto L. stocki. 

 

Rastros branquiais 

 

99. Rastros branquiais. (IC = 1,00; IR = 1,00). 

 

(0) presente. 

(1) ausente. 

 



 82 

A presença de rastros branquiais ossificados tanto no ceratobranquial quando no 

epibranquial não é comum em Loricariidae, estando presente apenas em Loricariinae 

(Rapp Py-Daniel, comunicação pessoal). Diferente das ossificações da base dos 

filamentos branquiais que estão presentes em praticamente todas as subfamílias de 

Loricariidae. Por exemplo, Neoplecostominae observado por Pereira & Reis (2017), 

Eurycheilichthys (Hypoptopomatinae) Reis (2017), e em alguns representantes de 

Ancistrini (informação pessoal) embora esse carácter não tenha sido codificado no 

presente trabalho. A presença de rastros branquiais ossificados e pontudos (estado 0; 

fig. 10 C), é uma sinapomorfia exclusiva para as espécies de Exastilithoxus entre todos 

os táxons analisados. 

 

Interhial 

 

100. Posição do interhial. Armbruster, 2004#26. (IC = 0,13; IR = 0,61). 

 

(0) no hiomandibular, sem contato com a área de cartilagem do quadrado. 

(1) no hiomandibular em contato com a área de cartilagem do quadrado, mas sem 

contato com o quadrado. 

(2) em contato com o hiomandibular e o quadrado. 

 

Em Acanthicus, Dekeyseria, Exastilithoxus, Leporacanthicus, Lithoxus, Megalancistrus, 

Peckoltichthys, Pseudacanthicus exceto Pseudacanthicus sp. Tocantins, Pseudancistrus 

genisetiger, Pterygoplichthys, Rhinelepini, o interhial está posicionado no 

hiomandibular sem contato com a área cartilaginosa entre o hiomandibular e o quadrado 

(estado 0). O estado 1 no qual, o interhial está posicionado no hiomandibular e faz 

contato com a área cartilaginosa, mas não entra em contato com a parte óssea do 

quadrado está presente em Ancistrus ranunculus, Aphanotorulus, Araichthys, 

Hemiancistrus sp. “Aripuana”, Hypancistrus zebra, Parancistrus aurantiacus, 
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Peckoltia, Pseudacanthicus sp. Tocantins, Pseudolithoxus, Spectracanthicus cf. 

immaculatus, S. aff. immaculatus. Na grande maioria dos Ancistrini o interhial está em 

contato tanto com o hiomandibular quanto com o quadrado (estado 2; fig. 6 A - C). 

 

101. Tamanho do interhial. Armbruster, 2004#27. (IC = 0,10; IR = 0,59). 

 

(0) grande. 

(1) pequeno. 

(2) muito pequeno. 

 

O interhial grande e ligeiramente retangular (estado 0; fig. 6 A e C) está presente em 

Baryancistrus niveatus, Chaetostoma, Dolichancistrus, Hemiancistrus sp. “Aripuana”, 

Hopliancistrus sp. “Jamanxim”, Hypancistrus exceto H. zebra, Lasiancistrus, 

Panaqolus tankei. Na maioria dos Ancistrini o interhial é de tamanho médio a pequeno 

(estado 1). Em Acanthicus, Ancistrus dolichopterus, A. hoplogenys, A. ranunculus, 

Baryancistrus sp. “Jari”, Dekeyseria, Exastilithoxus cf. fimbriatus, Hopliancistrus sp. 

“Bacaja”, Hopliancistrus sp. “Culuene”, Leporacanthicus, Lithoxus, Megalancistrus, 

Peckoltia, Peckoltichthys, Pseudacanthicus, Pseudancistrus genisetiger, 

Pterygoplichthys, Spectracanthicus cf. immaculatus, S. aff. immaculatus e Rhinelepini, 

o interhial é geralmente arredondado e muito pequeno, as vezes é perdido durante o 

processo de dissecção ausente (estado 2). 

 

Placa faríngea 

 

102. Placa de dentes superior da faringe. Armbruster, 2004#30. (IC = 0,50; IR = 0,88). 

 

(0) redonda, com dentes uniformemente distribuídos. 

(1) com lâmina óssea mesial e área bulbosa elevada, com dentes restritos à área bulbosa. 
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Em Exastilithoxus, Leporacanthicus e Lithoxus, a placa do dentes faríngeos superior é 

arredondada, com dentes grandes e uniformemente distribuídos pela superfície (estado 

0). Os demais táxons analisados, possuem uma lâmina óssea mesial e uma área bulbosa 

onde os dentes de tamanho médio ou pequenos são distribuídos (estado 1). 

 

Raios branquiostegais 

 

103. Números de branquiostegais. Armbruster, 2004#5. (IC = 0,50; IR = 0,67). 

 

(0) quatro. 

(1) três. 

 

A presença de três raios branquiostegais é uma sinapomorfia para as espécies de 

Lasiancistrus compartilhado com Pseudolithoxus nicoi (estado 1). Os demais 

loricariídeos analisados possuem quatro branquiostegais (estado 0). 

 

104. Processo da face mesial do terceiro branquiostegal. Armbruster, 2004#6. (IC = 

1,00; IR = 1,00). 

 

(0) ausente. 

(1) presente. 

 

A presença de um processo da face mesial do terceiro branquiostegal é uma 

sinapomorfia do clado formado por Chaetostoma e Dolichancistrus (estado 1). Nos 

demais táxons analisados os raios branquiostégais são suavemente curvados com o 

processo da face mesial ausente. 
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Postero-hial 

 

105. Borda lateral do postero-hial. Modificado de Armbruster, 2004#32. (IC = 0,10; IR 

= 0,65). 

 

(0) parede lateral formando uma bolsa. 

(1) parede lateral da bolsa ausente ou reduzida de modo que o póstero-hial forma a 

metade de um cone. 

(2) parede plana ou com um processo perpendicular em forma de uma crista na porção 

proximal . 

 

Na maioria dos táxons analisados a borda lateral do postero-hial é alargada formando 

uma bolsa (estado 0; fig. 11 A). Em Baryancistrus exceto Baryancistrus sp. “bola 

branca” e Baryancistrus sp. “membrana”, Chaetostoma exceto C. jegui, Dekeyseria 

picta, Guyanancistrus, Hypostomus do grupo cochliodon e H. cf. plecostomus, 

Leporacanthicus exceto L. galaxias, Lithoxus, Megalancistrus, Parancistrus, 

Peckoltichthys, Pseudacanthicus sp. açacu preto, Pseudancistrus genisetiger e 

Spectracanthicus murinus há uma redução ou ausência da parede lateral deixando a 

borda lateral do postero-hial com a forma de um cone dividido ao meio sem a bolsa 

(estado 1; fig. 11 B). A parede plana ou com um processo perpendicular em forma de 

uma crista na porção proximal (estado 2; fig. 11 C), está presente em Ancistrus, 

Dekeyseria exceto D. picta, Dolichancistrus, Exastilithoxus, Hopliancistrus, 

Lasiancistrus exceto L. schomburgkii e Pterygoplichthys. 

 

106. Extremidade distal do postero-hial. (IC = 0,13; IR = 0,79). 

 

(0) extremidade distal pontuda. 

(1) extremidade distal alargada. 
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Na maioria dos táxons analisados a extremidade distal do postero-hial é pontuda (estado 

0; fig. 11 A e B). A extremidade distal alargada, fazendo com que as duas bordas 

laterais fique quase paralelas (estado 1; fig. 11 C), está presente em Ancistrus, 

Araichthys, Chaetostoma dorsale, Dekeyseria exceto D. picta, Dolichancistrus, 

Exastilithoxus, Hopliancistrus, Lasiancistrus, Lithoxus, Peckoltichthys, Pseudolithoxus, 

Pterygoplichthys e Rhinelepis. 

 

107. Urohial. (IC = 1,00; IR = 0/0). 

 

(0) bordas arredondadas ou com cada metade ligeiramente em forma de retângulo. 

(1) bordas em um ângulo reto, com cada metade formando um quadrado. 

 

A forma do urohial é muito variável entre os loricariídeos. De maneira geral, a grande 

maioria das espécies analisadas o urohial tem as bordas arredondadas, alongadas 

lateralmente com cada metade ligeiramente em forma de um retângulo (estado 0; fig. 11 

C). Já Araichthys possui uma forma única e distinta entre todos os táxons analisados, as 

bordas do urohial formam um ângulo reto, com cada metade formando um quadrado 

(estado 1; fig. 10 A). 

 

Sistema látero-sensorial 

Infraorbitais 

 

108. Número de infraorbitais. Modificado de Armbruster, 2004#91. (IC = 0,22; IR = 

0,86). 

 

(0) cinco a seis. 

(1) sete a oito. 

(2) nove a dez. 
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A maioria dos Ancistrini tem entre cinco a seis infraorbitais (estado 0). Acanthicus, 

Ancistomus, Aphanotorulus, Baryancistrus, Hemiancistrus sp. “Aripuana”, 

Hopliancistrus, Hypancistrus exceto Hypancistrus sp. zebra marrom, Hypostomus 

melanephelis, Leporacanthicus, Panaqolus, Panaque, Peckoltia, Peckoltichthys, 

Pseudacanthicus, Pterygoplichthys, Scobinancistrus e Spectracanthicus tocantinenses 

possuem entre sete e oito infraorbitais (estado 1). A presença de nove a dez infraorbitais 

está presente somente em Megalancistrus e Pseudancistrus genisetiger entre todos os 

táxons analisados. 

 
Figura 11. Barra hióide: A) Panaque cf. armbrusteri INPA 43848, 290,1 mm CP; B) 
Baryancistrus xanthellus INPA 43730, 194,6 mm CP; C) Ancistrus ranunculus INPA 
43456, 119,9 mm CP. Seta indica a parede do postero-hial formando uma bolsa. 
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109. Contato do quarto infraorbital (IO4) com a órbita. Armbruster, 2004#90. (IC = 

0,17; IR = 0,82). 

 

(0) grande contato com a órbita. 

(1) pequeno contato com a órbita. 

(2) contato ausente. 

 

O quarto infraorbital fazendo grande contato com a órbita através da sua extremidade 

posterior (estado 0) está presente nos seguintes táxons: Ancistrus, Araichthys, 

Baryancistrus beggini, B. demantoides, Chaetostoma, Dekeyseria, Dolichancistrus, 

Exastilithoxus, Hemiancistrus guahiborum, H. subviridis, Hemiancistrus sp. “Uaupes”, 

Hypancistrus sp. zebra marrom, Hypostomus cf. plecostomus, Lasiancistrus, Lithoxus, 

Parancistrus, Pseudancistrus exceto Pseudancistrus genisetiger, Pseudolithoxus, 

Rhinelepini, Spectracanthicus immaculatus, S. cf. immaculatus, S. aff. immaculatus. 

Um pequeno contato entre o quarto infraorbital e a órbita (estado 1) é observado em 

Guyanancistrus, Hypostomus do grupo cochliodon e H. rhantos, Spectracanthicus 

murinus, S. punctatissimus, S. zuanoni, Spectracanthicus sp. “Araguaia”. O quarto 

infraorbital não fazendo parte da órbita é observado em Acanthicus, Ancistomus, 

Aphanotorulus, Baryancistrus, Hemiancistrus sp. “Aripuana”, Hopliancistrus, 

Hypancistrus exceto Hypancistrus sp. zebra marrom, Hypostomus melanephelis, 

Leporacanthicus, Megalancistrus, Panaqolus, Panaque, Peckoltia, Peckoltichthys, 

Pseudacanthicus, Pseudancistrus genisetiger, Pterygoplichthys, Scobinancistrus e 

Spectracanthicus tocantinenses (estado 2). 

 

110. Sexto infraorbital. Armbruster, 2004#89. (IC = 0,30; IR = 0,86). 

 

(0) forma a parte postero-ventral da órbita. 

(1) forma toda a borda ventral da órbita. 
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(2) forma apenas a parte antero-ventral da órbita. 

(3) não forma a órbita. 

 

O sexto infraorbital formando apenas a parte postero-ventral (estado 0) está presente nos 

seguintes táxons: Ancistrus exceto A. ranunculus, Araichthys, Baryancistrus beggini, B. 

demantoides, Chaetostoma, Dekeyseria, Dolichancistrus, Exastilithoxus, 

Guyanancistrus, Hemiancistrus guahiborum, H. subviridis, Hemiancistrus sp. 

“Uaupes”, Hypancistrus sp. zebra marrom, Hypostomus do grupo cochliodon, H. cf. 

plecostomus e H. rhantos, Lasiancistrus, Lithoxus, Parancistrus, Pseudancistrus exceto 

Pseudancistrus genisetiger, Pseudolithoxus e Spectracanthicus exceto S. tocantinenses 

O sexto infraorbital formando toda a borda ventral da órbita (estado 1), está presente 

apenas em Hypostomus melanephelis, Panaqolus, Panaque e Pterygoplichthys. A 

presença de oito infraorbitais faz com que o sexto infraorbital forme apenas a parte 

antero-ventral da órbita (estado 2), presente nos seguintes táxons Ancistomus, 

Aphanotorulus, Baryancistrus, Hemiancistrus sp. “Aripuana”, Hopliancistrus, 

Hypancistrus exceto Hypancistrus sp. zebra marrom, Leporacanthicus, Peckoltia, 

Peckoltichthys, Pseudacanthicus, Scobinancistrus e Spectracanthicus tocantinenses. O 

sexto infraorbital não fazendo parte da órbita (estado 3) está presente apenas em 

Megalancistrus e Pseudancistrus genisetiger. 

 

Linha lateral 

 

111. Linha lateral. Armbruster, 2004#92. (IC = 0,25; IR = 0,25). 

 

(0) não ultrapassa a placa hipural. 

(1) ultrapassa a placa hipural. 
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A linha lateral indo além da placa hipural (estado 1), está presente somente nos 

seguintes táxons: Acanthicus, Aphanotorulus squalina, Leporacanthicus exceto L. 

joselimai e Peckoltichthys. 

 

Aparelho de Weber e esqueleto axial 

Aparelho de Weber 

 

112. Tamanho do Centro Complexo. Armbruster, 2004#130. (IC = 0,50; IR = 0,50). 

 

(0) relativamente curto. 

(1) alongado. 

 

O centro complexo alongado longitudinalmente é uma sinapomorfia compartilhada 

entre os gêneros Acanthicus, Megalancistrus e Panaque (Fig. 2 A e B). Os demais 

táxons analisados o centro complexo é curto as vezes quadrado (estado 0; fig. 2 C - F). 

 

113. Forma da margem distal do processo transverso. Armbruster, 2004#131. (IC = 

1,00; IR = 1,00). 

 

(0) fina, estreita distalmente. 

(1) larga, dilatada distalmente. 

  

A grande maioria dos táxons analisados a margem distal do processo transverso é 

estreita distalmente (estado 0: fig. 2 A, C, D, E). A margem distal alargada é uma 

sinapomorfia compartilhada entre Acanthicus e Megalancistrus (estado 1; fig. 2 B). 

 

114. Forma da margem distal do processo transverso. Armbruster, 2004#132. (IC = 

0,14; IR = 0,57). 

 

(0) arredondado ou quadrada. 

(1) pontuda. 
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Na maioria dos táxons analisados a forma da margem distal do processo transverso é 

arredondada ou ligeiramente quadrada (estado 0; fig. 2 C, D, E e F). A margem pontuda 

(estado 1; fig. 2 A), está presente em Ancistrus ranunculus, Chaetostoma, Hypostomus 

do grupo cochliodon, H. cf. plecostomus, Panaqolus, Panaque, Peckoltia braueri, 

Peckoltichthys, Scobinancistrus exceto S. aureatus. 

 

115. Contato da ponta do processo transverso do centro complexo com o pterótico-

supracleitro. Armbruster, 2004#135. (IC = 0,20; IR = 0,69). 

 

(0) conectando, no mínimo parcialmente, o pterótico-supracleitro. 

(1) não conectando o pterótico-supracleitro. 

 

A maioria das espécies analisadas a extremidade distal do processo transverso do centro 

complexo está conectado mesmo que parcialmente ao pterótico-supracleitro (estado 0; 

fig. 2 C, D, E e F). Em Acanthicus, Dolichancistrus, Exastilithoxus, Lithoxus, 

Megalancistrus, Pseudacanthicus e Rhinelepini, não há contato entre a extremidade 

distal do processo transverso com o pterótico-supracleitro (estado 1; fig. 2 B). 

 

116. Forma do processo ventral do centro complexo ou tripus. (IC = 0,13; IR = 0,71). 

 

(0) aproximadamente circular. 

(1) aproximadamente retangular. 

 

A maioria das espécies analisadas processo ventral do centro complexo ou tripus tem a 

forma aproximadamente retangular (estado 1). O tripus com forma ligeiramente circular 

(estado 0), está presente em Acanthicus, Ancistrus exceto Ancistrus sp. dimona e 

Ancistrus sp. sucunduri, Araichthys, Exastilithoxus, Hopliancistrus, Lasiancistrus sp., 

Lithoxus, Pseudacanthicus sp. açacu preto e Pseudolithoxus. 
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117. Processo lateral do tripus. Armbruster, 2004#136. (IC = 0,13; IR = 0,36). 

 

(0) ausente ou pouco desenvolvido. 

(1) bem desenvolvido. 

 

A maioria das espécies analisadas o processo lateral do tripus está ausente ou pouco 

desenvolvido (estado 0). Em Dekeyseria amazonica, Hypostomus do grupo cochliodon 

e H. cf. plecostomus, Leporacanthicus joselimai, Megalancistrus, Panaqolus, 

Scobinancistrus exceto S. pariolispos e Spectracanthicus murinus o processo lateral do 

tripus é alongado e bem desenvolvido (estado 1). 

 

118. Corpo principal do tripus. (IC = 0,33; IR = 0,60). 

 

(0) curto. 

(1) alongado. 

 

A maioria das espécies analisadas o tripus é curto não alcançando a inserção da costela 

da sexta vertebra (estado 0). Em Parancistrus, Pseudacanthicus, Spectracanthicus 

immaculatus, o corpo principal do tripus é alongado alcançando ou ultrapassando a 

inserção da costela da sexta vertebra. 

 

Esqueleto axial 

 

119. Número de vértebras a partir do primeiro espinho neural normal (espinho neural 

simples), não incluindo a placa hipural. Modificado de Armbruster, 2004#121. (IC = 

0,06; IR = 0,60). 

 

(0) 12 a 14. 

(1) oito a 11. 
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O número de 12 a 14 vértebras a partir do primeiro espinho neural normal, não 

incluindo a placa hipural (estado 0), está presente em Acanthicus, Ancistomus, 

Araichthys, Dekeyseria, Exastilithoxus hoedemani, Hemiancistrus subviridis, 

Hypostomini, Lasiancistrus, Leporacanthicus exceto L. joselimai, Panaqolus exceto P. 

tankei, Panaque, Peckoltia, Peckoltichthys e Scobinancistrus. A maioria dos táxons 

analisados possuem entre oito a 11 vertebras (estado 1), presente em Ancistrus exceto A. 

dubius, A. karajas, A. krenakarore e Ancistrus sp. dimona, Baryancistrus, Chaetostoma, 

Dolichancistrus, Exastilithoxus aff. fimbriatus, Guyanancistrus, Hemiancistrus 

guahiborum, Hemiancistrus sp. “Uaupes”, Hemiancistrus sp. “Aripuana”, 

Hopliancistrus exceto H. tricornis, Hypancistrus, Lithoxus, Megalancistrus, Panaqolus 

tankei, Parancistrus, Pseudacanthicus exceto Pseudacanthicus sp. Tocantins, 

Pseudancistrus, Pseudolithoxus exceto P. nicoi, Pterygoplichthys, Rhinelepini, 

Spectracanthicus. 

 

120. Número de espinhos neurais bífidos. (IC = 0,11; IR = 0,16). 

 

(0) 5-7.  

(1) 8-9. 

(2) 10-12. 

 

A maioria das espécies estudadas possui um número de espinhos neurais bífidos 

reduzidos entre cinco e sete (estado 0). O número de espinho neurais bífidos 

intermediário entre oito e nove é observado em Ancistrus dolichopterus, alguns 

Baryancistrus, Chaetostoma exceto C. thomsoni, Exastilithoxus aff. fimbriatus, 

Hopliancistrus sp. “Jamanxim”, Leporacanthicus galaxias, Parancistrus nudiventris, 

Pseudancistrus nigrescens e Pseudancistrus sp., Scobinancistrus e Spectracanthicus cf. 

immaculatus. O alto número de espinhos neurais bífidos entre 10 e 12 (estado 2), está 

presente apenas em Megalancistrus e Pterygoplichthys. 
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121. Número total de vértebras incluindo as do aparelho de Weber e a placa hipural. (IC 

= 0,10; IR = 0,70). 

 

(0) 26-29. 

(1) 30-34. 

 

A maioria das espécies estudadas possui o número total de vertebra entre 26 a 29 

(estado 0). O número elevado de vertebras entre 30 a 34 (estado 1), está presente em 

Acanthicus, Ancistomus, Dekeyseria scaphirhyncha, Exastilithoxus hoedemani, 

Hemiancistrus subviridis, Hemiancistrus sp. “Aripuana”, Hypostomini, 

Leporacanthicus, Megalancistrus, Peckoltia exceto P. compta, Peckoltichthys, 

Pseudacanthicus sp. Tocantins, Pterygoplichthys e Scobinancistrus. 

 

122. Crista lateral à penúltima vértebra a anterior a placa hipural. (IC = 0,14; IR = 0,40). 

 

(0) ausente. 

(1) pouco desenvolvida. 

(2) bem desenvolvida. 

 

A crista lateral da penúltima vértebra a anterior a placa hipural, na maioria das espécies 

estudadas é pouco desenvolvida com a mesma largura do corpo da vertebra (estado 1). 

A crista bem desenvolvida ultrapassando a largura do corpo da vertebra (estado 2), está 

presente em Acanthicus, Ancistrus maximus, A. ranunculus, Aphanotorulus, 

Chaetostoma thomsoni, Guyanancistrus, Hypostomus pyrineusi, H. taphorni, 

Lasiancistrus, Lithoxus sp., Pseudancistrus sp. e Pseudolithoxus. Em Parancistrus, 

Rhinelepini, Spectracanthicus immaculatus, a crista está ausente (estado 0). 

 

123. Hipurais. Armbruster, 2004#123. (IC = 0,50; IR = 0,67). 

 

(0) duas metades ligeiramente com mesmo comprimento. 

(1) metade inferior muito maior do que a superior. 
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Em Exastilithoxus, Pseudacanthicus exceto P. spinosus os lobos superior e inferior tem 

aproximadamente o mesmo comprimento (estado 0). Nos demais táxons analisados o 

lobo inferior é muito maior que o lobo superior (estado 1). 

 

124. Altura dos lobos da placa hipural. (IC = 0,17; IR = 0,62). 

 

(0) lobo inferior mais alto que o superior. 

(1) lobo superior mais alto que o inferior. 

 

No geral os táxons analisados possuem o lobo inferior da placa hipural mais alto do que 

o lobo superior (estado 0). Em Baryancistrus sp. “Trombetas”, Leporacanthicus exceto 

L. heterodon, Megalancistrus, Parancistrus, Peckoltia brevis, Spectracanthicus exceto 

S. murinus o lobo superior da placa hipural é mais alto que o lobo inferior (estado 1). 

 

125. Entalhe posterior do esqueleto caudal. (IC = 0,10; IR = 0,60). 

 

(0) fenda ausente ou com uma pequena reentrância. 

(1) fenda curta. 

(2) fenda longa e alta. 

 

O esqueleto caudal em Loricariidae, em geral, apresenta o lobo inferior (hipurais 1+2) 

separado do lobo superior (hipurais 3+4) por uma fenda na sua extremidade posterior. A 

fenda ausente ou limitando-se a uma pequena reentrância (estado 0; fig. 12 B), está 

presente em Ancistrus, Araichthys, Exastilithoxus hoedemani, Hopliancistrus tricornis, 

Hypancistrus, Lasiancistrus exceto L. schomburgkii, Lithoxus stocki, Pseudolithoxus 

exceto P. anthrax, Spectracanthicus immaculatus e S. aff. immaculatus. A fenda curta 

(estado 1; fig. 12 E e D) está presente na maioria dos táxons analisados (e.g. 

Ancistomus, Baryancistrus beggini, B. demantoides, Chaetostoma jegui, C. thomsoni, 

Dekeyseria, Exastilithoxus aff. fimbriatus, Guyanancistrus, Hemiancistrus, 

Hopliancistrus exceto H. tricornis, Hypostomini, Lasiancistrus schomburgkii, 
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Leporacanthicus, Lithoxus planquettei, Panaqolus, Panaque, Parancistrus, Peckoltia, 

Peckoltichthys, Pseudacanthicus spinosus e Pseudacanthicus sp. Tocantins, 

Pseudancistrus genisetiger, Pseudolithoxus anthrax, Pterygoplichthys, Rhinelepini, 

Scobinancistrus e Spectracanthicus exceto S. immaculatus e S. aff. immaculatus. A 

fenda posterior do esqueleto caudal longa e alta dividindo profundamente os lobos 

superior e inferior, em algumas espécies quase alcança a hipurapófise (estado 2; fig. 12 

A), está presente em Acanthicus, Baryancistrus exceto Baryancistrus beggini, B. 

demantoides, Baryancistrus sp. “Membrana”, Baryancistrus sp. “Tapajós”, 

Baryancistrus sp. “Teles Pires”, Chaetostoma dorsale, Dolichancistrus fuesslii, 

Lithoxus lithoides, Lithoxus sp. Megalancistrus, Pseudacanthicus sp. açacu preto, 

Pseudancistrus exceto P. genisetiger. 

 

126. Tamanho da hipurapófise. (IC = 0,14; IR = 0,50). 

 

(0) pequena. 

(1) média. 

(2) grande. 

 

Na maioria dos táxons analisados a hipurapófise tem tamanho médio (estado 1). A 

hipurapófise muito reduzida (estado 0) é observada em Baryancistrus xanthellus, 

Chaetostoma, Dekeyseria exceto D. scaphirhyncha, Pseudacanthicus exceto P. 

spinosus. A hipurapófise bem desenvolvida (estado 2), está presente em Acanthicus, 

Ancistrus dolichopterus, A. hoplogenys, A. maximus, A. ranunculus, Baryancistrus 

chrysolomus, Baryancistrus sp. “bola branca”, Baryancistrus sp. “Porteira”, 

Baryancistrus sp. “Araguaia”, Baryancistrus sp. “Culuene”, Baryancistrus sp. “Teles 

Pires”, Exastilithoxus hoedemani, Hypostomus cf. plecostomus, Leporacanthicus 

heterodon, Pseudolithoxus nicoi, Pseudolithoxus sp., Rhinelepis e Scobinancistrus sp. 
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Figura 12. Vista da placa hipural, mostrando o entalhe separando o lobo superior e 
inferior: A) Baryancistrus niveatus INPA 47998, 257,0 mm CP; B) Ancistrus 
ranunculus INPA 43456, 119,9 mm CP C) Scobinancistrus sp. INPA 47255, 125,1 mm 
CP; D) Hopliancistrus sp. “Culuene” INPA 37616, 111,9 mm CP. 
 

 

127. Forma da hipurapófise. (IC = 0,08; IR = 0,43). 

 

(0) ligeiramente triangular. 

(1) ligeiramente quadrada. 

 



 98 

Na maioria das espécies analisadas a hipurapófise tem um prolongamento direcionado 

anteriormente, com um formato ligeiramente triangular (estado 0). Em Ancistomus cf. 

sabaji, A. snethlageae, Ancistrus dubius, A. ranunculus, Ancistrus sp. sucunduri, 

Chaetostoma exceto C. thomsoni, Exastilithoxus, Guyanancistrus niger, Hemiancistrus 

guahiborum, H. subviridis, Lasiancistrus, Lithoxus sp., Panaqolus tankei, 

Pseudacanthicus sp. açacu preto, Pseudancistrus sp. e Scobinancistrus a hipurapófise 

tem a forma ligeiramente quadrada sem o prolongamento anteriormente direcionado 

(estado 1). 

 

128. Espaço entre o lobo hipural inferior e o último espinho hemal. (IC = 0,08; IR = 

0,48). 

 

(0) ausente ou pequeno. 

(1) grande. 

 

Na maioria das espécies analisadas o espaço entre o lobo hipural inferior e o último 

espinho hemal é pequeno ou ausente (estado 0; fig. 12 C e D). Em Ancistrus 

dolichopterus, A. ranunculus, Baryancistrus exceto Baryancistrus sp. “Jari”, 

Baryancistrus sp. “Membrana”, Baryancistrus sp. “Teles Pires”, Hemiancistrus sp. 

“Aripuanã”, Hypancistrus sp. zebra marrom, Hypostomus cf. plecostomus, Lithoxus 

lithoides, Parancistrus aurantiacus, Pseudancistrus genisetiger, Pterygoplichthys, 

Spectracanthicus immaculatus e S. cf. immaculatus há um grande espaço entre o lobo 

hipural inferior e o último espinho hemal (estado 1; fig. 12 A e B). 

 

129. Margem distal da costela da sexta vertebra. Armbruster, 2004#128. (IC = 0,10; IR 

= 0,70). 

 
(0) aproximadamente a mesma largura que o resto da costela. 
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(1) alargada distalmente de modo que a ponta é muito mais larga do que o eixo. 

 

Na maioria das espécies estudadas a margem distal da sexta costela tem a mesma 

largura do corpo principal da costela (estado 0). A margem distal mais alargada que o 

corpo principal da costela (estado 1; fig. 5 B), está presente em Acanthicus, Ancistrus 

exceto A. dolichopterus, A. hoplogenys, A. maximus, Araichthys, Baryancistrus beggini, 

Exastilithoxus, Guyanancistrus brevispinis, Hopliancistrus, Lasiancistrus, Lithoxus sp., 

Megalancistrus, Panaqolus, Panaque, Pseudancistrus exceto P. genisetiger e 

Pseudolithoxus exceto P. anthrax. 

 

Nadadeira dorsal 

 

130. Número de raios da nadadeira dorsal. Armbruster, 2004#142. (IC = 0,20; IR = 

0,71). 

 
(0) I+7. 

(1) I+8 ou mais. 

 

No geral em Loricariidae possui 7 raios ramificados na nadadeira dorsal (estado 0), esse 

estado foi o observado para a maioria das espécies estudadas. A presença de 8 ou mais 

raios ramificados (estado 1) está presente em Acanthicus, Ancistrus dolichopterus, A. 

maximus, Chaetostoma, Dolichancistrus, Leporacanthicus, Megalancistrus, 

Pseudacanthicus e Pterygoplichthys. 

 

131. Membrana hipertrofiada posterior ao último raio dorsal. Modificado de 

Armbruster, 2004#143. (IC = 1,00; IR = 1,00). 

 
(0) ausente. 

(1) presente. 
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A maioria das espécies estudadas não possuem uma membrana hipertrofiada posterior 

ao ultimo raio da nadadeira dorsal (estado 0). A presença de uma membrana 

hipertrofiada, a qual pode estar conectada ao espinho da nadadeira adiposa (estado 1), é 

uma sinapomorfia compartilhada entre os gêneros Baryancistrus, Parancistrus e 

Spectracanthicus.  

 

132. Membrana hipertrofiada posterior ao último raio dorsal. (IC = 0,33; IR = 0,64). 

 
(0) curta. 

(1) longa. 

(2) conectada ao espinho da nadadeira adiposa. 

(-) não aplicável. 

 

A extensão da membrana hipertrofiada posterior ao último raio dorsal varia entre os 

gêneros e entre espécies na qual ela está presente. A membrana curta, deixando de duas 

a quatro placas livres entre a nadadeira dorsal e a placa de sustentação da nadadeira a 

nadadeira adiposa (estado 0), é exclusivo das espécies: Baryancistrus longipinnis, 

Baryancistrus sp. “Araguaia”, Baryancistrus sp. “bola branca”, Baryancistrus sp. 

“Culuene”, Baryancistrus sp. “Tapajós” e Baryancistrus sp. “Teles Pires”. A membrana 

longa, alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa, mas não conectando ao 

espinho da nadadeira adiposa (estado 1), está presente em B. chrysolomus, B. 

demantoides, B. niveatus, B. xanthellus, Baryancistrus sp. “membrana”, Baryancistrus 

sp. “Porteira”, Baryancistrus sp. “Jari”, Baryancistrus sp. “Jolie”, Baryancistrus sp. 

“Trombetas”, Spectracanthicus murinus, S. immaculatus, S. cf. immaculatus e S. aff. 

immaculatus. No estado 2, a membrana ultrapassa a placa de sustentação da nadadeira 

adiposa conectando totalmente ao espinho da nadadeira adiposa. Esse estado está 
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presente em Baryancistrus beggini, Parancistrus, Spectracanthicus punctatissimus, S. 

tocantinenses, S. zuanoni e Spectracanthicus sp. “Araguaia”. 

 

Placa nucal 
 

133. Placa nucal. Armbruster, 2004#147. (IC = 0,33; IR = 0,67). 

 
(0) exposta. 

(1) coberta por pele ou placas. 

 
Na maioria dos táxons analisados a placa nucal é exposta e coberta por odontódeos 

(estado 0). Em Chaetostoma, Dolichancistrus, Exastilithoxus e Hopliancistrus sp. 

“Culuene”, a placa nucal é coberta por pele ou placas e não suportando odontódeos 

(estado 1). 

 

Trava do espinho da nadadeira dorsal (spinelet) 

 

134. Forma da trava do espinho da nadadeira dorsal. Modificado de Armbruster, 

2004#148. (IC = 0,25; IR = 0,82). 

 
(0) muito reduzida 

(1) bem desenvolvida. 

 

No geral os representantes de Ancistrini possuem o primeiro espinho da nadadeira 

dorsal ou trava do espinho da nadadeira dorsal (spinelet) em a forma de um ‘V’. Na 

maioria das espécies estudadas o spinelet é bem desenvolvido com as duas 

extremidades que formam o V bastante alongadas (estado 1; fig. 13 A, B, e C). Em 

Ancistrus, Araichthys, Dekeyseria amazonica e D. picta, Exastilithoxus hoedemani e 

Hopliancistrus o spinelet é bastante reduzido (estado 0; fig. 13 D, E e F). 
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135. Trava do espinho da nadadeira dorsal. Armbruster, 2004#149. (IC = 0,50; IR = 

0,50). 

 

(0) exposto e coberto por odontódeos. 

(1) coberto por pele. 

 

Na maioria dos táxons analisados a trava do espinho da nadadeira dorsal é exposta e 

coberta por odontódeos (estado 0). Somente em Chaetostoma exceto C. dorsale e 

Dolichancistrus fuesslii, apresentam o spinelet coberto por pele e não suportando 

odontódeos (estado 1). 

 

136. Mecanismo de trava do espinho da nadadeira dorsal funcional. (IC = 0,20; IR = 

0,89). 

 

(0) não-funcional. 

(1) funcional. 

 

A maioria dos táxons analisados possuem o mecanismo de trava do espinho da 

nadadeira dorsal é funcional (estado 1). Em Acanthicus, Ancistrus, Araichthys, 

Chaetostoma, Dekeyseria, Dolichancistrus, Guyanancistrus, Hopliancistrus, 

Lasiancistrus, Pseudacanthicus e Pseudancistrus o mecanismo de trava é pouco 

desenvolvido ou não-funcional (estado 0). 

 

Nadadeira adiposa 

 

137. Nadadeira adiposa. Armbruster, 2004#137. (IC = 0,33; IR = 0,33). 

 

(0) presente. 

(1) ausente. 
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A presença ou ausência da nadadeira adiposa é muito variável em Loricariidae 

(Armbruster, 2004). No presente estudo ela está presente na grande maioria das espécies 

estudadas (estado 0). Em Acanthicus, Araichthys e Rhinelepini a nadadeira adiposa está 

ausente (estado 1). 

 
Figura 13. Trava do espinho da nadadeira dorsal (spinelet). A) Panaque cf. armbrusteri 
INPA 43848, 290,1 mm CP; B) Baryancistrus chrysolomus INPA 43458, 213,4 mm 
CP; C) Peckoltia vittata INPA 43452, 103,0 mm CP; D) Hopliancistrus sp. “Bacaja” 
INPA 40904, 131,6 mm CP; E) Hopliancistrus sp. “Culuene” INPA 37616, 111,9 mm 
CP; F) Ancistrus ranunculus INPA 43456, 111,9 mm CP. 
 

138. Placas pré-adiposa (placa de sustentação da nadadeira adiposa). Modificado de 

Armbruster, 2004#138. (IC = 0,33; IR = 0,00). 

 

(0) ausente. 

(1) uma. 

(2) duas. 
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A grande maioria das espécies estudadas tem apenas uma placa pré-adiposa (estado 1). 

A presença de duas placas pré-adiposa (estado 2), é observado em Ancistrus sp. dimona, 

Dolichancistrus e Rhinelepis. Em Acanthicus, Araichthys e Pseudorinelepis genibarbis 

a placa pré-adiposa está ausente (estado 0). 

 

Cintura peitoral 

Coracóide 

 

139. Processo posterior do coracóide. Armbruster, 2004#158. (IC = 0,13; IR = 0,73). 

 

(0) extremidade distal mais larga que a proximal. 

(1) extremidade distal e proximal com aproximadamente a mesma largura. 

(2) extremidade distal mais fina que a proximal, as vezes pontuda. 

 

Na maioria das espécies analisadas, a extremidade distal do processo posterior do 

coracóide tem aproximadamente a mesma largura da porção proximal (estado 1). A 

extremidade distal mais fina que a proximal, as vezes pontuda (estado 2), está presente 

em Acanthicus, Ancistrus exceto A. hoplogenys, A. maximus e A. ranunculus, 

Araichthys, Chaetostoma, Dolichancistrus, Exastilithoxus, Guyanancistrus, 

Hopliancistrus, Lithoxus, Megalancistrus, Pseudacanthicus spinosus, Pseudancistrus 

exceto P. genisetiger, Pseudolithoxus, Pseudorinelepis e Pterygoplichthys, 

Spectracanthicus punctatissimus, S. tocantinenses, S. zuanoni e Spectracanthicus sp. 

“Araguaia”. A extremidade distal mais larga que a proximal (estado 0), está presente em 

todos os Hypostomini aqui analisados exceto de Hypostomus melanephelis, Peckoltia, 

Peckoltichthys e Spectracanthicus immaculatus. 
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140. Tamanho do processo posterior do coracóide. Armbruster, 2004#159. (IC = 1,00; 

IR = 0/0). 

 

(0) curto. 

(1) alongado. 

 

O processo posterior do coracóide muito alongado (estado 1; fig. 14 D) está presente 

somente em Acanthicus entre todos os táxons analisados. 

 

141. Área de contato ventral (=sutura) central entre o coracóide e o cleitro. (IC = 0,14; 

IR = 0,79). 

 

(0) cleitro e do coracóide com o mesmo comprimento. 

(1) coracóide cerca de duas vezes maior que a do cleitro. 

(2) cleitro cerca de duas vezes maior que a do coracóide. 

 

A área de contato ventral central entre o coracóide e o cleitro sofre variação entre o 

comprimento do cleitro e coracóide no sentido longitudinal ao corpo. No estado 0 (Fig. 

14 B, D, e E), o cleitro e o coracóide tem aproximadamente o mesmo comprimento 

longitudinal. Esse estado é o mais comum entre os táxons analisados. Em Ancistomus, 

Aphanotorulus squalina, Baryancistrus, Hemiancistrus, Hypancistrus exceto H. 

inspector, Hypostomus do grupo cochliodon e H. cf. plecostomus, Lasiancistrus 

schomburgkii, Panaqolus, Parancistrus, Peckoltia exceto P. braueri, Pterygoplichthys, 

Scobinancistrus, Spectracanthicus cf. immaculatus, S. aff. immaculatus, S. 

punctatissimus, S. tocantinenses, S. zuanoni, Spectracanthicus sp. “Araguaia” e 

Rhinelepini, a sutura do coracóide é cerca de duas vezes mais comprida que o cleitro 

(estado 1; fig. 14 A e C). O estado 2 (Fig. 15 B), onde o cleitro é cerca de duas vezes 

mais longo que o coracóide, é uma sinapomorfia exclusiva do clado Exastilithoxus-

Lithoxus. 
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142. Face posterior do coracóide. (IC = 1,00; IR = 0/0). 

 

(0) face reta. 

(1) face posterior curvada anteriormente em forma de arco. 

 

A face ventro-posterior do coracóide é relativamente reta na grande maioria dos táxons 

(estado 0; fig. 14 A - F). A face posterior do coracóide curvada anteriormente formando 

um arco e com a área ventral do coracóide e o cleitro muito estreita (estado 1; fig. 15 

A), é uma sinapomorfia exclusiva para Pseudancistrus genisetiger. 

 

Cleitro 

 
143. Forma da face ventral do cleitro-coracóide. Armbruster, 2004#155. (IC = 0,11; IR 

= 0,64). 

 
(0) retangular. 

(1) trapezoidal. 

 

Na grande maioria dos táxons analisados a face ventral do cleitro-coracóide tem a forma 

retangular (estado 0; fig. 14 A, C e D). A face ventral do cleitro-coracóide com a forma 

ligeiramente trapezoidal (estado 1; figs. 14 B, E e F e 15 A e B), está presente em 

Ancistrus ranunculus, Dekeyseria, Exastilithoxus, Hopliancistrus, Lithoxus, 

Parancistrus, Pseudolithoxus e Rhinelepis. 

 
144. Forma da margem anterior do cleitro. (IC = 0,20; IR = 0,20). 

 
(0) reta ou levemente côncava com proeminência laterais pontuda e conspícua. 

(1) arredondada, com proeminência pontuda discreta. 

 

Em geral os táxons analisados possuem a margem anterior do cleitro reta ou levemente 

côncava, com proeminência laterais pontuda e conspícua (estado 0; fig. 14 A, C, D e F). 

A margem anterior do cleitro arredondada com proeminência pontuda discreta (estado 
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1; fig. 14 B e E), está presente em Ancistrus ranunculus, Dekeyseria exceto D. 

scaphirhyncha, Parancistrus aurantiacus, Pterygoplichthys e Rhinelepis. 

 
Figura 14. Vista ventral da cintura peitoral: A) Baryancistrus chrysolomus INPA 
43458, 208,7 mm CP; B) Dekeyseria amazonica INPA 52823, 160,3 mm CP. C) 
Baryancistrus niveatus INPA 47998, 257,0 mm CP; D) Acanthicus histrix INPA 31803, 
152,8 mm CP; E) Ancistrus ranunculus INPA 43456, 119,9 mm CP; F) Hopliancistrus 
sp. “Xingu” INPA 43731, 124,5 mm CP. 
 
 

 
Figura 15. Vista ventral da cintura peitoral: A) Pseudancistrus genisetiger UFPB 4429, 
67,3 mm CP; B) Lithoxus stocki INPA 5537, 58,7 mm CP. 
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Cintura pélvica 

 

Basipterígio 

 

145. Forma dos processos anterolaterais do basipterígio. Armbruster, 2004#167. (IC = 

0,15; IR = 0,78). 

 

(0) bastante curvados, se encontrando ou quase na linha média. 

(1) pouco curvados, não se encontrando na linha mediana. 

(2) retos, quase paralelos. 

 

A maioria das espécies de Ancistrini tem o processo anterolateral do basipterígio muito 

curvado, sendo conectados ou muito próximos na linha média (estado 0; fig. 10 C e F). 

Em Acanthicus, Araichthys, Baryancistrus, Hopliancistrus, Panaque, Parancistrus 

nudiventris, Pseudacanthicus sp. Tocantins, Pterygoplichthys, Spectracanthicus 

murinus e Hypostomini os processos são pouco curvados, e não conectados na linha 

média (estado 2; fig. 10 A, B e D). Já em Chaetostoma, Dekeyseria, Dolichancistrus, 

Guyanancistrus, Megalancistrus, Pseudancistrus e Rhinelepini, o processo é reto em 

alguns casos quase paralelos (estado 2; fig. 10 E). 

 

146. Processo anterolateral fusionado ao processo anteromesial. Armbruster, 2004#168. 

(IC = 0,08; IR = 0,50). 

 

(0) fusionado. 

(1) não-fisionado. 

 

Em Hypostomini, Pterygoplichthys, Rhinelepini e na maioria dos Ancistrini, o processo 

anterolateral não está fusionando ao processo anteromesial (estado 1; fig. 16 A, B, D e 
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E). Em Ancistomus cf. sabaji, Ancistrus exceto A. karajas, Exastilithoxus, 

Leporacanthicus, Lithoxus planquettei e Lithoxus sp., Megalancistrus, Panaqolus nix, 

Parancistrus aurantiacus, Peckoltia vittata, Peckoltichthys, Scobinancistrus aureatus, 

Spectracanthicus immaculatus, S. cf. immaculatus e S. aff. immaculatus o processo 

anterolateral é fusionado ao processo anteromesial (estado 0; fig. 16 C e F). 

 

147. Forma do processo anterolateral do basipterígio. Armbruster, 2004#169. (IC = 

0,11; IR = 0,76). 

 

(0) fino, com base alargada. 

(1) largo em toda sua extensão. 

 

A maioria das espécies estudadas possui o processo anterolateral do basipterígio fino e 

com a base alargada (estado 0; fig. 16 A, B e C). Em Ancistrus, Baryancistrus exceto 

Baryancistrus sp. “Trombetas”, Chaetostoma, Dekeyseria, Dolichancistrus, 

Guyanancistrus, Pseudancistrus, Scobinancistrus e Rhinelepini o processo anterolateral 

é alargado ao longo de todo o comprimento (estado 1; fig. 16 E). 

 

148. Tamanho da sutura cartilaginosa (=cartilage plug) do basipterígio. (IC = 0,33; IR = 

0,00). 

 

(0) curta. 

(1) longa. 

 

Na grande maioria dos táxons analisados a sutura cartilaginosa do basipterígio é curta e 

relativamente larga (estado 0). Em Megalancistrus, Peckoltichthys e Pseudancistrus sp. 

Tocantins, a sutura cartilaginosa é alongada e estreita (estado 1). 
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149. Tamanho da fenestra anterior à sutura cartilaginosa do basipterígio. (IC = 0,14; IR 

= 0,40). 

 

(0) pequena ou ausente. 

(1) média. 

(2) grande. 

 

De modo geral a fenestra anterior a sutura cartilaginosa do basipterígio é de tamanho 

médio (estado 1; fig. 16 A, C, E e F). Em Acanthicus, Chaetostoma exceto C. dorsale, 

Exastilithoxus, Guyanancistrus brevispinis, Lithoxus lithoides, Peckoltichthys e 

Pseudacanthicus a fenestra é pequena em alguns casos ela está ausente (estado 0). A 

fenestra bem desenvolvida (estado 2; fig. 16 B) está presente em Dekeyseria, 

Dolichancistrus, Hemiancistrus sp. “Uaupes”, Hypostomus cf. soniae, Pseudorinelepis, 

Pterygoplichthys, Spectracanthicus immaculatus, S. cf. immaculatus e S. aff. 

immaculatus. 

 

150. Forma da fenestra anterior à sutura cartilaginosa do basipterígio. (IC = 0,04; IR = 

0,56). 

 

(0) arredondada a ligeiramente oval. 

(1) alongada, aproximadamente elíptica. 

 

A fenestra anterior a sutura cartilaginosa do basipterígio nos táxons analisados em geral 

tem a forma arredondada a ligeiramente oval (estado 0; fig. 16 A, B, E e F), essa 

condição está presente nos seguintes em: Ancistomus exceto A. spilomma, algumas 

espécies de Ancistrus, Chaetostoma exceto C. jegui, Dekeyseria, Dolichancistrus, 

Guyanancistrus, Hemiancistrus guahiborum, Hemiancistrus sp. “Uaupes”, 

Hemiancistrus sp. “Aripuanã”, Hopliancistrus, Hypancistrus exceto Hypancistrus sp. 

pao e Hypancistrus sp. uatuma, Lithoxus, Megalancistrus, Parancistrus nudiventris, 
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Peckoltia braueri, P. compta, Pseudorinelepis, Spectracanthicus murinus, S. 

immaculatus, S. cf. immaculatus, S. aff. immaculatus, S. tocantinenses e 

Spectracanthicus sp “Araguaia”. Em alguns táxons a fenestra é mais alongada que larga 

tendo a forma elíptica (estado 1; fig. 16 C e D), estando presente em: Acanthicus, 

Araichthys, Baryancistrus exceto Baryancistrus sp. “Jari”, Exastilithoxus, 

Hemiancistrus subviridis, Lasiancistrus, Leporacanthicus exceto L. heterodon, 

Panaqolus, Panaque, Parancistrus aurantiacus, Pseudacanthicus, Pseudolithoxus 

exceto P. anthrax, Pterygoplichthys, Rhinelepis, Scobinancistrus, Spectracanthicus 

punctatissimus, S. zuanoni e Hypostomini exceto Hypostomus melanephelis. 

 

151. Crista posteroventral do basipterígio. Armbruster, 2004#173. (IC = 0,50; IR = 

0,50). 

 

(0) ausente. 

(1) presente. 

 

Na grande maioria dos táxons analisados a crista posteroventral do basipterígio está 

presente (estado 1; fig. 16). A crista está ausente somente em Lithoxus exceto Lithoxus 

sp. entre todos os táxons examinados no presente trabalho (estado 0). 

 

152. Crista ventral do basipterígio. Armbruster, 2004#172. (IC = 0,20; IR = 0,62). 

 

(0) alta. 

(1) média. 

(2) baixa. 

 

A maioria das espécies estudadas apresentam a crista ventral do basipterígio alta (estado 

0; fig. 16 A – D e F). Em Acanthicus, Chaetostoma jegui, Dekeyseria picta, 

Hopliancistrus, Hypostomus melanephelis e H. rhantos, Pseudancistrus exceto P. 
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genisetiger e Pseudancistrus sp. “Uatuma”, Pseudolithoxus, Pterygoplichthys e 

Rhinelepini a crista tem altura média (estado 1; fig. 16 E). A crista ventral do 

basipterígio baixa (estado 2) está presente somente em Guyanancistrus, Pseudancistrus 

genisetiger e Pseudancistrus sp. “Uatuma”. 

 

153. Largura das expansões laminares do processo anterolateral. (IC = 0,07; IR = 0,51). 

 

(0) lateral mais larga que mesial. 

(1) simétricas. 

(2) mesial mais larga que lateral. 

 

A largura das expansões laminares do processo anterolateral da nadadeira pélvica variou 

bastante entre os táxons analisados, no geral é um carácter homoplástico. A expansão 

laminar lateral mais larga que a mesial (estado 0; fig. 16 A e F), está presente em 

Ancistomus, na maioria das espécies de Ancistrus, Baryancistrus chrysolomus, B. 

longipinnis, B. niveatus, B. xanthellus, Baryancistrus sp. “Porteira”, Baryancistrus sp. 

“Membrana”, Dekeyseria, Guyanancistrus, Hemiancistrus subviridis, Hemiancistrus sp. 

“Aripuana”, Hopliancistrus sp. xingu, Hypancistrus exceto H. inspector, Hypostomus 

cf. plecostomus, H. rhantos e H. cf. soniae, Leporacanthicus, Megalancistrus, 

Panaqolus, Parancistrus, Peckoltia compta e P. vittata, Peckoltichthys, 

Pseudacanthicus sp. açacu preto, Pseudancistrus asurini e Pseudancistrus sp. 

“Uatuma”, Pseudolithoxus, Scobinancistrus, Spectracanthicus exceto S. murinus. As 

expansões laminares do processo anterolateral ligeiramente assimétricas ou com a 

mesma largura (estado 1: fig. 16 B), está presente nos seguintes táxons: Acanthicus, 

Araichthys, Baryancistrus beggini, B. demantoides, Baryancistrus sp. “Araguaia”, 

Baryancistrus sp. “bola branca”, Baryancistrus sp. “Culuene”, Baryancistrus sp. “Jari”, 

Baryancistrus sp. “Jolie”, Baryancistrus sp. “Tapajós”, Baryancistrus sp. “Trombetas”, 
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Chaetostoma, Dolichancistrus, Exastilithoxus, Hemiancistrus guahiborum, 

Hemiancistrus sp. “Uaupes”, Hopliancistrus exceto Hopliancistrus sp. “Xingu”, 

Hypancistrus inspector, Lasiancistrus, Lithoxus planquettei, Lithoxus sp., Peckoltia 

braueri e P. brevis, Pseudacanthicus exceto Pseudacanthicus sp. açacu preto, 

Pseudancistrus nigrescens, P. genisetiger, Spectracanthicus murinus e Hypostomini 

exceto Hypostomus cf. plecostomus, H. rhantos e H. cf. soniae. A expansão mesial mais 

larga que a lateral (estado 2; fig. 16 D), ocorre somente em Ancistrus krenakarore, 

Baryancistrus sp. “Teles Pires”, Lithoxus lithoides, L. stocki, Panaque cf. armbrusteri, 

Pseudancistrus zawadzkii, Rhinelepini. 

 

Lateropterígio 

 

154. Tamanho do lateropterígio. (IC = 0,08; IR = 0,74). 

 

(0) médio, não ultrapassando o processo anterolateral. 

(1) grande, ultrapassando o processo anterolateral. 

 

Na maioria das espécies estudadas o lateropiterígio tem tamanho médio a pequeno não 

ultrapassando a linha anterior do processo anterolateral (estado 0; fig. 16 A, B e E). Em 

Acanthicus, Baryancistrus beggini, Baryancistrus sp. “Jari”, Lithoxus, Hemiancistrus 

sp. “Aripuanã”, Hypancistrus exceto Hypancistrus sp. Uatuma, Megalancistrus, 

Panaqolus, Parancistrus, Peckoltia, Peckoltichthys, Pseudacanthicus, Pseudorinelepis, 

Pterygoplichthys, Scobinancistrus exceto S. aureatus, Spectracanthicus, Hypostomini 

exceto Hypostomus melanephelis e H. pyrineusi o lateropiterígio é alongado 

ultrapassando a linha anterior do processo anterolateral da nadadeira pélvica (estado 1; 

fig. 16 C). 
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Figura 16. Vista ventral da cintura pélvica: A) Baryancistrus xanthellus INPA 43858, 
223,5 mm CP; B) Hemiancistrus sp. “Uaupes” INPA 5238, 187,9 mm CP; C) Peckoltia 
vittata INPA 43852, 102,8 mm CP; D) Panaque cf. armbrusteri INPA 43848, 290,1 
mm CP; E) Pseudancistrus asurini INPA 43691, 128,6 mm CP; F) Leporacanthicus 
heterodon INPA 43386, 142,6 mm CP. 
 

155. Raio indiviso da nadadeira pélvica alargado em adultos. Armbruster, 2004#177. 

(IC = 0,11; IR = 0,70). 

 

(0) presente. 

(1) ausente. 
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Na maioria dos loricariídeos estudados o raio indiviso da nadadeira pélvica é fino ou 

pouco alargado (estado 1; fig. 16 C e E). Em Ancistrus ranunculus, Baryancistrus 

chrysolomus, B. niveatus, B. xanthellus, Baryancistrus sp. “Araguaia”, Baryancistrus 

sp. “bola branca”, Baryancistrus sp. “Culuene”, Baryancistrus sp. “Porteira”, 

Baryancistrus sp. “Jolie”, Baryancistrus sp. “Tapajós”, Baryancistrus sp. “Trombetas”, 

Chaetostoma, Dolichancistrus, Exastilithoxus, Hemiancistrus sp. “Uaupes”, Lithoxus, 

Parancistrus, Peckoltichthys e Pseudolithoxus o primeiro raio indiviso da nadadeira 

pélvica é muito alargado mesialmente, em alguns casos comprimido dorsoventralmente 

(e.g. Hemiancistrus sp. “Uaupes”, estado 0; fig. 16 A e B). 

 

Nadadeira anal 

 

156. Número de raios ramificados da nadadeira anal. Armbruster, 2004#150. (IC = 0,17; 

IR = 0,70). 

 

(0) 3. 

(1) 4. 

(2) 5-6. 

 

A maioria das espécies estudadas possuem quatro raios ramificados na nadadeira anal 

(estado 1). Em Acanthicus, Araichthys, Chaetostoma thomsoni, Dekeyseria, 

Exastilithoxus, Guyanancistrus, Hopliancistrus exceto H. tricornis, Lasiancistrus, 

Leporacanthicus exceto L. joselimai, Lithoxus exceto L. lithoides, Megalancistrus, 

Pseudacanthicus, Pseudancistrus exceto P. nigrescens, Pseudolithoxus anthrax e 

Rhinelepini, a nadadeira anal apresenta entre cinco e seis raios ramificados (estado 2). A 

presença de três raios ramificados na nadadeira anal (estado 0), é uma sinapomorfia 

compartilhada entre Dolichancistrus fuesslii e Spectracanthicus murinus. 
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Nadadeira caudal 

 

157. Filamentos caudais. (IC = 0,25; IR = 0,50). 

(0) ausente. 

(1) presente. 

 

A grande maioria dos táxons estudados não possuem um filamento prolongado na 

nadadeira caudal (estado 0). Acanthicus, Panaqolus, Peckoltichthys e Pseudacanthicus 

compartilham a presença de um filamento alongado nos raios indivisos da nadadeira 

caudal (estado 1). 

 

Anatomia externa 

 

158. Focinho. (IC = 0,17; IR = 0,63). 

 

(0) com grande área nua; 

(1) com uma pequena área nua na ponta do focinho 

(2) totalmente coberto por placas. 

 

O focinho com uma grande área nua em alguns casos alcançando mais que a metade do 

comprimento entre a ponta do focinho e a borda anterior do olho (estado 0), é uma 

sinapomorfia compartilhada entre as espécies dos gêneros Ancistrus e Chaetostoma. O 

focinho com uma pequena área nua na sua região central anterior (ponta do focinho), 

está presente na grande maioria dos táxons analisados (estado). Em Acanthicus, 

Dekeyseria exceto D. picta, Dolichancistrus, Parancistrus aurantiacus, Peckoltichthys, 

Pseudacanthicus spinosus, Pseudancistrus exceto P. genisetiger, Pseudolithoxus, 

Pterygoplichthys e Rhinelepini o focinho está totalmente coberto por placas (estado 2). 
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159. Tentáculos cutâneos do focinho. Armbruster, 2004#208. (IC = 1,00; IR = 1,00). 

 

(0) ausente. 

(1) presente. 

 

A presença de tentáculos cutâneos na borda do focinho e posição central indo até as 

narinas (estado 1), é uma sinapomorfia exclusiva para as espécies do gênero Ancistrus. 

 

160. Odontódeos hipertrofiados em forma de cerdas na borda lateral do focinho. 

Armbruster, 2004#188. (IC = 0,17; IR = 0,76). 

 

(0) ausente. 

(1) presente. 

 

A grande maioria dos táxons estudados não possuem odontódeos hipertrofiados em 

forma de cerdas na borda lateral do focinho (estado 0). Em Acanthicus, Guyanancistrus, 

Lasiancistrus, Leporacanthicus, Megalancistrus, Pseudacanthicus, Pseudancistrus, 

Pseudolithoxus a borda lateral do focinho é coberto por odontódeos hipertrofiados em 

forma de cerdas, mais alongados em machos em período de reprodução (estado 1). 

Segundo Armbruster (2004) os odontódeos hipertrofiados muito alongados na borda 

lateral do focinho em Pseudancistrus e Pseudolithoxus também está presente em fêmeas 

no período nupcial. 

 

161. Odontódeos hipertrofiados em forma de espinho na borda lateral-dorsal do focinho. 

(IC = 1,00; IR = 1,00). 

 

(0) ausente. 

(1) presente. 
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A presença de odontódeos hipertrofiados em forma de espinho na borda latero-dorsal do 

focinho (estado 1) é uma sinapomorfia exclusiva para as espécies do gênero 

Hopliancistrus (Fig. 17). 

 

162. Borda do lábio. (IC = 1,00; IR = 1,00). 

 

(0) liso. 

(1) com franjas em forma triangular. 

(2) com franjas digitiformes. 

 

A grande maioria dos táxons estudados possuem a borda do lábio lisa sem franjas 

(estado 0). A borda do lábio com franjas em forma ligeiramente triangular (estado 1), é 

uma sinapomorfia exclusiva para as espécies de Lithoxus. A borda com franjas 

digitiformes (estado 2) é uma sinapomorfia exclusiva para Exastilithoxus. 

 

163. Papila bucal central. Armbruster, 2004#178. (IC = 0,09; IR = 0,64). 

 

(0) ausente. 

(1) pouco desenvolvida. 

(2) bem desenvolvida. 

 

A maioria das espécies analisadas possuem a papila bucal central pouco desenvolvida 

(estado 1). Em Baryancistrus beggini, B. demantoides, B. longipinnis, B. niveatus, 

Baryancistrus sp. “bola branca”, Baryancistrus sp. “Porteira”, Baryancistrus sp. 

trombetas, Exastilithoxus, Hemiancistrus subviridis, Hemiancistrus sp. “Uaupes”, 

Hypostomus pyrineusi, H. taphorni, Leporacanthicus exceto L. heterodon, Lithoxus 

stocki, Megalancistrus, Panaqolus, Panaque, Parancistrus, Pseudancistrus genisetiger, 

Scobinancistrus e Spectracanthicus a papila bucal central está ausente (estado 0). A 

papila bucal central alongada e as vezes com a porção distal digitiforme (estado 2) está 
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presente em Acanthicus, Aphanotorulus, na maioria das espécies de Baryancistrus, 

Chaetostoma exceto C. dorsale, Dekeyseria, Hypostomus melanephelis, H. cf. 

plecostomus, Peckoltichthys, Pseudacanthicus, Pseudancistrus exceto P. genisetiger e 

Pterygoplichthys. 

 
Figura 17. Vista dorsal de Hopliancistrus sp. “Culuene” INPA 37616, 111,9 mm CP. 
Setas indicam os dontódeos hipertrofiados em forma de espinho na borda lateral-dorsal 
do focinho. 
 

Dentes 

 

164. Relação entre o número de dentes entre pré-maxilar e dentário. (IC = 0,33; IR = 

0,77). 

 

(0) número de dentes similar entre pré-maxilar e dentário. 

(1) número de dentes no dentário duas vezes maior que no pré-maxilar. 

(2) número de dentes no dentário duas vezes menor que no pré-maxilar. 
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Na maioria das espécies estudadas o número de dentes entre o pré-maxilar e o dentário 

são similares estado 0, (e.g. Ancistrus, Baryancistrus, Lithoxus exceto L. lithoides, 

Panaqolus, Panaque, Parancistrus, Scobinancistrus etc.). O dentário com o número de 

dentes duas vezes maior que os do pré-maxilar (estado 1), está presente nos seguintes 

táxons Exastilithoxus, Leporacanthicus, Lithoxus lithoides, Pseudacanthicus, 

Spectracanthicus murinus, S. punctatissimus, S. tocantinensis, S. zuanoni e 

Spectracanthicus sp. “Araguaia”. O estado 2 com o número de dentes no dentário duas 

vezes menor que os do pré-maxilar é uma sinapomorfia exclusiva para as espécies do 

gênero Hypancistrus. 

 

165. Número de dentes no pré-maxilar. (IC = 0,20; IR = 0,81). 

 

(0) acima de 30 dentes em cada pré-maxila. 

(1) entre 5 a 30 dentes em cada pré-maxila. 

(2) até 4 dentes em cada  pré-maxila. 

 

A maioria das espécies estudadas apresentam um grande número de dentes no pré-

maxilar, acima de 30 dentes nos indivíduos adultos (estado 0). Em Hemiancistrus 

subviridis, Hypancistrus, Hypostomus do grupo cochliodon e Hypostomus cf. 

plecostomus, Megalancistrus, Panaqolus, Panaque, Parancistrus, Peckoltia, 

Peckoltichthys, Pseudacanthicus sp. Tocantins, Scobinancistrus, Spectracanthicus 

exceto S. murinus o número de dentes é moderado não ultrapassando 30 dentes em cada 

pré-maxilar. A redução drástica no número de dentes no pré-maxilar está presente em 

Exastilithoxus, Leporacanthicus, Lithoxus, Pseudacanthicus exceto Pseudacanthicus sp. 

Tocantins, Spectracanthicus murinus. 
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166. Forma dos dentes no pré-maxilar. Armbruster, 2004#205. (IC = 0,29; IR = 0,82). 

 

(0) dentes finos (viliformes). 

(1) dentes moderadamente robustos. 

(2) dentes fortes e robustos. 

 

A maioria das espécies estudadas apresentam os dentes finos, flexíveis e relativamente 

frágeis no pré-maxilar (estado 0; fig. 8 A), presente principalmente nas espécies com 

dentes numerosos (e.g. Ancistomus, Ancistrus, Baryancistrus, Peckoltia, 

Spectracanthicus exceto S. murinus etc.). Dentes moderadamente robustos e 

relativamente alargados (estado 1), estão presentes em Baryancistrus sp. “Porteira”, 

Exastilithoxus, Hypancistrus, Leporacanthicus, Lithoxus, Megalancistrus, 

Pseudacanthicus, Spectracanthicus murinus. A presença de dentes fortes e muito 

robustos (estado 2; fig. 8 B e C) é uma sinapomorfia não exclusiva de Hypostomus do 

grupo cochliodon, Panaqolus, Panaque e Scobinancistrus. 

 

167. Forma dos dentes em relação ao dentário e pré-maxilar. (IC = 0,40; IR = 0,82). 

 

(0) com largura similar entre pré-maxilar e dentário. 

(1) dentes do dentário duas vezes mais largo que do pré-maxilar. 

(2) dentes do pré-maxilar duas vezes mais largo que do dentário. 

 

O estado 0 (fig. 8 A), onde os dentes do dentário e pré-maxilar possuem largura similar, 

foi observado na maioria das espécies estudadas (e.g. Ancistomus, Ancistrus, 

Baryancistrus, Hopliancistrus, Panaqolus, Panaque, Peckoltia etc.). O estado 1 (Fig. 83 

B), onde os dentes do dentário são duas vezes mais largos que os do pré-maxilar, é uma 

sinapomorfia compartilhada entre as espécies dos gêneros Hypancistrus e 

Scobinancistrus. Em Exastilithoxus, Leporacanthicus exceto L. joselimai, Lithoxus 

exceto L. lithoides, S. punctatissimus, S. tocantinenses, S. zuanoni e Spectracanthicus 
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sp. “Araguaia” os dentes do pré-maxilar são duas vezes mais largos que os do dentário 

(estado 2). 

 

168. Cúspide lateral dos dentes. (IC = 0,25; IR = 0,57). 

 

(0) ausente ou muito reduzida; 

(1) pequena; 

(2) grande. 

 

No geral a cúspide lateral dos dentes em Ancistrini é bem desenvolvida em relação a 

cúspide mesial. Na maioria das espécies estudadas a cúspide lateral tem no mínimo a 

metade do comprimento da cúspide mesial (estado 2). A cúspide lateral menor que a 

metade do comprimento da mesial cúspide (estado 1) está presente em Dekeyseria 

amazonica, Dolichancistrus, Leporacanthicus, Pterygoplichthys pardalis, Rhinelepis 

strigosa e Scobinancistrus (Fig. 8 B). A ausência ou a lateral cúspide muito reduzida 

(estado 0), é uma sinapomorfia compartilha entre os gêneros Panaqolus, Panaque e as 

espécies de Hypostomus do grupo cochliodon (Fig. 8 C). 

 

169. Dentes do dentário. (IC = 0,50; IR = 0,00). 

 

(0) bi-cuspidado. 

(1) uni-cuspidado. 

 

A grande maioria das espécies estudadas os dentes do dentário são bi-cuspidados 

(estado 0). Dentes uni-cuspidados no dentário foram observados em Exastilithoxus 

hoedemani e Panaque cf. armbrusteri,  (estado 2; fig. 8 C). 
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170. Forma da cúspide mesial dos dentes. Armbruster, 2004#205. (IC = 0,75; IR = 

0,91). 

 

(0) forma cilíndrica com porção distal arredondada. 

(1) em forma de colher. 

(2) em forma de espátula (larga e longa). 

(3) pontuda. 

 

Na grande maioria das espécies estudadas as cúspides dos dentes são cilíndricas, 

alongadas e com a borda ligeiramente arredondada (estado 0). A cúspide em forma de 

colher (estado 1; fig. 8 C) é típico de espécies que se alimentam de madeira e.g. 

Hypostomus do grupo cochliodon, Panaqolus, Panaque. A cúspide mesial larga e longa 

de forma mais ou menos espatulada (estado 2; fig. 8 B) é uma sinapomorfia exclusiva 

para as espécies de Scobinancistrus. Já as cúspides pontuda (estado 3) estão presentes 

em Exastilithoxus e Lithoxus exceto L. lithoides. 

 

171. Área posterior ao pterótico-supracleitro. (IC = 0,12; IR = 0,77). 

 

(0) sem área nua (coberto por placas). 

(1) com pequena área nua. 

(2) com grande área nua. 

 

Nos loricaríideos, geralmente há uma pequena área nua posterior ao pterótico-

supracleitro. Essa área pode estar também coberta com pequenas placas. Em 

Baryancistrus exceto Baryancistrus sp. “Trombetas”, Hemiancistrus guahiborum, H. 

subviridis, Hemiancistrus sp. “Uaupes”, Panaqolus, Panaque, Parancistrus, 

Peckoltichthys, Pseudancistrus genisetiger, Pseudorinelepis, Scobinancistrus e 

Hypostomini exceto Hypostomus rhantos a área posterior ao pterótico-supracleitro está 
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totalmente coberta por placas sem área nua (estado 0). Uma pequena área nua posterior 

ao pterótico-supracleitro (estado 1) está presente em Acanthicus, Ancistrus, Ancistomus, 

Baryancistrus beggini, Baryancistrus sp. “Trombetas”, Chaetostoma dorsale, 

Dekeyseria, Hemiancistrus sp. “Aripuana”, Hypancistrus exceto H. zebra, Hypostomus 

rhantos, Lasiancistrus, Megalancistrus, Peckoltia, Pterygoplichthys e Spectracanthicus 

exceto S. aff. immaculatus. Uma grande área nua posterior ao pterótico-supracleitro 

(estado 2) é observado em Araichthys, Chaetostoma exceto C. dorsale, Dolichancistrus, 

Exastilithoxus, Guyanancistrus, Hopliancistrus, Hypancistrus zebra, Leporacanthicus, 

Lithoxus, Pseudacanthicus, Pseudancistrus, Pseudolithoxus, Spectracanthicus aff. 

immaculatus e Rhinelepis. 

 

172. Número de placas pré-dorsais. Armbruster, 2004#197. (IC = 0,18; IR = 0,78). 

 

(0) dois pares mais a placa nucal. 

(1) três pares mais a placa nucal. 

(2) quatro ou mais pares mais a placa nucal. 

 

A grande maioria das espécies estudadas possuem apenas dois pares de placas pré-

dorsais mais a placa nucal (estado 1). Os táxons Ancistrus, Araichthys, Chaetostoma, 

Guyanancistrus, Hopliancistrus, Lasiancistrus, Leporacanthicus heterodon, Lithoxus, 

Parancistrus nudiventris, Pseudacanthicus sp. Tocantins, Pseudancistrus exceto P. 

genisetiger, Scobinancistrus e Spectracanthicus murinus apresentam três pares de 

placas pré-dorsais mais a placa nucal (estado 1). A ocorrência de quatro ou mais pares 

de placas pré-dorsais mais a placa nucal (estado 2) está presente somente em 

Dolichancistrus, Exastilithoxus, Leporacanthicus exceto L. heterodon. 
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173. Número de placas em contato com a margem posterior do supraoccipital. (IC = 

0,14; IR = 0,70). 

 

(0) 2. 

(1) 4. 

(2) 6 ou mais. 

 

A grande maioria das espécies estudadas possuem quatro placas em contato com a 

margem posterior do supraoccipital (estado 1; figs. 1 F e H e 17). Em Baryancistrus, 

Exastilithoxus, Hemiancistrus guahiborum, H. subviridis, Hemiancistrus sp. “Uaupes”, 

Hypancistrus zebra, Hypostomus exceto H. melanephelis e H. cf. soniae, 

Megalancistrus, Panaque, Peckoltichthys, Pseudancistrus genisetiger e 

Spectracanthicus murinus o supraoccipital é bordeado apenas por duas (um par) placas 

grandes (estado 0; fig. 1 A, B e E). A presença de seis ou mais placas bordeando o 

supraoccipital posteriormente (estado 2; fig. 1 D) é compartilhado entre Aphanotorulus 

squalinus, Leporacanthicus, Pseudacanthicus, Pterygoplichthys pardalis e 

Scobinancistrus. 

 

174. Número de fileiras longitudinais de placas no pedúnculo caudal. Modificado de 

Armbruster, 2004#196. (IC = 0,33; IR = 0,82). 

 

(0) 5. 

(1) 4. 

(2) 3. 

 

A grande maioria das espécies estudadas possuem cinco fileiras (séries) de placas no 

pedúnculo caudal (estado 0). Quatro fileiras de placas no pedúnculo caudal (estado 1) é 

uma sinapomorfia exclusiva de Pseudancistrus genisetiger. O pedúnculo caudal com 
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somente três fileiras de placas (estado 2) é compartilhados entre as espécies dos 

seguintes gêneros: Acanthicus, Ancistrus, Araichthys, Dekeyseria, Exastilithoxus, 

Lasiancistrus, Pseudolithoxus e Lithoxus lithoides. 

 

175. Placas abdominais. Armbruster, 2011#203. (IC = 0,11; IR = 0,50). 

 

(0) ausentes. 

(1) parcialmente coberto. 

(2) presente em todo o abdômen. 

 

A maioria dos táxons analisados possuem o abdômen nu ou com poucas e diminutas 

placas em alguns pontos, principalmente sobre a cintura escapular (estado 0). Em 

Baryancistrus sp. “Araguaia”, Baryancistrus sp. “Teles Pires”, Hemiancistrus sp. 

“Aripuana”, Hypancistrus inspector, Hypancistrus sp. pao, Leporacanthicus galaxias, 

Panaqolus e Scobinancistrus pariolispos o abdômen é parcialmente coberto por placas 

principalmente sobre a cintura escapular e sobre a cintura pélvica e em volta da abertura 

urogenital e nu na região central do abdômen (estado 1). Já em Acanthicus, 

Baryancistrus longipinnis, B. niveatus, Baryancistrus sp. “Porteira”, Baryancistrus sp. 

“Tapajós”, Megalancistrus, Panaque, Parancistrus aurantiacus, Peckoltia exceto P. 

compta, Peckoltichthys, Pterygoplichthys, Spectracanthicus immaculatus e 

Spectracanthicus cf. immaculatus, Hypostomini exceto Hypostomus melanephelis e 

Rhinelepini, o abdômen está totalmente coberto por placas (estado 2). 

 

176. Séries de placas laterais quilhadas com fileiras odontódeos bem desenvolvidos. 

Armbruster, 2004#198. (IC = 0,20; IR = 0,79). 

 

(0) ausente. 

(1) presente. 
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A maioria dos táxons analisados não possuem as séries de placas laterais quilhadas 

(estado 0). Em Acanthicus, Dekeyseria, Leporacanthicus, Megalancistrus, Panaque, 

Pseudacanthicus, Pseudorinelepis, Pterygoplichthys e Hypostomini exceto 

Aphanotorulus, as séries de placas laterais quilhadas apresentam fileiras de odontódeos 

bem desenvolvidos (estado 1). 

 

177. Tamanho da bexiga natatória. Armbruster, 2004#215. (IC = 0,50; IR = 0,50). 

 

(0) pequena e restrita a uma pequena área anterior a sexta costela. 

(1) expandida, alcançando ou ultrapassando a sexta costela. 

 

A bexiga natatória expandida ultrapassando a costela da sexta vertebra (estado 1; fig. 2 

A e B), é uma sinapomorfia compartilhada entre Acanthicus, Megalancistrus e Panaque 

cf. armbrusteri. 

 

178. Tamanho da abertura branquial. (IC = 0,25; IR = 0,25). 

 

(0) pequena. 

(1) grande. 

 

A maioria dos táxons analisados a abertura branquial é pequena (estado 0; fig. 18 C e 

D). A abertura branquial grande (estado 1; fig. 18 A e B), está presente em Ancistrus 

maximus, A. ranunculus, Parancistrus e Rhinelepis. Em A. ranunculus e P. aurantiacus 

a abertura é muito maior que os demais táxons deixando o istmo muito estreito. 
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179. Odontódeos hipertrofiados nas placas da região interopercular. Armbruster, 

2004#183. (IC = 0,50; IR = 0,91). 

 

(0) ausente. 

(1) presente. 

 

A presença de odontódeos hipertrofiados na placa interopercular (estado 1) está presente 

em todas as espécies da tribo Ancistrini exceto em Spectracanthicus murinus. Em 

Hypostomini, Pterygoplichthys pardalis e Rhinelepini os odontódeos hipertrofiados na 

placa interopercular estão ausentes (estado 0). 

 

180. Mobilidade das placas da região interopercular (cheek plates). Armbruster, 

2004#184. (IC = 0,50; IR = 0,91). 

 

(0) ausente a ligeiramente eversíveis. 

(1) totalmente eversíveis. 

 

A placa interopercular totalmente eversível (estado 1) é uma sinapomorfia para as 

espécies que compõe a tribo Ancistrini exceto em Spectracanthicus murinus. Em 

Hypostomini, Pterygoplichthys pardalis e Rhinelepini a mobilidade da placa 

interopercular é limitada a ausente (estado 0). 

 

181. Forma dos odontódeos hipertrofiados nas placas da região interopercular. (IC = 

0,20; IR = 0,82). 

 

(0) em forma de cerdas. 

(1) em forma de gancho. 

(-) não aplicável. 

 

Na maioria dos espécies da tribo Ancistrini os odontódeos da placa interopercular tem a 

forma de cerdas flexíveis (estado 0; fig. 6 A, B e C). Em Ancistrus, Chaetostoma, 



 129 

Dolichancistrus, Hopliancistrus, Lithoxus plaquettei, L. stocki e Pseudolithoxus os 

odontódeos são em forma de gancho ou garra forte e pungente (estado 1; figs. 7 A, B e 

C e 17). Em Spectracanthicus murinus, Hypostomini, Pterygoplichthys pardalis e 

Rhinelepini foi codificado como não aplicável (-), por não possuírem odontódeos na 

placa interopercular. 

 
Figura 18. Vista ventral mostrando a abertura branquial de: A) Parancistrus 
aurantiacus INPA 46265, 137,5 mm CP; B) Ancistrus ranunculus INPA 48007, 143,8 
mm CP; C) Hypostomus melanephelis INPA 6967, 119.6 mm CP; D) Hemiancistrus sp. 
“Uaupes” INPA 5238, 217,6 mm CP. 
 

182. Número de odontódeos hipertrofiados em forma de gancho ou garra. (IC = 0,33; IR 

= 0,71). 

 

(0) 2-3. 

(1) 10 ou mais. 

(-) não aplicável. 
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A maioria das espécies de Ancistrini possui os odontódeos hipertrofiados da placa 

interopercular em forma de cerdas, portanto foram codificados como não aplicável (-). 

Ancistrus, Lithoxus plaquettei, L. stocki, Pseudolithoxus e Chaetostoma dorsale 

possuem 10 ou mais odontódeos em forma de gancho na placa interopercular (Fig. 82 B 

e C). A presença de no máximo três odontódeos em forma de garra é uma sinapomorfia 

para as espécies de Hopliancistrus compartilhado também com Chaetostoma exceto C. 

dorsale e Dolichancistrus (Figs. 7 A e 17). 

 

183. Odontódeos hipertrofiados finos e flexíveis (whiskerlike), na placa interopercular e 

borda lateral do focinho. Armbruster, 2004#186. (IC = 1,00; IR = 1,00). 

 

(0) ausente. 

(1) presente. 

 

A presença de odontódeos hipertrofiados finos e flexíveis (whiskerlike) na placa 

interopercular (intercalados aos odontódeos em forma de cerdas) e borda lateral do 

focinho (estado 1) é uma sinapomorfia exclusiva de Lasiancistrus. 

 

184. Odontódeos hipertrofiados cobrindo toda a superfície dorsal do corpo. (IC = 0,50; 

IR = 0,90). 

 

(0) ausente. 

(1) presente. 

 

A maioria dos táxons analisados não possuem odontódeos hipertrofiados cobrindo toda 

a superfície dorsal do corpo (estado 0). Em Acanthicus, Leporacanthicus, 

Megalancistrus, Pseudacanthicus, Spectracanthicus immaculatus, S. cf, immaculatus e 

S. aff. immaculatus possuem odontódeos hipertrofiados cobrindo toda a superfície 

dorsal do corpo mesmo em indivíduos juvenis (estado 1; fig. 1 C). 
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185. Canais urogenital e anal. (IC = 0,25; IR = 0,88). 

 

(0) com duas aberturas separadas. 

(1) unidos na mesma abertura. 

 

A maioria dos táxons analisados os canais urogenital e anal são unidos na mesma 

abertura, formando uma única projeção tubular (estado 1). Os canais urogenital e anal 

separados em duas abertura independentes (estado 0), está presente em Acanthicus, 

Chaetostoma, Dolichancistrus, Dekeyseria, Exastilithoxus, Guyanancistrus, Lithoxus, 

Pseudancistrus, Pseudolithoxus e Pseudorinelepis. 

 

Padrão de colorido 

 

Coloração da região pós-cefálica. 

 

186. Coloração geral da região pós-cefálica. (IC = 0,10; IR = 0,39). 

 

(0) uniforme (sem pintas ou manchas). 

(1) manchas irregulares. 

(2) círculos ou pintas. 

(3) listras ou barras ou vermiculações. 

 

O padrão de colorido é muito variável entre os loricariídeos, especialmente entre as 

espécies que compõem a tribo Ancistrini. Em geral, a maioria dos táxons analisados 

apresentam o colorido do corpo coberto por círculos ou pintas (estado 2). Acanthicus, 

Ancistrus karajas, A. ranunculus, Baryancistrus beggini, Chaetostoma jegui, 

Exastilithoxus aff. fimbriatus, Hypancistrus sp. uatuma, Hypostomus cf. soniae, 

Lithoxus stocki, Panaqolus nix, Pseudacanthicus sp. Tocantins, Pseudacanthicus sp. 

açacu preto, Rhinelepis, Spectracanthicus immaculatus, S. cf, immaculatus, S. aff. 
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immaculatus e Spectracanthicus sp. “Araguaia” possuem a coloração do corpo 

uniforme, sem pintas ou manchas (estado 0). O corpo coberto por manchas irregulares 

com forma não definida (estado 1) foi apresentado por: Araichthys, Chaetostoma exceto 

C. jegui, Dolichancistrus, Exastilithoxus hoedemani, Guyanancistrus brevispinis, 

Hemiancistrus sp. “Aripuana”, Hopliancistrus exceto Hopliancistrus sp. “Xingu”, 

Hypancistrus sp. zebra marrom, Lithoxus exceto L. stocki, Parancistrus aurantiacus, 

Pseudacanthicus spinosus, Pseudancistrus genisetiger, Pterygoplichthys, 

Scobinancistrus sp. A região pós-cefálica do corpo coberto por um padrão de colorido 

com listras longitudinais ou barras transversais ou vermiculações (estado 3), é 

compartilhado somente por: Ancistrus sp. sucunduri, Dekeyseria picta, Hypancistrus 

zebra, Hypancistrus sp. pão, Panaqolus tankei, Panaque e Peckoltia. 

 

187. Coloração com círculos ou pintas ou manchas. (IC = 0,17; IR = 0,78). 

 

(0) claras. 

(1) escuras. 

(-) não aplicável. 

 

Na maioria das espécies as quais possui a região pós-cefálica coberta por círculos ou 

pintas ou manchas, possui a coloração clara sobre o fundo escuro (estado 0). O colorido 

com pintas escuras sobre um fundo claro (estado 1) está presente em: Ancistomus, 

Araichthys, Exastilithoxus hoedemani, Hemiancistrus sp. “Aripuana”, Hypancistrus sp. 

zebra marrom, Leporacanthicus exceto L. galaxias, Lithoxus planquettei, Lithoxus sp., 

Megalancistrus, Peckoltichthys, Pseudacanthicus spinosus, Pseudorinelepis, 

Pterygoplichthys e Hypostomini exceto Hypostomus cf. soniae. A espécies que tem o 

colorido do corpo com listras ou barras ou vermiculações foram codificadas como não 

aplicáveis (-). 
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188. Tamanho dos círculos ou pintas ou manchas. (IC = 0,06; IR = 0,29). 

 

(0) Muito pequenas (pontos). 

(1) pequenas (diâmetro do mesmo tamanho ou menor que o diâmetro da pupila). 

(2) grandes (diâmetro maior que o diâmetro da pupila). 

(-) não aplicável. 

 

O tamanho das pintas varia muito em Loricariidae. O critério para a diferenciação entre 

círculos, pintas ou manchas está explicado na seção material e métodos. O corpo 

coberto por pontos muito pequenos redondos e bem definidos (estado 0) está presente 

em: Ancistrus dolichopterus, A. hoplogenys, A. maximus, Ancistrus sp. dimona, 

Baryancistrus longipinnis, Baryancistrus sp. “Jari”, Baryancistrus sp. “Jolie”, 

Guyanancistrus niger, Hopliancistrus sp. “Xingu”, Hypostomus melanephelis, H. 

rhantos, Lasiancistrus exceto Lasiancistrus sp., Pseudancistrus asurini e 

Spectracanthicus murinus e S. punctatissimus. A presença de pintas pequenas com 

diâmetro do mesmo tamanho a ligeiramente  menor que o diâmetro da pupila (estado 1) 

é o mais observado entre as espécies estudadas, como segue: Aphanotorulus squalinus, 

Ancistrus krenakarore, Ancistomus snethlageae, A. spilomma, Baryancistrus niveatus, 

B. xanthellus, Baryancistrus sp. “Araguaia”, Baryancistrus sp. “Culuene”, 

Baryancistrus sp. “Tapajós”, Baryancistrus sp. “Trombetas”, Chaetostoma dorsale, 

Dekeyseria amazonica e D. scaphirhyncha, Hemiancistrus subviridis, Hemiancistrus sp. 

“Uaupes”, Hopliancistrus sp. “Bacaja”, Hypancistrus inspector, Hypostomus cf. 

plecostomus, H. pyrineusi, H. taphorni, Lasiancistrus sp., Leporacanthicus, 

Parancistrus nudiventris, Pseudancistrus nigrescens, P. zawadzkii, Pseudolithoxus 

anthrax e P. nicoi, Scobinancistrus aureatus e S. pariolispos e Spectracanthicus 

tocantinenses. Pintas ou manchas grandes com diâmetro maior que o diâmetro da pupila 

(estado 2) está presente em: Ancistomus feldbergae, A. cf. sabaji, Ancistrus dubius, 
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Aphanotorulus emarginatus, Araichthys, Baryancistrus chrysolomus, B. demantoides, 

Baryancistrus sp. “bola branca”, Baryancistrus sp. “Porteira”, Baryancistrus sp. 

“membrana”, Baryancistrus sp. “Teles Pires”, Dolichancistrus, Exastilithoxus 

hoedemani, Hemiancistrus guahiborum, Hopliancistrus tricornis, Hopliancistrus sp. 

“Culuene”, Hopliancistrus sp. “Jamanxim”, Hypancistrus sp. zebra marrom, 

Megalancistrus, Parancistrus aurantiacus, Peckoltichthys, Pseudacanthicus spinosus, 

Pseudancistrus genisetiger, Pseudancistrus sp., Pseudolithoxus, Pseudorinelepis e 

Scobinancistrus sp. e Spectracanthicus zuanoni. 

 

189. Distância/densidade entre os círculos ou pintas ou manchas. (IC = 0,08; IR = 0,24). 

 

(0) muito pequena (não cabendo uma pinta entre uma e outra). 

(1) pequena (cabendo somente uma pinta entre uma e outra). 

(2) grande (cabendo duas ou mais pintas entre uma e outra). 

(-) não aplicável. 

 

A região pós-cefálica densamente coberta por pintas ou mancha não cabendo o diâmetro 

de uma pinta entre uma e outra (estado 0), está presente em: Baryancistrus sp. “bola 

branca”, Baryancistrus sp. “Membrana”, Dolichancistrus, H. pyrineusi, Hypostomus 

rhantos, H. taphorni, Megalancistrus, Pseudancistrus sp. e Spectracanthicus zuanoni. A 

distância pequena entre uma pinta e outra, cabendo no máximo o diâmetro de uma pinta 

(estado 1) é o padrão mais encontrado entre as espécies analisadas, como segue: 

Ancistomus, Ancistrus dubius, A. hoplogenys, A. krenakarore, Aphanotorulus, 

Araichthys, Baryancistrus longipinnis, B. niveatus, B. xanthellus, Baryancistrus sp. 

“Araguaia”, Baryancistrus sp. “Culuene”, Baryancistrus sp. “Jari”, Baryancistrus sp. 

“Teles Pires”, Chaetostoma dorsale, Dekeyseria exceto D. picta, Hemiancistrus 

guahiborum, Hopliancistrus exceto Hopliancistrus sp. “Xingu”, Hypancistrus sp. zebra 
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marrom, Hypostomus cf. plecostomus, Lasiancistrus, Leporacanthicus, Parancistrus 

aurantiacus, Peckoltichthys, Pseudacanthicus, Pseudancistrus exceto Pseudancistrus 

sp. “Uatuma”, Pseudolithoxus exceto P. nicoi, Scobinancistrus aureatus e S. 

pariolispos. Alguns táxons apresentam uma grande distância entre uma pinta e outra, a 

qual, cabe duas vezes o mais o diâmetro de uma pinta, entre uma pinta e outra (estado 2) 

esse estado é observado em: Ancistrus dolichopterus, A. maximus, Ancistrus sp. dimona, 

Baryancistrus chrysolomus, Baryancistrus sp. “Porteira”, Baryancistrus sp. “Jolie”, 

Baryancistrus sp. “Tapajós”, Baryancistrus sp. trombetas, Guyanancistrus niger, 

Hemiancistrus demantoides, Hemiancistrus subviridis, Hemiancistrus sp. “Uaupes”, 

Hopliancistrus sp. “Xingu”, Hypancistrus inspector, Hypostomus melanephelis, 

Parancistrus nudiventris, Pseudolithoxus nicoi, Pseudorinelepis, Scobinancistrus sp., 

Spectracanthicus murinus, S. punctatissimus e S. tocantinenses. 

 

190. Largura das listras ou barras ou vermiculações. (IC = 0,50; IR = 0,50). 

 

(0) escuras e claras com a mesma largura. 

(1) escuras mais largas que as claras. 

(2) claras mais largas que as escuras. 

(-) não aplicável. 

 

Entre as espécies que tem o colorido da região pós-cefálica cobertos por listras ou barras 

ou vermiculações, Panaqolus tankei, Panaque cf. armbrusteri, Peckoltia vittata e P. 

compta, possuem as listras ou barras escuras e claras com largura similar (estado 0). Já 

em Ancistrus sp. sucunduri, Dekeyseria picta, Hypancistrus sp. pao, as barras ou 

vermiculações escuras são mais largas que as claras (estado 1). Em Peckoltia braueri, P. 

brevis, Hypancistrus zebra, as barras ou vermiculações claras são mais larga que as 

escuras (estado 2). 
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191. Coloração das nadadeiras. (IC = 0,09; IR = 0,47). 

 

(0) uniforme. 

(1) com círculos ou pintas claras. 

(2) com círculos ou pintas escuras. 

(3) com barra ou faixas ou vermiculações. 

 

A maioria das espécies estudadas possuem o colorido das nadadeiras cobertos por 

círculos ou pintas claras (estado 1). As nadadeiras com coloração uniforme sem pintas 

barras, faixas ou vermiculações (estado 0) estão presentes em: Acanthicus, Ancistomus 

snethlageae, Ancistrus ranunculus, Baryancistrus beggini, B. chrysolomus, 

Chaetostoma jegui, Exastilithoxus aff. fimbriatus, Hypancistrus sp. uatuma, 

Hypostomus cf. soniae, Lithoxus stocki, Panaqolus nix, Rhinelepis, Spectracanthicus 

immaculatus, S. cf. immaculatus, S. aff. immaculatus e Spectracanthicus sp. 

“Araguaia”. O colorido das nadadeiras cobertos por círculos ou pintas escuras (estado 2) 

estão presentes em: Ancistomus cf. sabaji, A. spilomma, Ancistrus karajas, A. 

krenakarore, Ancistrus sp. sucunduri, Araichthys, Dekeyseria exceto D. picta, 

Exastilithoxus hoedemani, Guyanancistrus brevispinis, Hopliancistrus exceto 

Hopliancistrus sp. “Xingu”, Hypancistrus sp. zebra marrom, Leporacanthicus exceto L. 

galaxias, Lithoxus lithoides, Lithoxus sp., Megalancistrus, Peckoltia compta, 

Peckoltichthys, Pseudacanthicus exceto Pseudacanthicus sp. Tocantins, 

Pseudorinelepis, Pterygoplichthys, Hypostomini exceto Hypostomus cf. soniae. Em 

Ancistomus feldbergae, Dekeyseria picta, Hemiancistrus sp. “Aripuana”, Hypancistrus 

zebra, Hypancistrus sp. pão, Lithoxus planquettei, Panaqolus tankei, Panaque cf. 

armbrusteri, Peckoltia exceto P. compta o colorido das nadadeiras com barra ou faixas 

ou vermiculações (estado 3). 
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192. Nadadeiras dorsal e caudal com uma faixa clara distal. (IC = 0,07; IR = 0,30). 

 

(0) ausente. 

(1) presente. 

 

A maioria das espécies analisadas não possuem uma faixa clara em posição distal nas 

nadadeiras dorsal e caudal (estado 0). Ancistrus dolichopterus, A. hoplogenys, A. 

maximus, Ancistrus sp. dimona, Ancistrus sp. sucunduri, Ancistomus feldbergae, A. 

snethlageae, Baryancistrus chrysolomus, B. xanthellus, Chaetostoma exceto C. jegui, 

Guyanancistrus brevispinis, Hemiancistrus guahiborum, Hopliancistrus sp. “Xingu”, 

Lithoxus stocki, Pseudancistrus exceto P. genisetiger e Pseudancistrus sp. “Uatuma”, 

Pseudolithoxus nicoi, Scobinancistrus aureatus e Spectracanthicus murinus apresentam 

uma faixa clara e ampla nas bordas distal das nadadeira dorsal e caudal mais conspícuas 

em juvenis, tornando-se estreita nos adultos. algumas espécies essa faixa torna-se muito 

estreita nos adultos ficando quase imperceptível nos exemplares fixados (estado 1). 

 

3.1.2. Reconstrução filogenética 

 

Para a análise filogenética da tribo Ancistrini foram examinados 192 caracteres 

osteológicos, de anatomia interna e externa, além do padrão de colorido em 110 táxons 

terminais. A matriz de caracteres foi submetida a uma analise de parcimônia resultando 

em 48 árvores mais parcimoniosas com 1.704 passos a partir de 69.400 réplicas, índice 

de consistência 0,16 e índice de retenção 0,67. A árvore de consenso estrito foi 

enraizada em Rhinelepis strigosa, com base em hipóteses de relacionamento mais 

recentes para a família Loricariidae (Armbruster, 2004, 2008; Lujan et al. 2015). 
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3.1.3. O monofiletismo de Ancistrini 

 
Isbrücker (1980) propôs a subfamília Ancistrinae e a diagnosticou, 

feneticamente, de todos os outros loricariídeos pela presença de odontódeos 

hipertrofiados nas placas da região interopercular. Desde então, alguns trabalhos 

baseados em dados morfológicos (principalmente no esqueleto), e utilizando analises 

cladísticas tem corroborado o seu monofiletismo (Schaefer, 1987, Armbruster, 2004; 

2008). Schaefer (1987) expandiu a diagnose de Ancistrinae baseado nas duas formas 

derivadas opérculo. A primeira com o opérculo relativamente reto e com uma expansão 

posterolateral pouco desenvolvida, observada em Pseudacanthicus, Panaque, Peckoltia 

entre outros. O outro grupo possui o opérculo com a região anterior alongada e estreita e 

com a expansão posterolateral bem expandida. Embora Schaefer (1987) tenha 

corroborado o monofiletismo de Ancistrinae, não encontrou sinapomorfias para 

Hypostominae sem a inclusão de Ancistrinae. 

Armbruster (2004) achou mais apropriado, pela falta de sinapomorfias robustas, 

colocar Ancistrinae na sinonímia de Hypostominae. Em sua analise, o autor não 

corroborou as sinapomorfias exclusivas de Ancistrinae propostas por Isbrücker (1980) e 

Schaefer (1987), ou seja, a presença de odontódeos hipertrofiados nas placas da região 

interopercular é compartilhado também com os membros de Pterygoplichthini, e por 

Hemiancistrus sp. ‘Brasil’ [descrita por Cardoso (2004) como Hemiancistrus 

megalopteryx], considerada como a espécie irmã de todos os outros membros de 

Ancistrini e que não possui as modificações no opérculo. Entretanto, apesar de ter sido 

colocada na sinonímia de Hypostominae, um subgrupo denominado Ancistrini foi 

reconhecido como monofilético na analise de Armbruster (2004), tendo 

Pterygoplichthini como grupo irmão. 
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Na presente analise, a tribo Ancistrini foi recuperada como um grupo natural 

com base em 13 sinapomorfias, sendo uma exclusiva (caracteres#estado 7#1, 16#0, 

23#1, 24#2, 36#0, 73#1, 78#1, 101#2, 145#0, 153#0, 165#1, 179#1 e 180#1). A duas 

formas derivadas do opérculo propostas por Schaefer (1987) como sinapormorfia 

exclusiva de Ancistrini foram corroboradas com IC = 0,66 (caráter 73). Embora a 

presença de odontódeos hipertrofiados nas placas da região interopercular (caráter 179) 

e a mobilidade das placas da região interopercular (caráter 180) com IC = 0,50, tenham 

sido encontradas somente em Ancistrini, é sabido que algumas espécies da tribo 

Pterygoplichthini também as possuem. Na presente analise, entretanto, estas não foram 

incluídas na matriz de caracteres, somente Pterygoplichthys pardalis foi incluída, o qual 

não possui tais características. 

Embora os estudos cladísticos baseados na morfologia corroborem o 

monofiletismo de Ancistrini, há uma divergência com relação as análises moleculares. 

Montoya-Burgos et al. (1998), mesmo analisando poucos táxons terminais, sugeriu que 

Ancistrinae, assim como as outras subfamílias de Loricariidae exceto Loricariinae, não 

formavam grupos naturais. No mais recente trabalho e também o mais completo 

utilizando dados moleculares (Lujan et al. 2015), Ancistrini ficou parafilética além das 

relações entre os gêneros da tribo serem significativamente divergentes das apresentadas 

por Armbruster (2004; 2008). Na reanálise de Armbruster (2008), Ancistrini foi 

subdividida em três clados: o primeiro composto pelo Gênero 3 o qual foi recuperado 

como grupo irmão de todos os outros membros da tribo, e descrito posteriormente como 

Etsaputu por Lujan et al., 2011. O segundo clado foi denominado clado-Panaque e 

composto por Acanthicus, Baryancistrus, Hemiancistrus, Hypancistrus, 

Leporacanthicus, Megalancistrus, Micracanthicus, Panaque, Parancistrus, Peckoltia, 

Pseudacanthicus e Spectracanthicus. Nesse trabalho, Hemiancistrus megalopteryx foi 
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novamente examinada, e, desta vez, com espécime adulto, e foi verificada a presença do 

opérculo derivado (Armbruster, 2004#75, estado 1) assim como a falta de odontódeos 

no opérculo (Armbruster, 2004#79, estado 1), as duas sinapomorfias propostas por 

Armbruster (2008) para o clado Panaque. O clado Ancistrus foi o que apresentou a 

melhor resolução sendo formado por Ancistrus, Chaetostoma, Cordylancistrus, 

Dekeyseria, Dolichancistrus, Exastilithoxus, Hopliancistrus, Lasiancistrus, 

Leptoancistrus, Lithoxus, Neblinichthys, Pseudancistrus, Pseudolithoxus e 

Soromonichthys (Gênero novo 2). Esse clado é suportado por apresentar o opérculo em 

forma de barra (Armbruster, 2004#75, estado 2) e pela presença de odontódeos no 

opérculo (Armbruster, 2004#79, estado 0). 

A proposta de Lujan et al. (2015) subdividiu a tribo Ancistrini em sete clados 

(Peckoltia, Hemiancistrus, Acanthicus, ‘Pseudancistrus’, Lithoxus, Pseudancistrus e 

Chaetostoma). Adicionalmente, foi recuperado um clado formado por 12 espécies de 

Hypostomus (Hypostomini), três espécies de Pterygoplichthys (Pterygoplichthini) e seis 

espécies alocadas em ‘Hemiancistrus’ (quatro provenientes do sul do Brasil, bacia do 

rio Uruguai e Lagunas dos Patos), uma do Panamá e outra do Lago Maracaibo, ainda 

dentro de Ancistrini (sensu Armbruster, 2008), como grupo irmão do clado Peckoltia. A 

composição de Ancistrini segundo Lujan et al. (2015) ficou semelhante ao clado 

Ancistrus de Armbruster (2008), incluindo os gêneros Ancistrus, Lasiancistrus, 

Pseudolithoxus, Soromonichthys, Hopliancistrus, Corymbophanes, Guyanancistrus, 

Dekeyseria, Neblinichthys, Paulasquama e Lithoxancistrus, e excluindo Pseudancistrus 

e o grupo Chaetostoma. Chama atenção nessa análise a presença de Corymbophanes 

kaiei entre os ancistrinis e a revalidação de Guyanancistrus e Lithoxancistrus colocados 

na sinonímia de Pseudancistrus por Armbruster (2004), além da relação entre 
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Aphanotorulus e Isorineloricaria no clado Peckoltia por serem morfologicamente muito 

distintos dos outros componentes do clado. 

A presente hipótese corrobora parcialmente as propostas de Armbruster (2004; 

2008) e diverge substancialmente da hipótese molecular de Lujan et al. (2015; 2017). 

Hypostomini (composta por Hypostomus e Aphanotorulus) foi recuperada como grupo 

irmão de Ancistrini, embora tenham sido usados poucos táxons terminais dessa tribo. 

Ancistrini foi resolvida em três clados mais ‘Hemiancistrus’ sp. “Aripuana” e 

Ancistomus como grupo irmão dos clados Ancistrus e Baryancistrus (Fig. 19). 

Suportado por 16 caracteres sinapomórficos não exclusivos, Peckoltichthys foi 

recuperado como grupo irmão de todos os gêneros da tribo Ancistrini, diferente da 

hipótese apresentada por Armbruster (2008), onde P. bachi faz parte de uma politomia 

com Peckoltia brevis e P. furcata formando o grupo irmão das espécies do gênero 

Panaque incluindo (Panaqolus + Scobinancistrus), em uma posição intermediária 

dentro do clado Panaque. 

No presente trabalho, o clado Panaque, já proposto por Armbruster (2008), 

ficou composto por uma politomia não resolvida entre as espécies de Peckoltia e os 

outros gêneros do clado (Acanthicus, Hypancistrus, Leporacanthicus, Megalancistrus, 

Panaqolus, Panaque, Pseudacanthicus e Scobinancistrus) apresentando como principal 

diferença da proposta morfológica anterior a exclusão de Baryancistrus, Hemiancistrus 

e Spectracanthicus (Fig. 20). Se a composição do clado Panaque corrobora mesmo que 

parcialmente a proposta morfológica anterior, ela é bem divergente da proposta 

molecular. Lujan et al. (2015) subdivide os gêneros entre três clados pouco 

relacionados: clado Acanthicus (Acanthicus, Leporacanthicus, Megalancistrus e 

Pseudacanthicus), clado Hemiancistrus (Panaque) e clado Peckoltia (Hypancistrus, 

Panaqolus, Peckoltia e Scobinancistrus). 
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Figura 19. Consenso estrito de 48 árvores mais parcimoniosas com 1704 passos, IC = 0,16, RI 
= 0,67 mostrando as relações entre os gêneros da tribo Ancistrini. Os números representam: 
acima os valores de bootstrap (quando os valores de bootstrap são superiores a 50%) e abaixo 
os valores do suporte de Bremer. 
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A relação entre os táxons do grupo Panaque corrobora parcialmente a proposta 

de Armbruster (2008). Em Peckoltia, embora seu monifiletismo tenha sido recuperado e 

suportado por cinco caracteres sinapomórficos não exclusivos (8#0, 25#1, 33#2, 48#0, 

186#3), as relações intraespecíficas e com os outros gêneros do clado não ficaram 

resolvidas; as quatro espécies analisadas formaram uma politomia incluindo a espécie 

tipo do gênero P. vittata.  

 

Figura 20. Parte da árvore de consenso estrito de 48 árvores mais parcimoniosas com 
1704 passos, IC = 0,16, RI = 0,67 mostrando as relações do clado Panaque. Os números 
representam: acima os valores de bootstrap (quando os valores de bootstrap são 
superiores a 50%) e abaixo os valores do suporte de Bremer. 
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formado por Baryancistrus, Hemiancistrus, Parancistrus e Spectracanthicus 

(Oligancistrus), ao passo que Scobinancistrus e Panaqolus formam um clado irmão 

mais relacionado à Ancistomus. Aqui, nós corroboramos a validade e recuperamos o 

monofiletismo de Panaqolus e Scobinancistrus com os três gêneros proximamente 

relacionados, um ramo formado por Panaque e Panaqolus forma o grupo irmão de 

Scobinancistrus (Fig. 20). Entretanto, destacamos a dificuldade em conseguir espécies 

dos gêneros Panaque e Panaqolus para examinarmos, assim como, a necessidade da 

inclusão de mais representantes desse dois gêneros na análise filogenética. 

O grupo Acanthicus é um dos mais corroborados tanto, por propostas utilizando 

dados moleculares, quanto com caracteres morfológicos (Montoya-Burgos et al., 1998; 

Armbruster, 2004; 2008; Lujan et al., 2015; 2017). No presente trabalho, esse clado é 

suportado por 16 sinapomorfias não exclusivas, onde Acanthicus e Megalancistrus 

formam o grupo irmão de Pseudacanthicus e Leporacanthicus, além da exclusão de 

Spectracanthicus e Oligancistrus nesse clado, corroborando a proposta de Lujan et al. 

(2015). Já Armbruster (2004; 2008) encontrou (Micracanthicus (Spectracanthicus + 

Oligancistrus)) como grupo irmão de (Leporacanthicus (Pseudacanthicus (Acanthicus 

+ Megalancistrus))). 

O clado Ancistrus proposto por Armbruster (2008) foi aqui corroborado e 

suportado por 15 sinapomorfias não exclusivas (15#2, 40#1, 62#1, 73#2, 95#0, 122#2, 

129#1, 136#0, 139#2, 141#0, 145#2, 147#1, 156#2, 171#2, 185#0). Esse clado está 

formado pelos gêneros Ancistrus, Araichthys, Chaetostoma, Dekeyseria, 

Dolichancistrus, Exastilithoxus, Guyanancistrus, Hopliancistrus, Lasiancistrus, 

Lithoxus, Pseudancistrus, Pseudancistrus genisetiger, Pseudolithoxus (Fig. 21). Embora 

a composição seja muito similar à proposta por Armbruster (2008), a relação entre os 

gêneros apresentou algumas diferenças importantes como os táxons agrupados em três 
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clados. Assim como na proposta morfológica anterior, o grupo Pseudancistrus foi 

recuperado em posição basal dentro do clado, além de sugerir o monofiletismo de 

Guyanancistrus e Pseudancistrus corroborando Lujan et al. (2015). O grupo 

Pseudancistrus é suportado pelas seguintes sinapormorfias não exclusivas: grande 

contato da extremidade anterior do pterótico-supracleitro com a órbita (21# 2); fenda do 

processo anterior do pterótico-supracleitro de tamanho médio (24#1); processo ventral 

do esfenótico ausente ou muito curto (30#0); contato externo ausente do esfenótico com 

o infra-orbital (31#1); crista ventral do basipterígio baixa (152#2); presença de 

odontódeos hipertrofiados em forma de cerdas na borda lateral do focinho (160#1) e três 

pares de placas pré-dorsais mais a placa (172#1).  

Dois grupos monofiléticos maiores são formados dentro do clado, os grupos 

Ancistrus e Chaetostoma. O grupo Ancistrus é suportado por oito caracteres 

diagnósticos não exclusivos, sendo os que tiveram um maior índice de consistência: o 

processo anterior do metapterigóide alongado (caráter 63#1); o processo ventral do 

centro complexo (tripus) com formato aproximadamente circular (116#0); fenda 

posterior do esqueleto caudal, ausente ou limitando-se a uma pequena reentrância 

(125#0); processos anterolaterais do basipterígio muito curvado, se encontrando ou 

quase na linha média (145#0), além dos odontódeos hipertrofiados nas placas da região 

interopercular em forma de gancho (181#1).  

Na presente hipótese o monofiletismo desses gêneros foi recuperado (Fig. 21), 

corroborando as propostas de Armbruster (2004; 2008) e Lujan et al. (2015). O grupo 

Ancistrus teve a seguinte composição, Pseudolithoxus grupo irmão de todos os outros 

representantes do grupo, mais dois pequenos clados um formado por (Araichthys + 

Hopliancistrus) e outro formado por (Lasiancistrus + Ancistrus). Nas análises de 

Armbruster (2008) e Lujan et al. (2015), Pseudolithoxus forma o grupo irmão de 
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(Lasiancistrus + Ancistrus), ao passo que Hopliancistrus está mais relacionado ao grupo 

Chaetostoma, e a Guyanancistrus e Corymbophanes, respectivamente. Já na presente 

análise, foi incluído Hopliancistrus tricornis mais quatro novas espécies do gênero que 

estão em fase de descrição, mais o recém descrito Araichthys e esse clado formou o 

grupo irmão de (Lasiancistrus + Ancistrus) divergindo das propostas citadas acima. 

O gênero Dekeyseria tem seu monofiletismo reconhecido tanto e em hipóteses 

com dados moleculares quando morfológicos (Armbruster, 2004; 2008; Lujan et al., 

2015). Entretanto, a sua posição variou entre as diferentes propostas, em Armbruster 

(2004) ela foi encontrada em uma grande politomia com Neblinichthys mais os grupos 

Chaetostoma e Ancistrus. Na reanálise de Armbruster (2008), o monofiletismo de 

Dekeyseria foi recuperado como grupo irmão de todos os representantes do clado 

Ancistrus exceto de Pseudancistrus. Em Lujan et al. (2015) Dekeyseria está relacionada 

a Guyanancistrus, Corymbophanes e Hopliancistrus junto com os remanescentes de 

Ancistrini (sensu Lujan et al. 2015). Aqui nós corroboramos o seu monofiletismo e sua 

posição basal no grupo Chaetostoma sustentado pela seguintes sinapomorfias não 

exclusivas: nasal muito largo ligeiramente triangular (17#2), parasfenóide largo e 

ligeiramente plano (34#1), parte posterior do hiomandibular além do opérculo bem 

desenvolvido, em forma de uma lamina (41#0), face ventral do cleitro-coracóide em 

forma trapezoidal (143#1), focinho totalmente coberto por placas (158#2) e pela séries 

de placas laterais quilhadas com fileiras odontódeos bem desenvolvidos (176#1). 

O pouco estudado Pseudancistrus genisetiger foi recuperado dentro do grupo 

Chaetostoma, formando o grupo irmão de Chaetostoma, Dolichancistrus, Exastilithoxus 

e Lithoxus. A posição de P. genisetiger é suportada por 23 sinapomorfias sendo uma 

exclusiva, a face posterior do coracóide curvada anteriormente em forma de arco 

(142#1). Outras sinapomorfias não exclusivas importantes foram: a presença de 10 
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infraorbitais (108#2, IC= 0,22), o sexto infraorbital não fazendo parte da órbita (110#3, 

IC= 0,30) e um par de placas em contato com a margem posterior do supraoccipital. A 

sua posição na presente hipótese deixa claro a necessidade da descrição de um novo 

gênero para alocar essa espécie. 

O gêneros Dolichancistrus e Chaetostoma teve aqui o seu monofiletismo 

corroborado (Fig. 21), como já proposto por Armbruster (2004; 2008) e Lujan et al. 

(2015). Na presente analise, assim como nas outras hipóteses morfológicas anteriores, 

Dolichancistrus e Chaetostoma formam o grupo irmão de Exastilithoxus e Lithoxus com 

base em 14 sinapomorfias, sendo uma exclusiva: a presença de uma cavidade profunda 

na margem ventral anterior da expansão ventro-lateral do etmóide lateral (6#1), com 

exceção de Chaetostoma jegui, na qual a cavidade está ausente. As relações entre esses 

gêneros são bem divergentes da hipótese molecular apresentada por Lujan et al. (2015), 

formando clados exclusivos e sem qualquer proximidade filogenética dentro da árvore. 

Em Lujan et al. (2015), o clado Chaetostoma composto por Chaetostoma, 

Cordylancistrus, Dolichancistrus, Leptoancistrus, Lipopterichthys, Loraxichthys forma 

a base da subfamília Hypostominae enquanto Exastilithoxus e Lithoxus estão em 

posição mais apical e relacionados ao clado Pseudancistrus. 

O grupo Lithoxus (Lithoxus + Exastilithoxus) é aqui sustentado por 39 

sinapomorfias, sendo seis exclusivas: o processo anterior do pterótico-supracleitro, 

curto sem uma ponta bem definida (27#2); o côndilo do hiomandibular em contato 

somente com o pró-ótico (57#2); o primeiro basibranquial muito alongado (89#1); o 

processo acessório do primeiro ceratobranquial, muito reduzido (91#0); área de contato 

ventral central entre o coracóide e o cleitro, com  o cleitro cerca de duas vezes mais 

comprido que o coracóide (141#2); e a borda do lábio com franjas em forma triangular 

e/ou digitiformes (162#1#2).  
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Na presente hipótese o gênero Lithoxus não teve seu monofiletismo recuperado, 

L. lithoides forma o grupo irmão de Exastilithoxus mais L. stocki, L. planquettei e 

Lithoxus sp. Boeseman (1982) sugeriu a criação de dois subgêneros (Lithoxus e 

Paralithoxus) para separar L. lithoides, espécie tipo do gênero, das outras quatro 

espécies, três delas descritas no próprio trabalho: L. bovallii Regan, 1906, Lithoxus 

pallidimaculatus Boeseman, 1982, Lithoxus planquettei Boeseman, 1982 e Lithoxus 

surinamensis Boeseman, 1982. Armbruster (2004), mesmo analisando somente duas 

espécies L. lithoides e L. bovallii, não reconheceu a validade de Paralithoxus e o 

colocou na sinonímia de Lithoxus. Na presente analise L. lithoides é suportado por 10 

sinapomorfias não exclusivas que o separa das outras espécies de Lithoxus 

(Paralithoxus): a posição do disco mesetmóide estendido além do corpo principal 

(13#1); disco do mesetmóide completamente aberto (14#2); extremidade proximal do 

mesetmóide mais largo que a porção distal (16#1); crista do pré-opérculo-hiomandibular 

defletida além da margem posterior (49#1); inclinação da crista do pré-opérculo-

hiomandibular suave com ângulo acima de 145° (52#1); fenda posterior do esqueleto 

caudal longa e alta (125#2); grande espaço entre o lobo hipural inferior e o último 

espinho hemal (128#1); expansão laminar do processo anterolateral mesial mais larga 

que lateral (153#2); quatro raios ramificados da nadadeira anal (156#1), além da 

presença de três fileiras de placas no pedúnculo caudal vs. cinco nas outras espécies de 

Lithoxus. Aqui nós sugerimos a revalidação de Paralithoxus para nível de gênero para 

alocar as demais espécies de Lithoxus analisadas no presente trabalho (L. planquettei, L. 

stocki e Lithoxus sp.), com base em cinco sinapomorfias não exclusivas: quadrado 

estreito (65#0); crista longitudinal ao comprimento do quadrado lateralmente alta e bem 

desenvolvida (69#1); fenestra anterior a área cartilaginosa do basipterígio de tamanho 

médio (149#1); número de dentes similar entre pré-maxilar e dentário (164#0); cinco 
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fileiras de placas no pedúnculo caudal (174#0), e uma exclusiva: a presença de um 

processo ventral no pré-opérculo para articulação com a placa do canal (72#1). 

 
Figura 21. Parte da árvore de consenso estrito de 48 árvores mais parcimoniosas com 
1704 passos, IC = 0,16, RI = 0,67 mostrando as relações do clado Ancistrus. Os 
números representam: acima os valores de bootstrap (quando os valores de bootstrap 
são superiores a 50%) e abaixo os valores do suporte de Bremer. 
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borda do lábio com franjas digitiformes (162#2). Na presente análise Exastilithoxus 

forma o grupo irmão de L. planquettei, L. stocki e Lithoxus sp. Em Lujan et al. (2015) L. 

planquettei, L. stocki e L. pallidimaculatus formam o grupo irmão de todos os outros 

componentes do clado, com L. lithoides como grupo irmão de Exastilithoxus. 

O clado Baryancistrus possui composição semelhante ao clado Hemiancistrus 

proposto por Lujan et al. (2015). Entretanto, nós o denominamos de Baryancistrus por 

não termos incluído Hemiancistrus medians (Kner, 1854) na matriz de caracteres. O 

clado apresenta oito sinapomorfias não-exclusivas: (3#1); (53#1); (63#1); (64#1); 

(153#1); (163#0); (173#0) e (189#2), com todos os gêneros sendo suportados com 

valores de bootstrap acima de 50.  

O clado Baryancistrus ficou composto por oito gêneros, sendo que destes, 

quatro são novos: Gênero 3 (Hemiancistrus spp exceto Hemiancistrus sp. “Aripuana”), 

Gênero 2 (Baryancistrus demantoides), Gênero 1 (Baryancistrus beggini), 

Spectracanthicus, Gênero 4 (Spectracanthicus grupo immaculatus), Parancistrus, 

Oligancistrus e Baryancistrus. Um novo gênero, composto pelas espécies 

Hemiancistrus guahiborum e Hemiancistrus subviridis, provenientes do alto rio 

Orinoco na Venezuela e da bacia do alto rio Negro, mais uma nova espécie oriunda do 

rio Uaupés tributário do rio Negro, Amazonas, Brasil, formam o grupo irmão de todos 

os outros gêneros com uma membrana hipertrofiada após o ultimo raio da nadadeira 

dorsal.  

Na hipótese de Armbruster (2008) Hemiancistrus guahiborum está em uma 

politomia não resolvida com Ancistomus spilomma e A. snethlageae. Em Lujan et al. 

(2015), Hemiancistrus guahiborum e Hemiancistrus subviridis formam um bem 

suportado clado com Baryancistrus beggini e Baryancistrus demantoides sugerindo 

compor um novo gênero. A presente hipótese não corrobora o monofiletismo dessas 
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quatro espécies mesmo tendo relações filogenéticas próximas Hemiancistrus 

guahiborum e Hemiancistrus subviridis não formam um clado monofilético com 

Baryancistrus beggini e Baryancistrus demantoides. Nossos resultados sugerem que 

Baryancistrus beggini e Baryancistrus demantoides formam dois novos e distintos 

gêneros, mais relacionados a Spectracanthicus, Spectracanthicus gr. Immaculatus 

(Gênero 4), Parancistrus e Oligancistrus do que com Baryancistrus, gênero no qual 

foram descritos originalmente. 

Armbruster (2004) incluiu na sua analise dois gêneros monotípicos até então, 

Spectracanthicus e Oligancistrus os quais, foram recuperados como táxons irmãos e 

suportados por 4 sinapomorfias. Spectracanthicus é um gênero muito bem 

diagnosticado entre os ancistrinis, principalmente pelas reversões associadas a região 

interopercular tais como: falta de mobilidade e da perda de odontódeos hipertrofiados 

nas placas da região interopercular. Segundo Armbruster (2004), Oligancistrus parece 

estar em processo de perda da mobilidade das placas da região interopercular, assim 

como Spectracanthicus. Diante disso, e pela falta de diagnose robusta para 

Oligancistrus, o autor o reconheceu como sinônimo junior de Spectracanthicus. 

Entretanto, no presente trabalho não encontramos evidencias que indiquem o processo 

de perda da mobilidade das placas da região interopercular em Oligancistrus. 

Chamon & Rapp Py-Daniel (2014) realizaram uma revisão taxonômica do 

gênero Spectracanthicus, corroborando a proposta de sinonímia de Armbruster (2004), 

e descreveram três espécies novas: S. immaculatus da bacia do rio Tapajós, S. 

tocantinensis da bacia do rio Tocantins e S. zuanoni do rio Xingu. Na presente análise 

todos os gêneros e espécies de Ancistrini com a membrana hipertrofiada após o ultimo 

raio da nadadeira dorsal foram examinados e incluídos na análise filogenética. 

Oligancistrus teve seu monofiletismo recuperado e bem suportado pelo alto valor do 
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índice de decaimento (7) e valores de bootstrap (86) e por oito sinapomorfias não 

exclusivas: crista no hiomandibular, continua à crista do quadrado (54#1); parede lateral 

do canal metapterigóide larga (62#1); fóvea da extremidade posterior do opérculo rasa 

(76#1); superfície ventral do primeiro epibranquial arredondada (96#0); pequeno 

contato do quarto infraorbital com a órbita (109#1); extremidade distal do processo 

posterior do coracóide mais fina que a proximal, as vezes pontuda (139#2); número de 

dentes no dentário duas vezes maior que no pré-maxilar (164#1) e dentes do pré-maxilar 

aproximadamente duas vezes mais largo que do dentário (167#2). Assim como em 

Lujan et al. (2015), Parancistrus forma o grupo irmão de Oligancistrus; esse clado 

(Oligancistrus + Parancistrus) é suportado por oito sinapomorfias não-exclusivas: crista 

do etmóide lateral posicionada na margem latero-ventral externa (9#1); disco do 

mesetmóide reduzido (12#1); disco do mesetmóide completamente fechado (14#0); 

Processo anterior do metapterigóide com a extremidade distal arredondada (64#1); 

Ângulo dos dentários oblíquo (78#0); dentário orientado horizontalmente (79#0); 

Membrana hipertrofiada posterior ao último raio dorsal conectada ao espinho da 

nadadeira adiposa (132#2) e a fenestra anterior a área cartilaginosa do basipterígio 

alongada, aproximadamente elíptica (150#1). 

Desde a descrição de Spectracanthicus immaculatus por Chamon & Rapp Py-

Daniel (2014) para a bacia do rio Tapajós, dois novos táxons com morfologia muito 

semelhantes a S. immaculatus foram recentemente coletados no rio Xingu e no rio 

Abacaxis, tributário do rio Madeira. Essas três espécies formam um clado monofilético 

fortemente suportado pelo alto índice de decaimento (6) e valores de bootstrap (84) 

(Fig. 22) e por 14 sinapomorfias não exclusivas, sendo as que apresentaram os maiores 

índices de consistência foram: contato do hiomandibular com quadrado 

posteroventralmente ausente (37#0); processo estreito da porção posterior do 
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hiomandibular alongado (55#2); processo anterior do metapterigóide curto (63#0); 

interhial em contato com a área de cartilagem do quadrado, mas sem contato com o 

quadrado (100#1); fenda posterior do esqueleto caudal ausente ou com uma pequena 

reentrância (125#0); grande fenestra anterior a área cartilaginosa do basipterígio 

(149#2); odontódeos hipertrofiados cobrindo toda a superfície dorsal do corpo (184#1); 

coloração geral da região pós-cefálica uniforme, sem pintas ou manchas (186#0). 

Embora tenha relações filogenéticas próximas a Spectracanthicus, nossos resultados 

evidenciam a necessidade da descrição de um novo gênero para alocar essas três 

espécies as quais são muito diferentes morfologicamente de S. murinus. 

Aqui redefinimos o gênero Spectracanthicus delimitando-o apenas a espécie tipo 

S. murinus com base em 32 caracteres sinapomórficos não-exclusivos. Os mais 

importantes foram as reversões associadas a região interopercular proposta por 

Armbruster (2004) tais como: opérculo com a forma triangular (73#0); odontódeos 

hipertrofiados nas placas da região interopercular ausentes (179#0); mobilidade das 

placas da região interopercular ausentes a ligeiramente eversíveis (180#0); além do 

maxilar largo e arredondado distalmente (82#1); número de dentes no dentário duas 

vezes maior que no pré-maxilar (164#1) e os dentes do pré-maxilar moderadamente 

robustos (166#1). Os resultados apresentados aqui divergem da hipótese morfológica 

anterior em relação ao monofiletismo de Spectracanthicus, principalmente pela sua 

posição no cladograma. Em Armbruster (2004; 2008), Spectracanthicus + Oligancistrus 

fazem parte do grupo Acanthicus dentro do clado Panaque; aqui eles compõem um 

grupo junto com (Gênero 2 (Gênero 1 (Spectracanthicus (Gênero 4 (Parancistrus, 

Oligancistrus))))), formando o grupo irmão de todas as espécies de Baryancistrus. 

O monofiletismo de Baryancistrus foi recuperado com base em 12 

sinapomorfias não-exclusivas: perfurações no pterótico-supracleitro pequenas (20#0); 
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suporte de conexão entre o processo do pterótico-supracleitro e o corpo principal em 

forma de barra, deixando uma grande fenda posterior (25#2); côndilo de articulação do 

quadrado com o ângulo-articular grosso e redondo (68#1); opérculo não exposto e não 

suportando odontódeos (75#0); fóvea profunda na extremidade posterior do opérculo 

(76#2); maxilar longo (83#1); sete a oito infraorbitais (108#1); contato ausente entre o 

quarto infraorbital (IO4) com a órbita (109#2); sexto infraorbital formando apenas a 

parte antero-ventral da órbita (110#2); processos anterolaterais do basipterígio pouco 

curvado, não se encontrando na linha mediana (145#1); processo anterolateral do 

basipterígio largo em toda sua extensão (147#1) e a papila bucal central bem 

desenvolvida (163#2). 

Esse é o primeiro estudo com o objetivo de reconstruir as relações filogenéticas 

entre as espécies de Baryancistrus. Em hipóteses anteriores, poucas espécies do gênero 

foram examinadas visto o grande número de espécies não descritas; nesses trabalhos o 

objetivo era apenas verificar as relações de Baryancistrus com os demais gêneros de 

Loricariidae. Armbruster (2008) analisou somente duas espécies B. niveatus e B. 

demantoides as quais ficaram agrupadas com Parancistrus sp. formando a base do clado 

Panaque principalmente pela falta de odontódeos no opérculo em espécimes adulto. 

Lujan et al. (2015) incluiram na sua analise molecular cinco espécies, três do rio Xingu 

B. chrysolomus, B. xanthellus e B. niveatus e as duas espécies da bacia do Orinoco B. 

beggini e B. demantoides. O monifiletismo de Baryancistrus foi fortemente corroborado 

nesse trabalho com a exclusão das espécies oriundas da bacia do Orinoco, resultados 

corroborados na presente hipótese. Entretanto, no trabalho de Lujan et al. (2015), 

Baryancistrus sp. “bola branca” da bacia do Xingu foi erroneamente identificada como 

B. niveatus; essa espécie é, na realidade, endêmica da bacia do rio Tocantins. 
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Baryancistrus comporta as espécies Baryancistrus sp. “membrana” e 

Baryancistrus sp. “Jari” como as espécies mais basais do gênero. As espécies ficaram 

agrupadas da seguinte forma: (Baryancistrus sp. “membrana” (Baryancistrus sp. “Jari” 

((Baryancistrus sp. “Trombetas” (B. longipinnis, B. niveatus)) ((Baryancistrus sp. 

“jolie” (Baryancistrus sp. “Tapajos”, B. xanthellus))) ((B. chrysolomus (Baryancistrus 

sp. “Teles Pires”, Baryancistrus sp. “Porteira”)) ((Baryancistrus sp. “bola branca” 

(Baryancistrus sp. “Araguaia”, Baryancistrus sp. “Culuene”))))) (Fig. 22). 

 
Figura 22. Parte da árvore de consenso estrito de 48 árvores mais parcimoniosas com 
1704 passos, IC = 0,16, RI = 0,67 mostrando as relações do clado Baryancistrus. Os 
números representam: acima os valores de bootstrap (quando os valores de bootstrap 
são superiores a 50%) e abaixo os valores do suporte de Bremer. 
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“grupo Baryancistrus sp. “bola branca” é composto por B. chrysolomus, Baryancistrus 

sp. “Teles Pires”, Baryancistrus sp. “Porteira”, Baryancistrus sp. “bola branca”, 

Baryancistrus sp. “Araguaia”, Baryancistrus sp. “Culuene”, e é diagnosticado por uma 

sinapomorfia não-exclusiva: hipurapófise grande, bem desenvolvida (126#2). 

Além desses caracteres, todas as espécies que compõem o “grupo niveatus” com 

exceção de B. longipinnis e Baryancistrus sp. “Tapajos” possuem a membrana 

hipertrofiada posterior do último raio da nadadeira dorsal alcançando a placa pré-

adiposa, ao passo que as do “grupo Baryancistrus sp. “bola branca” possuem a 

membrana menos desenvolvida não alcançando a placa pré-adiposa, além de possuírem 

o corpo mais estreito e alongado, exceto por B. chrysolomus e Baryancistrus sp. 

“Porteira”. As espécies desse grupo também apresentam um padrão de colorido similar, 

corpo coberto por pintas grandes com diâmetro igual ou maior que a pupila. 

As espécies do gênero Baryancistrus habitam os rios que drenam as áreas altas 

da bacia amazônica oriundas dos escudos Brasileiro e da Guiana e estão restritas aos 

trechos de águas rápidas e fundo pedregoso. Nenhuma espécie desse gênero se distribui 

em mais de uma bacia hidrográfica e sempre há a ocorrência de mais de uma espécie 

por bacia. Contudo, as espécies simpátricas apresentam o padrão de colorido e/ou 

morfologia sempre mais semelhantes a uma congênere de outra bacia do que a(s) sua(s) 

co-irmã(s). Esse padrão se refletiu no arranjo das espécies dentro do clado 

Baryancistrus (Fig. 22), onde apenas com exceção de Baryancistrus sp. “membrana” e 

Baryancistrus sp. “Jari” que estão na base do clado, todas as outras estão agrupadas em 

quatro ramos compostos por três espécies cada e sendo todas de bacias hidrográficas 

diferentes. Esse arranjo e a distribuição das espécies restritas aos escudos do Brasil 

Central e da Guiana, áreas terrestres supostamente mais antigas da América do Sul 

(Eigenmann, 1912; Haseman, 1912; Lima & Ribeiro, 2011), sugerem que as espécies de 
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Baryancistrus surgiram e irradiaram antes do surgimento da bacia amazônica e dos 

eventos tectônicos que moldaram o relevo e a paisagem e consequentemente a 

separação dos escudos. Essa hipótese pode ser corroborada pela ocorrência de uma 

mesma espécie acima e abaixo de grandes cachoeiras, como por exemplo, as de Santo 

Antônio, no rio Jari, e a de Cachoeira Porteira, no rio Trombetas, as quais representam 

grandes barreiras geográficas para muitas espécies de peixes especialmente para os da 

família Loricariidae. 

 
3. 2. Revisão taxonômica de Baryancistrus Rapp Py-Daniel, 1989 

 
Baryancistrus Rapp Py-Daniel, 1989 

Baryancistrus Rapp Py-Daniel, 1989:245 [Espécie tipo: Hypostomus niveatus 

Castelnau, 1855, Tipo por designação original e monotipo]. 

 
Espécies incluídas: 

Baryancistrus chrysolomus Rapp Py-Daniel, Zuanon & de Oliveira, 2011 

Baryancistrus longipinnis (Kindle, 1895) 

Baryancistrus niveatus (Castelnau, 1855) 

Baryancistrus xanthellus Rapp Py-Daniel, Zuanon & de Oliveira, 2011 

Baryancistrus sp. “Jolie”  

Baryancistrus sp. “Jari” 

Baryancistrus sp. “bola branca” 

Baryancistrus sp. “Culuene” 

Baryancistrus sp. “Porteira” 

Baryancistrus sp. “membrana” 

Baryancistrus sp. “Tapajos” 

Baryancistrus sp. “Teles Pires” 

Baryancistrus sp. “Araguaia” 
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Diagnose. Baryancistrus pode ser diagnosticado de todos os outros loricariídeos, exceto 

dos representantes de Ancistrini e Pterygoplichthyini, por possuir odontódeos 

hipertrofiados eversíveis nas placas da região interopercular (vs. ausência). 

Baryancistrus difere de todos os representantes de Ancistrini e Pterygoplichthyini 

exceto de Oligancistrus, Parancistrus, Spectracanthicus, Gênero 1, Gênero 2 e Gênero 

4, por possuir uma membrana posterior ao último raio da nadadeira dorsal (vs. 

ausência). Baryancistrus pode ser diferenciado de Oligancistrus, Parancistrus, 

Spectracanthicus, Gênero 1 e Gênero 4, pela membrana posterior ao último raio da 

nadadeira dorsal alcançar a placa de sustentação da nadadeira adiposa (vs. membrana 

totalmente conectada ao espinho da nadadeira adiposa em Oligancistrus, Parancistrus e 

Gênero 1; membrana cobrindo a placa de sustentação da adiposa, raramente em alguns 

indivíduos conectando ao espinho da adiposa em Spectracanthicus e Gênero 4). 

Baryancistrus difere ainda de Oligancistrus, Parancistrus, Spectracanthicus, Gênero 1, 

Gênero 2 e Gênero 4 por apresentar sete a oito infraorbitais (vs. seis infraorbitais). 

Baryancistrus difere de Oligancistrus, Parancistrus, Spectracanthicus, Gênero 1 e 

Gênero 4 pelo grande número de dentes no pré-maxilar em espécimes adultos 40-96 (vs. 

3-25 em Oligancistrus; 4-21 em Parancistrus; 2-3 em Spectracanthicus; 8-36 em 

Gênero 1 e 6-22 em Gênero 4). Baryancistrus difere ainda de Parancistrus pela maior 

distância interbranquial 51,7-65,0% no comprimento da cabeça (vs. 24,9-48,5% em 

Parancistrus). Baryancistrus difere de Spectracanthicus murinus pela mobilidade e 

presença de odontódeos hipertrofiados na região interopercular (vs. imobilidade e falta 

de odontódeos hipertrofiados). 

 

Distribuição e Habitat. As espécies do gênero estão distribuídas em rios de águas 

claras oriundos da bacia Amazônica brasileira (Figura 23). As espécies de Baryancistrus 
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são encontradas nos rios que drenam os escudos das Guianas (Trombetas e Jarí, no Pará 

e Araguari, no Amapá) e do Brasil Central (Tapajós, Xingu e Tocantins-Araguaia nos 

estados de Goiás, Mato Grosso, Pará e Tocantins). Por serem rios oriundos de áreas 

altas, são rios de águas rápidas com leito rochoso e trechos encachoeirados, e 

normalmente com cobertura de algas perifíticas. 

 

 
Figura 23. Mapa da porção norte da América do Sul, mostrando a distribuição de todas 
as espécies do gênero Baryancistrus. 
 

Nota ecológica. Aspectos da ecologia trófica de Baryancistrus são ainda pouco 

estudados, existindo apenas um único trabalho publicado, até o momento, que menciona 

a dieta de duas espécies do gênero. Rapp Py-Daniel et al. (2011) investigaram, por meio 

da análise de conteúdo estomacal, a dieta de B. chrysolomus e B. xanthellus e 

verificaram que indivíduos destas espécies consomem itens alimentares muito 

semelhantes, sendo a dieta composta, principalmente, por algas livres (especialmente 

diatomáceas) e alguns invertebrados, como larvas de Chironomidae e briozoários. 
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Especialmente na dieta de B. xanthellus foi registrada também a ocorrência de 

filamentos soltos de clorofíceas, tais como Spirogyra, que estão comumente associados 

com o sedimento fino e os grãos de areia encontrados no conteúdo intestinal. Registros 

de observações subaquáticas indicaram que estes peixes obtêm alimento por meio da 

raspagem do perifíton, que se encontra aderido na superfície das rochas submersas, que 

é realizada com o auxílio dos seus numerosos dentes que estão dispostos em forma de 

pente (Rapp Py-Daniel et al., 2011). 

Embora se tenha investigado somente o conteúdo estomacal de duas espécies de 

Baryancistrus, acreditamos que todas as espécies desse gênero possuam dietas similares 

às apresentadas por B. chrysolomus e B. xanthellus. Conservatismo na dieta de 

Loricariidae é amplamente discutido em Lujan et al. (2012). Ademais, as espécies desse 

gênero exploram hábitats semelhantes, ou seja, substratos rochosos de grande extensão, 

onde encontram tanto abrigo como os recursos alimentares que consomem. Além disso, 

as características corporais ligadas à obtenção, processamento e digestão do alimento, 

tais como, tamanho da boca, número e o arranjo dos dentes e intestino em forma de 

espiral, fino e longo (em média 17 vezes maior que o comprimento do corpo), são 

comuns a todas as espécies de Baryancistrus. 

 

Chave de identificação para as espécies de Baryancistrus Rapp Py-Daniel, 1989 

 

1 Membrana posterior ao último raio da nadadeira dorsal alcançando a placa de 
sustentação da nadadeira adiposa ou deixando apenas uma placa livre entre as 
nadadeiras dorsal e adiposa ..............................................................................................2 

1’ Membrana posterior ao último raio da nadadeira dorsal não alcançando a placa de 
sustentação da nadadeira adiposa, deixando de duas a quatro placas livres entre as 
nadadeiras dorsal e a adiposa.............................................................................................8 

2 Presença de uma ampla faixa amarelo-alaranjada ao longo de toda a borda distal das 
nadadeiras dorsal e caudal em indivíduos de tamanho pequeno a médio, estreitando em 
indivíduos grandes.............................................................................................................3 
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2’ Ausência de uma faixa amarelo-alaranjada ao longo de toda a borda distal das 
nadadeiras dorsal e caudal.................................................................................................4 

3 Corpo com coloração de fundo escuro com pintas claras (inconspícuas), faixa laranja 
das nadadeiras dorsal e caudal larga em juvenis e subadultos, e estreita em indivíduos 
adultos......................................................................................B. chrysolomus (rio Xingu) 

3’ Corpo com coloração de fundo escuro coberto por conspícuas pintas amarelo-
brilhantes, faixa amarela das nadadeiras dorsal e caudal, larga e conspícua em jovens e 
reduzida a uma mancha na ponta das nadadeiras em 
adultos..........................................................................................B. xanthellus (rio Xingu) 

4 Corpo coberto por pontos muito pequenos com diâmetro muito menor que a 
pupila.................................................................................................................................5 

4’ Corpo coberto por pintas com diâmetro igual ou maior que a 
pupila.................................................................................................................................6 

5 Corpo coberto por pontos diminutos e espaçados, mais visíveis sobre as nadadeiras, 
ausentes em espécimes fixados; lábio inferior 65,6-78,8% no 
CC)................................................................................Baryancistrus sp. “Jolie” (rio Jari) 

5’ Corpo densamente coberto por pequenos pontos claros; lábio inferior 54,4-64,4% no 
CC).................................................................................Baryancistrus sp. “Jari” (rio Jari) 

6 Tronco e nadadeiras coberto por pintas com diâmetro maior que a 
pupila.................................................................................................................................7 

6’ Todo o corpo coberto por pintas numerosas e amarelas, com o mesmo diâmetro da 
pupila; pintas pouco espaçadas cabendo o diâmetro de uma pinta, entre uma e outra; 
diâmetro da órbita 13,5-18,2% no CC......................B. niveatus (rio Araguaia-Tocantins) 

7 Pintas do tronco e nadadeiras, ligeiramente arredondadas e próximas, limitadas por 
linhas finas cinza claro (assemelhando a um favo de mel); distância entre as órbitas 
25,9-29,6% no CC; comprimento pós-dorsal 19,4-22,7% no 
CP.............................................................Baryancistrus sp. “membrana” (rio Trombetas) 

7’ Pintas do tronco e nadadeiras, redondas e grandes (maiores que a pupila) e espaçadas, 
cabendo o diâmetro de duas pintas entre uma e outra; diâmetro da órbita 18,5-26,0% no 
CC; comprimento pós-dorsal 23,2-26,2% no 
CP.................................................................Baryancistrus sp. “Porteira” (rio Trombetas) 

8 Superfície ventral total a parcialmente coberto por placas (podendo ter pequenas áreas 
nuas próximo a cintura pélvica).........................................................................................9 

8’ Superfície ventral nua (sem placas)............................................................................12 

9 Corpo densamente coberto por pequenos pontos muito menores que a 
pupila.....................................................................B. longipinnis (bacia do rio Tocantins) 

9’ Corpo coberto por pintas com diâmetro ligeiramente menor a maior que a 
pupila...............................................................................................................................10 

10 Corpo coberto por pintas numerosas, menores que a pupila e espaçadas, cabendo o 
diâmetro de quatro pintas entre uma e outra, superfície ventral totalmente coberto por 
placas..................................................Baryancistrus sp. “Tapajos” (bacia do rio Tapajós) 
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10’ Corpo coberto por pintas numerosas, com diâmetro igual a ligeiramente maior que a 
pupila; superfície ventral parcialmente coberto por placas.............................................11 

11 Pintas com diâmetro igual a pupila, difusas sem borda bem definida (nem sempre 
visíveis na porção anterior da cabeça)..................................Baryancistrus sp. “Araguaia” 
(bacia do rio Tocantins) 

11’ Pintas com diâmetro maior que a pupila no tronco e nadadeiras, ligeiramente 
menores na cabeça.....................Baryancistrus sp. “Teles Pires” (bacia do rio Tocantins) 

12 Corpo com coloração cinza a cinza claro coberto por pintas brancas as vezes pálidas 
(nem sempre visíveis) e grandes (maiores que a pupila) e densamente 
distribuídas......................................Baryancistrus sp. “bola branca” (bacia do rio Xingu) 

12’ Corpo de coloração marrom claro coberto por pintas amareladas (menores que a 
pupila) bem definidas e espaçadas.........................................Baryancistrus sp. “Culuene” 
(bacia do rio Xingu). 

 

Baryancistrus chrysolomus Rapp Py-Daniel, Zuanon & de Oliveira, 2011 
(Figs. 24, 25 e 26); Tabela 1. 

Baryancistrus chrysolomus Rapp Py-Daniel, Zuanon & de Oliveira, 2011:247, figs. 4b, 
5 e 6 [Localidade tipo: Brasil, Pará, Altamira, rio Xingu, Furo do Ramiro, 3°15’21”S 
52°05’06”W; descrição original].−Camargo et al., 2012:103 [Brasil, Pará, Altamira, 
bacia do rio Xingu, catálogo de peixes].−Camargo et al., 2013:137 [Brasil, Pará, 
Altamira, bacia do rio Xingu, catálogo ilustrado de peixes].−Lujan et al. 2015:279 
[Filogenia molecular]. 

Parancistrus sp. L 047 MAGNUM Glaser & Glaser, 1995:24 [Atlas de aquarismo]. 
Baryancistrus sp. “aba” Zuanon, 1999:20 [Tese, ecologia].−Camargo, 2009:198 [Brasil, 

Pará, Altamira, bacia do rio Xingu, livro, ecologia].−Gonçalves et al., 2009:239 
[Brasil, Pará, Altamira, bacia do rio Xingu, livro, ecologia]. 

Baryancistrus sp. L 47 Datz, 1989:46 [Revista de aquarismo].−Seidel & Evers, 
2005:524 [Atlas de aquarismo].−Seidel, 2008:81 [Atlas de aquarismo]. 

 

Diagnose. Baryancistrus chrysolomus difere de suas congêneres exceto de B. xanthellus 

pela presença de uma banda amarelo-alaranjada na porção distal das nadadeiras dorsal e 

caudal (vs. ausência). Baryancistrus chrysolomus difere de B. xanthellus pelo padrão de 

colorido: corpo coberto com pintas maiores que a pupila, claras inconspícuas, nem 

sempre presente; banda amarelo-alaranjada na porção distal das nadadeiras dorsal e 

caudal presente em todas as fases de vida; presença de manchas claras na porção distal 

das nadadeiras peitoral, pélvica e anal em espécimes menores que 100 mm CP (vs. 
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corpo coberto por pintas conspícuas amarelo-brilhantes menores que a pupila; ausência 

de faixa distal nas nadadeiras dorsal e caudal em espécimes acima de 100 mm CP; 

ausência de manchas claras na porção distal das nadadeiras peitoral, pélvica e anal). 

Baryancistrus chrysolomus difere ainda de B. longipinnis, Baryancistrus sp. “bola 

branca”, Baryancistrus sp. “Culuene”, Baryancistrus sp. “Tapajos”, Baryancistrus sp. 

“Teles Pires” e Baryancistrus sp. “Araguaia” pela membrana posterior ao ultimo raio da 

nadadeira dorsal alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa (vs. membrana 

posterior não alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa deixando de duas 

a quatro placas livres entre as nadadeiras dorsal e a adiposa). Baryancistrus 

chrysolomus difere de B. longipinnis, B. niveatus, Baryancistrus sp. “Porteira”, 

Baryancistrus sp. “Tapajos”, Baryancistrus sp. “Teles Pires” e Baryancistrus sp. 

“Araguaia” por apresentar o abdômen sem placas (vs. abdômen parcial a totalmente 

coberto por placas). Baryancistrus chrysolomus difere ainda de B. longipinnis, 

Baryancistrus sp. “Jari”, Baryancistrus sp. “Culuene” e Baryancistrus sp. “membrana” 

pela largura do cleitro 34,8-37,9% do CP (vs. 30,5-34,2%, 30,9-34,8%, 30,7-33,9% e 

29,9-33,3% do CP, respectivamente). 

 

Descrição. Aspectos gerais de Baryancistrus chrysolomus são apresentados nas figuras 

24, 25 e 26. Dados morfométricos e contagens na Tabela 1. Baryancistrus de grande 

porte, com maior espécime examinado alcançando 228,9 mm CP. Corpo arredondado 

anteriormente em vista dorsal; do cleitro à origem da nadadeira caudal tornando-se 

gradualmente estreito. Maior largura do corpo no cleitro. Corpo robusto e alto, maior 

altura do corpo na origem da nadadeira dorsal. Em vista lateral, perfil dorsal da cabeça 

da ponta do focinho ao olho fortemente inclinado; suavemente convexo do olho a 

inserção da nadadeira dorsal devido a proeminência do processo supraoccipital. Da 



 164 

origem da nadadeira dorsal a origem da nadadeira caudal declinando gradativamente. 

Superfície ventral plana e reta da ponta do focinho à origem da nadadeira caudal. Em 

corte transversal, região anterior do corpo ligeiramente triangular e oval no pedúnculo 

caudal. 

 
Figura 24. Baryancistrus chrysolomus, (acima) MZUSP 97226, parátipo, adulto, 127,7 
mm CP, do rio Curuá, tributário do rio Iriri; (abaixo) INPA 31408, parátipo, juvenil, 
80,2 mm CP, do rio Xingu. (espécimes vivos, foto adulto M. Sabaj-Pérez). 
 

Quilha (carena) fortemente marcada ao longo da base da nadadeira dorsal até a 

origem da nadadeira adiposa. Quatro primeiras placas laterais da série médio-ventral 

suavemente dobradas (quilha pouco acentuada). Superfície ventral do pedúnculo caudal 

plano com a série placas ventrais do fortemente dobradas num ângulo mais ou menos de 

120° diminuindo gradativamente a um ângulo de 90º posteriormente, formando uma 

pequena quilha na base inferior do pedúnculo caudal. 
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Figura 25. Baryancistrus chrysolomus, (não catalogados), do rio Curuá, tributário do 
rio Iriri, bacia do rio Xingu. Espécimes vivos (Foto: J. L. Birindelli). 
 

Cabeça grande, larga e alta. Olhos redondos e grandes (diâmetro da órbita 16,0-

22,8% do CC), latero-dorsalmente posicionados na porção posterior da cabeça; 

divertículo da íris presente e desenvolvida. Órbita ligeiramente elevada; área interorbital 

côncava. Pequena e discreta elevação entre o olho e a narina. Supraoccipital algumas 

vezes indistinto dos outros ossos do crânio. Processo supraoccipital posteriormente 

redondo, elevado e prolongado, separando anteriormente o primeiro par de placas pré-

dorsais. Supraoccipital limitado posteriormente pelo primeiro par de placas pré-dorsais. 

Área pré-dorsal reduzida a dois pares de placas pré-dorsais: primeiro par, imediatamente 
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após o supraoccipital, com placas grandes, ligeiramente quadrangular, fortemente 

suturado medialmente, algumas vezes fusionadas; segundo par, com placas separadas, 

pequenas, em forma de diamantes anterior a placa nucal. Placa nucal pequena e anterior 

a trava do espinho da nadadeira dorsal. 

Boca larga, lábios grandes; disco oral arredondado; lábios quase completamente 

cobertos com papilas pequenas e redondas, maiores na região central do lábio inferior; 

lábios sem papilas na região em torno das maxilas e na borda do lábio inferior. Lábio 

inferior grande, mas não alcançando a cintura escapular. Barbilhão maxilar espesso 

anteriormente, curto, fino e livre distalmente. 

Dentes longos e profundamente cuspidados. Cúspides espatuladas e 

assimétricas; com divisão vertical entre as cúspides nos espécimes adultos; em juvenis 

com cerca de 80,0 mm CP as cúspides são largamente assimétricas, diagonalmente 

divididas. Maxilas paralelamente dispostas, com tamanhos similares. Uma única papila 

bucal interna entre os pré-maxilares, curta e digitiforme. Almofada de papilas bucais 

alongadas imediatamente atrás do dentário e pré-maxilar. 

Superfície dorsal do corpo completamente coberto por grandes placas, exceto na 

depressão da base da nadadeira dorsal. Superfície ventral em grande parte sem placas do 

focinho a origem da nadadeira anal ou abertura urogenital. Exemplares acima de 120 

mm CP, com poucos blocos de pequenas placas sobre a inserção do espinho peitoral. 

Pedúnculo caudal completamente coberto de placas. Placas da série mediana 24-25 

(median segundo Schaefer, 1997). Todas as placas fortemente marcadas com linhas de 

odontódeos mais desenvolvidos na borda posterior, em alguns espécimes maiores. 

Odontódeos numerosos e hipertrofiados nas placas eversíveis da região interopercular, 

bem desenvolvidos nos espécimes maiores, com odontódeos alcançando ou indo além 
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da margem posterior do processo pós-cleitral. Opérculo não exposto, área 

supraopercular coberta por pequenas placas, numerosas e as vezes quase fusionadas. 

 

Tabela 1. Dados morfométricos e merísticos do holótipo (H), 12 parátipos e 10 
espécimes não-tipos de B. chrysolomus Rapp Py-Daniel, Zuanon & de Oliveira, 2011. 
Min= mínimo; Max= máximo; DP= desvio padrão; N= número de exemplares. 
 
MEDIDAS H Média Min Max DP N 
Comprimento padrão (mm) 219,0  67,3 228,9  23 
Porcentagem do comprimento padrão       
Comprimento pré-dorsal 41,3 41,9 39,2 43,6 1,0 23 
Comprimento da cabeça 33,7 36,0 33,6 38,2 1,4 23 
Largura do cleitro 36,3 36,6 34,8 37,9 0,8 23 
Largura do processo cleitral 34,3 34,7 32,6 36,5 0,8 23 
Comprimento entre a origem das nadadeiras peitoral e pélvica 21,7 22,9 20,0 25,7 1,5 23 
Comprimento do espinho peitoral 34,9 33,2 30,2 36,1 1,7 23 
Comprimento entre a origem das nadadeiras pélvica e anal 25,1 24,8 22,8 26,7 1,1 23 
Comprimento do espinho da nadadeira pélvica 25,1 24,9 21,9 26,3 1,0 23 
Comprimento pós-anal 31,1 29,7 26,6 31,5 1,2 23 
Comprimento do espinho da nadadeira anal 10,6 11,0 10,0 11,8 0,5 22 
Comprimento do espinho da nadadeira dorsal 26,0 26,7 23,8 28,4 1,5 22 
Comprimento da base da nadadeira dorsal 41,2 40,2 37,8 43,3 1,4 23 
Distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa 1,6 1,7 0,0 4,1 1,2 23 
Altura do pedúnculo caudal 11,3 10,9 10,3 11,9 0,4 23 
Comprimento do espinho da nadadeira adiposa 8,3 8,1 6,8 8,8 0,5 23 
Distância entre as nadadeiras adiposa e caudal 25,2 23,7 22,2 25,2 0,8 23 
Altura do corpo na origem da nadadeira dorsal 21,2 21,8 19,2 24,5 1,3 23 
Largura do corpo na origem da nadadeira dorsal 32,4 31,7 29,8 34,3 1,3 23 
Largura do corpo na origem da nadadeira anal 18,7 16,9 13,9 19,8 1,7 23 
Comprimento pós-dorsal 26,0 25,4 23,4 28,4 1,3 23 
Distância entre o ânus e a nadadeira anal 4,5 4,0 3,3 5,7 0,6 23 
Porcentagens do comprimento da cabeça       
Diâmetro da órbita 17,3 19,8 16,0 22,8 2,2 23 
Comprimento do focinho 64,0 64,1 60,6 67,2 2,2 23 
Distância entre as narinas 14,5 13,6 11,2 15,7 1,2 23 
Distância entre as orbitas 41,8 39,0 33,9 45,2 3,1 23 
Altura da cabeça 63,7 57,3 51,2 63,7 4,1 23 
Comprimento do dentário 23,2 21,3 18,6 24,9 1,8 23 
Comprimento do pré-maxilar 23,7 21,0 18,0 23,7 1,5 23 
Largura da cabeça 100,4 93,0 84,3 100,4 5,1 23 
Distância entre o olho e a narina 15,5 14,4 12,1 17,9 1,5 23 
Distância interbranquial 58,8 57,9 54,3 61,2 2,1 23 
Distância entre a origem espinho peitoral e a abertura branquial 23,8 23,4 19,6 26,3 1,8 22 
Largura do lábio inferior 63,2 60,9 52,7 68,3 4,1 22 
Comprimento do lábio inferior 15,3 14,4 10,1 17,4 1,6 22 
CONTAGENS       
Número de dentes no pré-maxilar 74  35 91  23 
Número de dentes no dentário 81  35 96  23 
Placas na linha lateral 24  24 26  23 
Placas entre as nadadeiras anal e caudal 10  9 11  23 
Placas entre as nadadeiras dorsal e adiposa 0,5  0 2  23 
Placas pré-dorsais 3  3 3  23 
Placas ao longo da base da nadadeira dorsal 11  11 13  22 
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Figura 26. Baryancistrus chrysolomus, INPA 33845, holótipo, 219,0 mm CP, Brasil, 
Pará, Altamira, rio Xingu, Furo do Ramiro. 
 

Origem da nadadeira dorsal na porção anterior do corpo, ligeiramente anterior a 

linha vertical da inserção da nadadeira pélvica. Nadadeira dorsal com II, 7; trava do 

espinho da nadadeira dorsal presente, mecanismo de trava funcional. Nadadeira dorsal 

longa, alcançando a margem posterior do espinho da nadadeira adiposa quando 

adpressa. Membrana hipertrofiada posterior à nadadeira dorsal cobrindo três (2 

exemplares) quatro (9) ou cinco (12) placas imediatamente atrás do ultimo raio da 
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nadadeira dorsal, algumas vezes alcançando a placa de sustentação da nadadeira 

adiposa. A maioria dos espécimes examinados, apresentam metade de uma placa da 

série dorsal ou uma placa inteira separando membrana da dorsal, da placa de 

sustentação da adiposa (apenas dois espécimes, INPA 33846 e ANSP 197595, com duas 

placas). Nadadeira adiposa grande e com membrana posterior bem desenvolvida. 

Nenhum par de placas dorsais separando adiposa do primeiro raio procurrente da 

nadadeira caudal. Nadadeira caudal i,14,i, suavemente emarginada, com raio simples do 

lóbulo ventral mais longo que o do lóbulo dorsal. Nadadeira peitoral I,6, grande, 

alcançando muito além da base da nadadeira pélvica quando adpressa, mas não 

alcançando a abertura urogenital. Espinho da nadadeira peitoral grosso e forte, não 

pungente, coberto por grandes odontódeos em machos (possivelmente maduros), 

maiores e flexíveis na porção distal do espinho. Nadadeira pélvica i,5 alcançando a 

porção posterior da base da nadadeira anal quando adpressa. Nadadeira anal i,4. Todos 

os raios cobertos por numerosos e pequenos odontódeos em sua superfície livre. 

Contagem de vértebras 29 (2). Cinco (2) pares de costelas. 

 
Colorido em álcool. Corpo com coloração de fundo marrom opaco a verde-oliva 

escuro. Nadadeiras dorsal e caudal com uma banda distal esbranquiçada, mais larga nos 

juvenis, menores que 90 mm CP (mais ou menos um quarto do comprimento das 

nadadeiras) e estreita nos adultos, acima de 100 mm CP (Fig. 26). 

 

Colorido em vida. Corpo com coloração do corpo verde escuro a verde oliva na cabeça, 

dorso e flancos. Superfície ventral ligeiramente mais clara que o resto do corpo. Alguns 

exemplares apresentam manchas muito pálidas, do mesmo diâmetro ou maiores que a 

pupila, sobre o corpo e menos visíveis nas nadadeiras (Fig. 24 e 25). Nadadeiras dorsal 

e caudal com uma banda distal laranja-amarelada, mais larga nos juvenis (igual aos 



 170 

espécimes preservados) e estreito nos adultos. Juvenis com manchas laranja-amareladas 

na porção distal dos raios indivisos indo até o segundo raio ramificado das nadadeiras 

peitoral, pélvica e anal. 

 

Distribuição. Baryancistrus chrysolomus foi descrito para a bacia do rio Xingu, na área 

chamada Volta Grande do Xingu (trecho entre Altamira até imediatamente acima da 

cachoeira de Belo Monte e abaixo da vila de Belo Monte) e para o rio Curuá, um 

tributário do rio Iriri, maior afluente do rio Xingu (Fig. 27 e 28). Recentemente, sua área 

de ocorrência foi ampliada, com novos registros nos arredores de São Félix do Xingu no 

médio rio Xingu. 

 

 
Figura 27. Cachoeira do espelho um dos locais de coleta de B. chrysolomus, rio Xingu, 
Altamira, Pará, Brasil. (Foto: M. Sabaj-Pérez). 
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Figura 28. Mapa parcial da Amazônia brasileira, mostrando a distribuição de 
Baryancistrus chrysolomus, na bacia do rio Xingu, Pará, Brasil. Estrela indica a 
localidade tipo. 
 

Material examinado: Todos do Brasil, estado do Pará, drenagem do rio Xingu: INPA 

33947, holótipo, 219,0 mm CP, Altamira, Furo do Ramiro, 3º15’21”S 52º05’06”W, 15 

de setembro de 1997, J. Zuanon. Parátipos: INPA 28483, 3, (2 alc, 40,3-65,3 mm CP; 1 

cs, 58,4 mm CP), Furo da Crente, 3º27’30”S 51º54’41”W, 17 de setembro de 1997, J. 

Zuanon. INPA 31408, 4, 55,6-92,2 mm CP, Comunidade do Maia, 3º30’44”S 

51º44’43”W, 9 de novembro de 2008, L. Rapp Py-Daniel, R. R. de Oliveira, J. Bessa & 

H. Anatole. INPA 31438, 9, 47,4-89,1 mm CP, 1 cs, 74,4 mm CP, Comunidade do 

Maia, 3º31’42”S 51º45’02”W, 9 de novembro de 2008, L. Rapp Py-Daniel, R. R. de 

Oliveira, J. Bessa & H. Anatole. INPA 31800, 3, 53,5 mm CP, Coqueiro, 3º06’54”S 

51º43’15”W, 5 de novembro de 2008, L. Rapp Py-Daniel, R. R. de Oliveira, J. Bessa & 

H. Anatole. INPA 33844, 1, 166,2 mm CP, Viracebo do Arroz Cru, 3º25’16”S 

51º55’08”W, 7 de outubro de 1996, J. Zuanon. INPA 33845, 2, 207,6-207,8 mm CP, 
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coletado com o holótipo. INPA 33846, 1, 191,7 mm CP, MPEG 19133, 1, 142,7 mm 

CP, Furo do Ramiro, 3º15’21”S 52º05’06”W, 12 de setembro de 1997, J. Zuanon. 

MZUSP 106739, 1, 184,2 mm CP, Furo do Ramiro, 3º15’21”S 52º05’06”W, 6 de 

outubro de 1996, J. Zuanon. ZUEC 4484, 1, 69,5 mm CP, Furo de Ramiro, 3º15’21”S 

52º05’06”W, 13 de setembro de 1997, J. Zuanon. MZUSP 97226, 8, 45,5-182,4 mm 

CP, rio Curuá tributário do rio Iriri, 8º19’07”S 55º05’23”W, 22 de outubro de 2007, J. 

L. Birindelli et al. Não-tipos: ANSP 195901, 5, 42,7-166,6 mm CP; INPA 43458, 6, (4 

alc, 37,7-179,3 mm CP; 2 esqueletos, 208,7-213,4 mm CP), Paratizão, margem 

esquerda em frente ao cotovelo, 3º15’13”S 52º02’08”W, 11 de março de 2014, M. 

Sabaj-Pérez, L. Rapp Py-Daniel, R. R. de Oliveira, M. Arce, A. Gonçalves & D. 

Fitzgerald. ANSP 195919, 5, 33,2-68,8 mm CP; INPA 43520, 5, 39,6-77,4 mm CP, 

Senador José Porfírio, travessão do pirarara, ponto do papagaio, margem direita do 

Xingu, 3º32’51”S 51º57’34”W, 13 de março de 2014, M. Sabaj-Pérez, L. Rapp Py-

Daniel, R. R. de Oliveira, M. Arce, A. Gonçalves & D. Fitzgerald. ANSP 196679, 2, 

36,2-40,4 mm CP; INPA 43379, 2, 33,3-40,7 mm CP, Senador José Porfírio, margem 

direita, abaixo da boca do Bacajaí, 3º33’39”S 51º45’50”W, 9 de março de 2014, M. 

Sabaj-Pérez, L. Rapp Py-Daniel, R. R. de Oliveira, M. Arce, A. Gonçalves & D. 

Fitzgerald. ANSP 197595, 3, 56,8-228,9 mm CP; INPA 47057, 3, 35,7-54,8 mm CP, 

Altamira, rio Xingu, cachoeira do Espelho, abaixo das corredeiras, margem direita, 

cerca de 50 km sudoeste de Altamira, 3°39’05”S 52°22’42,5”W, 4 de novembro de 

2014, M. Sabaj-Pérez, L. M. Sousa, A. Gonçalves, D. Fitzgerald, V. Machado & P. M. 

Ito. ANSP 199527, 2, 29,8-31,1 mm CP; INPA 37947, 2, 32,5-30,6 mm CP, Altamira, 

cerca de 15 km ao sul de Altamira, 3°19’40,8”S 52°10’35,4”W, 5 de outubro de 2012, 

M. Sabaj-Pérez, M. Arce. INPA 34985, 1, 111,9 mm CP, Ilha do Massaranduba, furo do 

Ramiro, 03º15’21”S 52º05’06”W, 6 de outubro de 1996, J. Zuanon. INPA 43445, 1, 
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45,4 mm CP, região do Cotovelo, praia, pesca em galhadas e troncos, 3º16’17”S 

52º05’45”W, 11 de março de 2014, M. Sabaj-Pérez, L. Rapp Py-Daniel, R. R. de 

Oliveira, M. Arce, A. Gonçalves & D. Fitzgerald. INPA 47331, 1, 132,4, Altamira, rio 

Xingu, abaixo da área da UHE Pimental, aprox. 30 km de Altamira, 3º22’53”S 

51º58’51”W, 7 de novembro de 2014, M. Sabaj-Pérez, L. Rapp Py-Daniel, R. R. de 

Oliveira, M. Arce, A. Gonçalves & D. Fitzgerald. 

 

Baryancistrus longipinnis (Kindle, 1895) 
(Figs. 29 e 30); Tabela 2. 

Hemiancistrus longipinnis Kindle, 1895:255 [Localidade tipo: Trocera no Tocantins, 
Brasil; descrição original]. 

Ancistrus niveatus Regan, 1904:235 [Taxonomia]. 
Parancistrus longipinnis Isbrücker, 1980:58 [Catálogo]. 
Baryancistrus longipinnis Isbrücker, 2001:26 [Catálogo]. 
Baryancistrus sp. L 84 Datz, 1989:56 [Revista de aquarismo]. 
 

Diagnose. Baryancistrus longipinnis difere de todas as suas congêneres, exceto de 

Baryancistrus sp. “Jari”, por apresentar o corpo densamente coberto por pequenos 

pontos claros ou brancos sobre todo o corpo, muito menores que a pupila (vs. corpo 

coberto por pontos distantes uns dos outros em Baryancistrus sp. “jolie”; corpo com 

pintas ligeiramente menores que a pupila em B. xanthellus; corpo com pintas do mesmo 

tamanho ou maiores que a pupila, nas outras espécies). Baryancistrus longipinnis difere 

de Baryancistrus sp. “Jari” e Baryancistrus sp. “membrana” pelo comprimento da base 

da nadadeira dorsal 33,1-38,2% do CP (vs. 40,9-48,9% e 42,5-47,1% do CP, 

respectivamente). Baryancistrus longipinnis difere de suas congêneres exceto de B. 

niveatus, Baryancistrus sp. “Porteira”, Baryancistrus sp. “Tapajos”, Baryancistrus sp. 

“Teles Pires” e Baryancistrus sp. “Araguaia” por apresentar o abdômen parcial a 

totalmente coberto por placas (vs. abdômen sem placas nas outras espécies). 

Baryancistrus longipinnis difere de suas congêneres exceto de Baryancistrus sp. “bola 
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branca”, Baryancistrus sp. “Culuene”, Baryancistrus sp. “Tapajos”, Baryancistrus sp. 

“Teles Pires” e Baryancistrus sp. “Araguaia” pela membrana posterior ao ultimo raio da 

nadadeira dorsal não alcançar a placa de sustentação da nadadeira adiposa deixando de 

duas a quatro placas livres entre as nadadeiras dorsal e a adiposa (vs. membrana 

alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa). Baryancistrus longipinnis 

difere de B. chrysolomus e B. xanthellus pela ausência de uma banda amarelo-alaranjada 

na porção distal das nadadeiras dorsal e caudal (vs. presença). Baryancistrus longipinnis 

difere de suas congêneres exceto de Baryancistrus sp. “bola branca”, Baryancistrus sp. 

“Culuene”, Baryancistrus sp. “Tapajos”, Baryancistrus sp. “Teles Pires” e 

Baryancistrus sp. “Araguaia” pela distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa 3,5-

8,2% do CP (vs. 0,0-2,9% do CP, nas outras espécies). Baryancistrus logipinnis difere 

de B. xanthellus, Baryancistrus sp. “Jolie”, Baryancistrus sp. “Jari” e Baryancistrus sp. 

“membrana” pelo comprimento pós-dorsal 26,8-31,2% do CP (vs. 19,1-25,7%, 19,2-

25,5%, 20,4-24,4% e 19,4-22,7% do CP, respectivamente). 

 
Figura 29. Baryancistrus longipinnis, holótipo, MCZ 29051, 200,0 mm CP, bacia do 
rio Tocantins, Trocera (Terra indígena Trocará) no estado do Tocantins, Brasil (Foto: 
Equipe MCZ). 
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Descrição. Aspectos gerais de Baryancistrus longipinnis são apresentados nas figuras  

29 e 30. Dados morfométricos e as contagens na Tabela 2. Baryancistrus de médio 

porte, com maior espécime examinado alcançando 207,7 mm CP. Corpo arredondado 

anteriormente em vista dorsal, reto do cleitro à linha de inserção da nadadeira pélvica; 

deste ponto tornando-se gradualmente estreito até a origem da nadadeira caudal. Maior 

largura do corpo no cleitro. Cabeça e tronco robusto e alto, maior altura do corpo na 

origem da nadadeira dorsal. Em vista lateral, perfil dorsal da cabeça fortemente 

inclinado da ponta do focinho ao extremidade posterior do primeiro par de placas pré-

dorsal; declinando gradativamente da inserção da nadadeira dorsal ao primeiro raio 

procurrente dorsal da nadadeira caudal. Superfície ventral plana da ponta do focinho à 

inserção da nadadeira anal, deste ponto, suavemente convexo até a origem da nadadeira 

caudal. Em corte transversal, região anterior do corpo aproximadamente triangular e 

ligeiramente oval no pedúnculo caudal. 

Quilha (carena) baixa e delicada ao longo da base da nadadeira dorsal à inserção 

da nadadeira adiposa. Cinco primeiras placas laterais da série médio-ventral suavemente 

dobradas (quilha pouco acentuada). Pedúnculo caudal plano com a série placas ventrais 

do fortemente dobradas num ângulo mais ou menos de 120° diminuindo gradativamente 

a um ângulo de 90º posteriormente, formando uma pequena quilha na lateral inferior do 

pedúnculo caudal. 

Cabeça grande, larga e alta. Olhos redondos e grandes (diâmetro da órbita 16,8-

23,1% do CC), latero-dorsalmente posicionados na porção posterior da cabeça; 

divertículo da íris presente e desenvolvido. Órbita não elevada; área interorbital quase 

completamente plana. Pequena elevação entre o olho e a narina. Supraoccipital algumas 

vezes indistinto dos outros ossos do crânio. Processo supraoccipital posteriormente 

triangular, não elevado e prolongado, separando anteriormente o primeiro par de placas 
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pré-dorsais. Área pré-dorsal reduzida a dois pares de placas pré-dorsais: o primeiro par, 

imediatamente após o supraoccipital, com placas grandes, ligeiramente triangular, 

fortemente suturado medialmente, algumas vezes fusionadas; segundo par, com placas 

separadas, pequenas, em forma de diamantes anterior a placa nucal. Placa nucal 

pequena e anterior a trava do espinho da nadadeira dorsal. 

Boca e lábios de tamanho moderado; disco oral arredondado; lábios quase 

completamente coberto com pequenas e redondas papilas, maiores na região central do 

lábio inferior; lábios sem papilas em torno das maxilas. Lábio inferior de tamanho 

médio não alcançando a cintura escapular. Barbilhão maxilar espesso anteriormente e 

curto, muito fino e livre distalmente. 

Dentes longos, fino e profundamente cuspidados. Cúspides pequenas e 

arredondadas; cúspides assimétricas e diagonalmente divididas, com cúspide interna 

maior que a cúspide externa. Pré-maxilar e dentário de tamanho similar e dispostos 

paralelamente a borda do focinho. Uma única papila bucal interna entre os pré-

maxilares, pequena e fina. Almofada de papilas bucais alongadas imediatamente atrás 

do dentário e pré-maxilar. 

Superfície dorsal do corpo completamente coberto por grandes placas, exceto na 

depressão da base da nadadeira dorsal. Superfície ventral do corpo em grande parte 

coberta por placas; borda inferior do focinho coberto por pequenas placas exceto na 

ponta do focinho; área nua entre a inserção do lábio inferior e a cintura escapular; região 

ventral do corpo parcialmente coberta por placas, com maior concentração sobre a 

cintura escapular, área lateral entre as nadadeiras peitoral e pélvica; uma fileira 

longitudinal na região central do abdômen e sob a cintura pélvica. Espécimes menores 

que 100 mm CP, com a região ventral quase totalmente sem placas da ponta do focinho 

a inserção da nadadeira anal. Pedúnculo caudal completamente coberto por placas. 
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Placas da série mediana 25. Todas as placas marcadas com linhas de pequenos 

odontódeos e de tamanho uniforme. Odontódeos numerosos e hipertrofiados nas placas 

eversíveis da região interopercular, mais desenvolvidos nos espécimes maiores, com 

odontódeos alcançando ou indo além da margem posterior da órbita. Opérculo não 

exposto, área supraopercular coberta por placas pequenas, numerosas e as vezes quase 

fusionadas. 

Origem da nadadeira dorsal na porção anterior do corpo, ligeiramente anterior a 

linha vertical da inserção da nadadeira pélvica. Nadadeira dorsal com II, 7; trava do 

espinho da nadadeira dorsal presente, mecanismo de trava desenvolvido. Nadadeira 

dorsal longa, alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa quando adpressa. 

Membrana hipertrofiada posterior a nadadeira dorsal cobrindo duas e eventualmente três 

placas imediatamente atrás do ultimo raio da nadadeira dorsal, deixando de duas a três 

placas livres entre as nadadeiras dorsal e adiposa. Nadadeira adiposa grande e com 

membrana posterior bem desenvolvida. Um único par de placas dorsal separando a 

nadadeira adiposa do primeiro raio procurrente da nadadeira caudal. Nadadeira caudal 

i,14,i, suavemente emarginada, com raio simples do lóbulo ventral mais longo que o do 

lóbulo dorsal. Nadadeira peitoral I,6, longa, alcançando muito além da base da 

nadadeira pélvica quando adpressa, mas não alcançando a abertura urogenital. Espinho 

da nadadeira peitoral grosso e forte, não pungente, coberto por odontódeos de tamanho 

médio, maiores e flexíveis na porção distal do espinho. Nadadeira pélvica i,5, bem 

desenvolvida alcançando a origem da nadadeira anal quando adpressa. Nadadeira anal 

i,4, de tamanho médio. Todos os raios cobertos por numerosos e pequenos odontódeos 

em sua superfície livre. Contagem de vertebras 28 (1) a 29 (2). Cinco (2) a seis (1) pares 

de costelas. 

 



 178 

Tabela 2. Dados morfométricos e merísticos de B. longipinnis (Kindle, 1895). Baseados 
em 36 espécimes não-tipos. 
 
MEDIDAS  Média Min Max DP N 
Comprimento padrão (mm)   81,4 207,7  36 
Porcentagem do comprimento padrão       
Comprimento pré-dorsal  41,1 38,9 42,8 0,9 36 
Comprimento da cabeça  34,0 32,2 35,6 0,9 36 
Largura do cleitro  33,1 30,5 34,2 0,9 36 
Largura do processo cleitral  31,9 30,0 33,4 0,9 36 
Comprimento entre a origem das nadadeiras peitoral e pélvica  24,2 21,9 26,2 1,2 36 
Comprimento do espinho peitoral  33,0 30,1 37,7 1,8 35 
Comprimento entre a origem das nadadeiras pélvica e anal  24,3 21,8 26,6 1,1 36 
Comprimento do espinho da nadadeira pélvica  24,6 22,5 26,7 1,1 36 
Comprimento pós-anal  29,1 26,9 30,6 0,8 36 
Comprimento do espinho da nadadeira anal  11,9 10,1 15,1 1,1 36 
Comprimento do espinho da nadadeira dorsal  27,7 25,4 31,4 1,3 33 
Comprimento da base da nadadeira dorsal  35,9 33,1 38,2 1,0 36 
Distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa  6,3 3,5 8,2 1,2 36 
Altura do pedúnculo caudal  11,4 10,6 12,0 0,4 36 
Comprimento do espinho da nadadeira adiposa  8,5 7,8 9,4 0,4 36 
Distância entre as nadadeiras adiposa e caudal  23,3 20,6 25,1 0,9 36 
Altura do corpo na origem da nadadeira dorsal  21,2 18,8 23,1 1,3 36 
Largura do corpo na origem da nadadeira dorsal  30,4 28,4 32,8 1,2 36 
Largura do corpo na origem da nadadeira anal  18,5 16,4 20,2 1,0 36 
Comprimento pós-dorsal  29,1 26,8 31,2 1,2 36 
Distância entre o ânus e a nadadeira anal  4,1 3,2 5,8 0,6 36 
Porcentagens do comprimento da cabeça       
Diâmetro da órbita  19,8 16,8 23,1 1,6 36 
Comprimento do focinho  63,9 58,8 67,4 1,6 36 
Distância entre as narinas  13,0 7,5 15,6 1,3 36 
Distância entre as orbitas  34,8 32,6 37,8 1,2 36 
Altura da cabeça  57,9 52,5 61,9 2,4 36 
Comprimento do dentário  19,8 17,7 21,7 0,9 36 
Comprimento do pré-maxilar  20,1 18,3 22,9 1,1 36 
Largura da cabeça  90,1 83,1 98,0 3,6 36 
Comprimento entre o olho e a narina  13,2 12,0 14,3 0,6 36 
Distância interbranquial  59,7 55,2 64,1 2,0 36 
Distância entre a origem espinho peitoral e a abertura branquial  21,7 18,7 24,6 1,5 36 
Largura do lábio inferior  56,3 50,2 62,9 2,9 36 
Comprimento do lábio inferior  14,6 11,3 16,6 1,4 36 
CONTAGENS       
Número de dentes no pré-maxilar   33 64  35 
Número de dentes no dentário   31 67  35 
Placas na linha lateral   25 25  36 
Placas entre as nadadeiras anal e caudal   8 10  36 
Placas entre as nadadeiras dorsal e adiposa   2 3  36 
Placas pré-dorsais   3 3  36 
Placas ao longo da base da nadadeira dorsal   9 11  36 
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Figura 30. Baryancistrus longipinnis INPA 6329, 180,3 mm CP, Brasil, Tocantins, rio 
Tocantins. 
 

Colorido em álcool. Coloração de fundo marrom claro na cabeça, dorso e flancos. 

Nadadeiras com uma tonalidade ligeiramente mais clara do que na cabeça e tronco. 
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Cabeça, dorso, flancos e nadadeiras cobertos por pequenos e numerosos pontos 

esbranquiçados e pálidos. Nadadeiras peitoral e pélvica cobertos por pontos apenas na 

superfície dorsal. Pontos muito menores que a pupila (diâmetro igual a ligeiramente 

maiores que 1 mm) de tamanho semelhante em juvenis e adultos. Superfície ventral do 

corpo esbranquiçado a amarelado e sem pontos (Fig. 29 e 30). 

 

Distribuição e comentários sobre a localidade tipo. Baryancistrus longipinnis possui 

distribuição restrita a bacia do rio Tocantins (Fig. 31). A localidade tipo dessa espécie 

foi designada originalmente para região de Trocera no estado do Tocantins (Kindle, 

1895). Possivelmente, essa localidade refere-se a Terra Indígena Trocará (Igarapé 

Trocará tributário do rio Tocantins), localizada no município de Tucuruí, Pará. Essa 

espécie foi coletada em abundância nas corredeiras de Tucuruí e no rio Parauapebas no 

Pará, no início da década de 1980, durante os estudos de impacto ambiental da UHE 

Tucuruí. Não há registro em coleções de peixes de B. longipinnis para o rio Araguaia, 

essa espécie parece ocorrer somente na porção baixa do rio Tocantins. Varias coletas no 

rio Tocantins, desde a confluência com o rio Araguaia até São Salvador do Tocantins, 

foram realizadas recentemente e as amostras estão depositadas na coleção de Peixes da 

Universidade Federal do Tocantins campus de Porto Nacional, entretanto, nenhum 

exemplar dessa espécie foi encontrado. 
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Figura 31. Mapa parcial da Amazônia brasileira mostrando a distribuição de B. 
longipinnis, da bacia do rio Tocantins, Brasil. Estrela indica a possível localidade tipo, 
terra indígena Trocará. 
 

Comentários. Kindle em 1894 identificando os Siluriformes da coleção de peixes 

brasileiros da Universidade Cornell (New York, USA), encontrou duas espécies novas 

oriundas do rio Tocantins. Uma delas ele nomeou como Hemiancistrus longipinnis em 

alusão ao longo comprimento da nadadeira dorsal. A descrição feita por Kindle em 1895 

além de ser muito sucinta, apresenta características gerais comum a muitos 

loricariídeos. Entretanto, alguns pontos chamam a atenção tais como, o longo 

comprimento do espinho da nadadeira dorsal e da base da dorsal que são duas 

características comuns as espécies de Baryancistrus.  

A única espécie de Baryancistrus que pode ser confundida com B. longipinnis 

pelo padrão de colorido é Baryancistrus sp. “Jari”. Entretanto, B. longipinnis difere de 

Baryancistrus sp. “Jari”, por apresentar placas no abdômen e pela membrana 

hipertrofiada da nadadeira dorsal não alcançar a placa de sustentação da adiposa 

deixando quatro placas livres entre a dorsal e a adiposa (vs. abdômen sem placas e 
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membrana alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa em Baryancistrus sp. 

“Jari”). 

 

Material examinado: Todos do Brasil, estado do Pará: MCZ 29051, holótipo 200,0 

mm CT, Trocera no Tocantins. Não-tipos: Pará, rio Tocantins: INPA 3225, 1, 103,5 mm 

CP, Pará, Breu Branco, rio Tocantins, 3º48’2,9”S 49º33’25,6”W, 10 de Julho de 1982, 

Equipe de Ictiologia do INPA. INPA 6046, 3, 84,9-172,6 mm CP, Pará, Tucuruí, rio 

Tocantins, lago a montante de Tucuruí, 12 de novembro de 1984, G. M. dos Santos. 

INPA 6061, 15 (14 alc. 77,1-174,4 mm CP e 1 cs 83,2 mm CP), Pará, Tucuruí, rio 

Tocantins, a jusante de Tucuruí, 3º45’58”S 49º40’21”W, 9 de outubro de 1984, G. M. 

Dos Santos. INPA 6329, 109, 46,5-206,4 mm CP, Pará, Tucuruí, a jusante da barragem, 

3º45’58”S 49º40’21”W, 31 de agosto de 1984, G. M. Dos Santos, M. Jegu & B. de 

Merona. INPA 11147, 3, 115,9-192,3 mm CP, Pará, Itupiranga, Capueranga, rio 

Tocantins, 5º10’29,8”S 49º21’54”W, 1 de novembro de 1981, G. M. dos Santos. INPA 

47910, 3, 86,9-127,2 mm CP, Pará, Itupiranga, rio Tocantins, Pedrais do Lourenço, 

4º59’30,7”S 49º19’52,2”W 18 de novembro de 2007, G. M. dos Santos et al. 

 

Baryancistrus niveatus (Castelnau, 1855) 
(Figs. 32, 33, 34 e 35); Tabela 3. 

Hypostomus niveatus Castelnau, 1855:43 pl. 21, fig. 3 [Localidade tipo: rio Araguaia, 
província de Goiás (de la province de Goyaz), Brasil; descrição original].−Glaser & 
Glaser, 1995:17 [Atlas de aquarismo].–Seidel & Evers, 2005:515 [Atlas de 
aquarismo].–Seidel, 2008:80 [Atlas de aquarismo]. 

Ancistrus niveatus Regan, 1904:235 [Taxonomia]. 
Parancistrus niveatus Isbrücker, 1980:58 [Catálogo]. 
Baryancistrus niveatus Rapp Py-Daniel, 1989:245 [Taxonomia].  
Baryancistrus sp. L 26 Datz, 1989:40 [Revista de aquarismo]. 
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Figura 32. Ilustração original de Hypostomus niveatus Castelnau, 1855, prancha 21, 
figura 3; rio Araguaia, província de Goiás, Brasil. 
 

Diagnose. Baryancistrus niveatus difere de suas congêneres exceto de B. longipinnis, 

Baryancistrus sp. “Porteira”, Baryancistrus sp. “Tapajos”, Baryancistrus sp. “Teles 

Pires” e Baryancistrus sp. “Araguaia” por apresentar o abdômen coberto por placas (vs. 

abdômen sem placas, nas demais congêneres). Baryancistrus niveatus difere de B. 

longipinnis, Baryancistrus sp. “bola branca”, Baryancistrus sp. “Culuene”, 

Baryancistrus sp. “Tapajos”, Baryancistrus sp. “Teles Pires” e Baryancistrus sp. 

“Araguaia” pela membrana posterior ao ultimo raio da nadadeira dorsal alcançar a placa 

de sustentação da nadadeira adiposa (vs. membrana posterior não alcançando a placa de 

sustentação da nadadeira adiposa deixando de duas a quatro placas livres entre as 

nadadeiras dorsal e a adiposa). Baryancistrus niveatus difere de Baryancistrus sp. 

“Porteira” por apresentar corpo densamente coberto por pintas com o mesmo diâmetro 

da pupila (vs. corpo coberto por pintas grandes com diâmetro maior que a pupila e 

espaçadas). Baryancistrus niveatus difere ainda de B. chrysolomus e B. xanthellus pela 

ausência de uma banda amarelo-alaranjada na porção distal das nadadeiras dorsal e 

caudal (vs. presença). Baryancistrus niveatus difere de B. longipinnis, Baryancistrus sp. 

“Jari”, Baryancistrus sp. “Culuene”, Baryancistrus sp. “membrana” e Baryancistrus sp. 

“Araguaia” pela largura do cleitro 35,0-41,1% do CP (vs. 30,5-34,2%, 30,9-34,8%, 
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30,7-33,9%, 29,9-33,3% e 32,1-35,0% do CP, respectivamente). Baryancistrus niveatus 

difere de B. longipinnis, Baryancistrus sp. “bola branca”, Baryancistrus sp. “Culuene”, 

Baryancistrus sp. “Tapajos”, Baryancistrus sp. “Teles Pires” e Baryancistrus sp. 

“Araguaia”, pela distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa 0,0-2,9% do CP (vs. 3,5-

8,2%, 5,3-11,3%, 6,6-9,6%, 3,2-8,8%, 3,4-9,7% e 4,2-10,3%, do CP, respectivamente). 

Baryancistrus niveatus difere de B. longipinnis, Baryancistrus sp. “bola branca”, 

Baryancistrus sp. “Culuene” e Baryancistrus sp. “membrana” pelo comprimento pré-

dorsal 42,8-48,8% do CP (vs. 38,9-42,8%, 38,2-42,7%, 34,1-42,2%, 39,3-42,2% e 37,2-

42,8%, do CP, respectivamente). 

 

Descrição. Aspectos gerais de Baryancistrus niveatus são apresentados nas figuras 32, 

33, 34 e 35. Dados morfométricos e as contagens são apresentados na Tabela 3. 

Baryancistrus de grande porte, com maior espécime examinado alcançando 263,2 mm 

CP. Corpo arredondado anteriormente em vista dorsal, reto da porção anterior do cleitro 

a linha de inserção da nadadeira pélvica; deste ponto tornando gradualmente estreito até 

a origem da nadadeira caudal. Maior largura do corpo no cleitro. Cabeça e tronco 

robusto, largo e alto, maior altura do corpo na origem da nadadeira dorsal. Em vista 

lateral, perfil dorsal da cabeça da ponta do focinho ao processo supraoccipital 

fortemente inclinado; reto ou plano do processo supraoccipital a origem da nadadeira 

dorsal, deste ponto declinando gradativamente até a origem do primeiro raio procurrente 

dorsal da nadadeira caudal, com perfil dorsal quase reto ou ligeiramente convexo. 

Superfície ventral reta da ponta do focinho à origem da nadadeira caudal. Em corte 

transversal, região anterior do corpo aproximadamente triangular e ligeiramente oval no 

pedúnculo caudal. 
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Figura 33. Baryancistrus niveatus, MNHN A.9454, 1, 231,9 mm CP, Síntipo, Brasil, 
Goiás, rio Araguaia. (Fotos: M. Hautecoeur). 
 

Quilha (carena) fortemente marcada ao longo da base da nadadeira dorsal até a 

inserção do espinho da nadadeira adiposa. Quatro primeiras placas laterais da série 

médio-ventral suavemente dobradas (quilha pouco acentuada). Superfície ventral do 

pedúnculo caudal plano com a série de placas ventrais do pedúnculo caudal fortemente 

dobradas num ângulo mais ou menos de 110° diminuindo gradativamente a um ângulo 

de 90º posteriormente, formando uma pequena quilha na lateral inferior do pedúnculo 

caudal. 
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Figura 34. Baryancistrus niveatus, INPA 6051, 215,6 mm CP, Brasil, Pará, Tucuruí, rio 
Tocantins. 
 

Cabeça grande, larga e alta. Olhos redondos de tamanho moderado (diâmetro da 

órbita 13,5-18,2% do CC), latero-dorsalmente posicionados na porção posterior da 

cabeça; divertículo da íris presente e desenvolvido. Órbita não elevada; área interorbital 

quase completamente plana. Pequena e discreta elevação entre o olho e a narina. 

Processo supraoccipital não elevado, quadrado a ligeiramente redondo posteriormente e 

prolongado, separando anteriormente o primeiro par de placas pré-dorsal. Área pré-



 187 

dorsal reduzida a dois pares de placas pré-dorsais: o primeiro par, imediatamente após o 

supraoccipital com placas grandes, ligeiramente trapezoidal, fortemente suturada 

medialmente, algumas vezes fusionada; segundo par, com placas separadas, pequenas, 

larga em forma de diamantes anterior a placa nucal. Placa nucal pequena e anterior à 

trava do espinho da nadadeira dorsal. 

 

 
Figura 35. Baryancistrus niveatus INPA 46266, 96,7 mm CP, juvenil, do rio Tocantins, 
Tocantins, Brasil. Espécime vivo. 
 



 188 

Boca grande e larga, lábios de tamanho moderado; disco oral arredondado; 

lábios quase completamente coberto com pequenas e redondas papilas, maiores na 

região central do lábio inferior; lábios sem papilas em torno das maxilas. Lábio inferior 

moderado não alcançando a cintura escapular. Barbilhão maxilar espesso anteriormente 

e curto, fino e livre distalmente. 

Dentes longos, finos e profundamente cuspidados. Cúspides arredondadas, 

pequenas, ligeiramente assimétricas e verticalmente divididas, com cúspide interna 

ligeiramente maior que a cúspide externa; em exemplares menores que 80 mm CP as 

cúspides são largamente assimétricas e diagonalmente divididas. Pré-maxilar e dentário 

de tamanho similar e dispostos paralelamente a borda do focinho. Uma única papila 

bucal interna entre os pré-maxilares, pequena e fina. Ausência da almofada de papilas 

bucais atrás do dentário e pré-maxilar. 

Superfície dorsal do corpo completamente coberto por grandes placas, exceto na 

depressão da base da nadadeira dorsal. Superfície ventral quase completamente coberta 

por placas, exceto na inserção da nadadeiras pélvica e ao redor da abertura urogenital. 

Borda inferior do focinho e lábio superior coberto por pequenas placas exceto na ponta 

do focinho; placas da porção ventral da cabeça maiores do que as da região abdominal. 

Juvenis (menores que 80 mm CP) com a região ventral quase totalmente nua da ponta 

do focinho a origem da nadadeira anal. Pedúnculo caudal completamente coberto por 

placas. Total de placas da série mediana 24-25. Todas as placas marcadas com linhas de 

pequenos odontódeos e de tamanho uniforme. Odontódeos numerosos e hipertrofiados 

nas placas eversíveis da região interopercular, mais desenvolvidos nos espécimes 

maiores, com odontódeos alcançando ou indo além da margem posterior da órbita, mas 

não alcançando a borda posterior da primeira placa lateral. Opérculo exposto e 
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suportando odontódeos, área supraopercular coberta por placas de tamanho médio 

similar as do focinho, numerosas e as vezes quase fusionadas. 

Origem da nadadeira dorsal na porção anterior do corpo, ligeiramente anterior a 

quase na mesma linha vertical da inserção da nadadeira pélvica. Nadadeira dorsal com 

II, 7; trava do espinho da nadadeira dorsal presente, mecanismo de trava funcional. 

Nadadeira dorsal longa, alcançando a margem anterior do espinho da nadadeira adiposa 

quando adpressa. Membrana hipertrofiada posterior a nadadeira dorsal cobrindo quatro 

a cinco placas imediatamente atrás do ultimo raio da nadadeira dorsal, alcançando a 

placa de sustentação da nadadeira adiposa. Dos 55 indivíduos medidos, 24 possuem 

nenhuma ou metade de uma placa separando a membrana da nadadeira dorsal da placa 

de sustentação da nadadeira adiposa; vinte e sete apresentam uma única placa inteira e 

somente quatro espécimes possuem duas placas livres de membrana hipertrofiada da 

nadadeira dorsal. Nadadeira adiposa grande e com membrana posterior ligeiramente 

desenvolvida. Nenhuma placa dorsal separando a nadadeira adiposa do primeiro raio 

procurrente da nadadeira caudal. Nadadeira caudal i,14,i, somente três espécimes 

examinados com i,11,i, i,12,i, i,13,i, suavemente emarginada a obliquamente truncada, 

com raio simples do lóbulo ventral ligeiramente mais longo que o do lóbulo dorsal. 

Nadadeira peitoral I,6, grande, alcançando muito além da base da nadadeira pélvica 

quando adpressa, mas não alcançando a abertura urogenital. Espinho da nadadeira 

peitoral grosso e forte, não pungente, coberto por grandes odontódeos em machos 

(possivelmente maduros), maiores e flexíveis na porção distal do espinho. Nadadeira 

pélvica i,5 não alcançando a porção posterior da base da nadadeira anal quando 

adpressa. Nadadeira anal i,4, apenas um espécime apresentou i,3, de tamanho médio. 

Todos os raios cobertos por numerosos e pequenos odontódeos em sua superfície livre. 

Contagem de vertebras 29 (4). Cinco (2) a seis (2) pares de costelas. 
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Tabela 3. Dados morfométricos e merísticos de B. niveatus (Castelnau, 1855). Medidas 
incluindo 55 espécimes não-tipos. 
 
Medidas Média Min Max CP N 
Comprimento padrão (mm) 

 
82,3 263,2 

 
55 

Porcentagem no comprimento padrão 
     Comprimento pré-dorsal 45,6 42,8 48,8 1,2 55 

Comprimento da cabeça 37,3 34,6 40,4 1,3 55 
Largura do cleitro 36,7 35,5 41,1 1,2 55 
Largura do processo cleitral 35,0 31,8 38,8 1,3 55 
Comprimento entre a origem das nadadeiras peitoral e pélvica 23,0 19,4 25,6 1,4 55 
Comprimento do espinho peitoral 34,2 29,2 38,6 2,2 54 
Comprimento entre a origem das nadadeiras pélvica e anal 24,2 21,2 27,8 1,3 55 
Comprimento do espinho da nadadeira pélvica 25,1 22,2 28,3 1,4 55 
Comprimento pós-anal 26,5 23,3 28,9 1,3 55 
Comprimento do espinho da nadadeira anal 11,3 8,9 13,1 0,9 55 
Comprimento do espinho da nadadeira dorsal 24,1 20,1 29,0 1,8 52 
Comprimento da base da nadadeira dorsal 38,9 32,1 42,3 1,7 55 
Distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa 1,2 0,0 2,9 0,8 55 
Altura do pedúnculo caudal 11,3 10,2 13,2 0,6 55 
Comprimento do espinho da nadadeira adiposa 7,7 6,7 9,4 0,6 55 
Distância entre as nadadeiras adiposa e caudal 22,7 20,2 24,2 0,9 55 
Altura do corpo na origem da nadadeira dorsal 21,5 16,9 24,9 1,7 55 
Largura do corpo na origem da nadadeira dorsal 32,4 30,2 34,9 1,1 55 
Largura do corpo na origem da nadadeira anal 17,5 15,3 20,6 1,2 55 
Comprimento pós-dorsal 23,9 20,6 28,8 1,4 55 
Comprimento entre o ânus e a nadadeira anal 4,3 3,6 5,5 0,5 55 
Porcentagens no comprimento da cabeça 

     Diâmetro da orbita 15,4 13,5 18,2 1,4 55 
Comprimento do focinho 69,3 65,5 72,9 1,6 55 
Distância entre as narinas 15,2 12,2 17,7 1,2 55 
Distância entre as orbitas 39,1 34,4 43,4 2,0 55 
Altura da cabeça 55,6 47,9 58,8 2,3 55 
Comprimento do dentário 20,9 18,8 22,9 1,1 55 
Comprimento do pré-maxilar 20,6 18,0 22,8 1,1 55 
Largura da cabeça 94,6 86,3 106,4 5,1 55 
Distância entre o olho e a narina 16,4 14,1 18,8 1,0 55 
Distância interbranquial 59,4 56,3 65,0 2,0 55 
Distância entre a origem espinho peitoral e a abertura branquial 22,1 15,6 28,0 2,6 55 
Largura do lábio inferior 59,1 50,3 66,7 3,8 55 
Comprimento do lábio inferior 14,1 11,2 17,6 1,5 55 
Contagens 

     Número de dentes no pré-maxilar 
 

24 67 
 

55 
Número de dentes no dentário 

 
28 72 

 
55 

Placas na linha lateral 
 

24 25 
 

55 
Placas entre as nadadeiras anal e caudal 

 
9 11 

 
55 

Placas entre as nadadeiras dorsal e adiposa 
 

0 2 
 

55 
Placas predorsais 

 
3 3 

 
55 

Placas ao longo da base da nadadeira dorsal 
 

10 13 
 

55 
 

Colorido em álcool. Corpo com colorido de fundo marrom a marrom-escuro na cabeça, 

dorso e flancos. Numerosas pintas amarelo-esbranquiçadas, menores que a pupila sobre 

a cabeça, e superfície dorsal da nadadeira peitoral e pélvica. Tronco, flancos e 
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nadadeiras dorsal, adiposa, caudal e anal coberta por pintas do mesmo diâmetro da 

pupila. Superfície ventral marrom-claro com tonalidade ligeiramente mais clara que na 

cabeça e no dorso; região abdominal coberta por pintas de cor e tamanho similar as do 

dorso e flancos. As pequenas áreas nuas (sem placas) na inserção da nadadeira pélvica e 

ao redor da abertura urogenital com tonalidade mais clara que o restante da superfície 

ventral e sem a presença de pintas. Cúspides dos dentes castanho escuro (Figs. 32 e 34). 

 

Colorido em vida. Corpo com colorido de fundo cinza escuro a preto na cabeça, dorso 

e flancos. A distribuição e tamanho das pintas similar ao descrito para espécimes 

preservados mas com colorido amarelo-brilhantes. Superfície ventral esbranquiçada ou 

cinza-claro; região abdominal coberta por pintas amarelas com tonalidade mais opaca 

que as do dorso e flancos. Porção ventral do pedúnculo caudal cinza claro um pouco 

mais escuro que o abdômen (Fig. 35). 

 

Distribuição. Baryancistrus niveatus está amplamente distribuído nas bacia do rio 

Tocantins-Araguaia. Com registros para a porção baixa do rio Araguaia e em 

praticamente toda a extensão do rio Tocantins (Fig. 36). 

 

Comentários. A descrição original de B. niveatus por Castelnau é muito resumida e 

pouco esclarecedora. As informações apresentadas são muito gerais, podendo ser 

atribuída a qualquer espécie do gênero. Por exemplo, maior altura e largura do corpo, 

comprimento das nadadeiras, além da descrição do colorido em álcool, com corpo 

marrom escuro com pontos brancos arredondados. O ponto mais relevante dessa 

descrição é a ilustração (Fig. 32), além de trazer a localidade tipo (rio Araguaia), 
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baseado nessas duas informações e na análise dos síntipos, não deixa duvida em relação 

a identificação dessa espécie. 

 
Figura 36. Mapa parcial da Amazônia brasileira mostrando a distribuição de 
Baryancistrus niveatus na bacia Araguaia-Tocantins, Brasil. 

 

Material examinado: todos do Brasil, bacia Araguaia-Tocantins: Síntipos: MNHN 

A.9453, 1, 245,5 mm CP, estado de Goiás (province of Goyaz), rio Araguaia. MNHN 

A.9454, 1, 2319 mm CP, estado de Goiás, rio Araguaia. Não-tipos: INPA 2988, 15, (12 

alc., 40,1-179,8 mm CP e 3 cs, 66,3-91,2 mm CP), Pará, Tucuruí, poças no leito do rio 

abaixo da barragem de Tucuruí, 3º49’34,5”S 49º34’37,1”W, 09 de outubro de 1984, 

Equipe de Ictiologia do INPA. INPA 2989, 1, 202.1 mm CP, Pará, Tucuruí, Jatobal, rio 

Tocantins, 4º30’37”S 49º28’49”W, 17 de julho de 1981, Equipe de ictiologia do INPA. 

INPA 6051, 188, 11,9-215,6 mm CP, Pará, Tucuruí, a jusante da barragem de Tucuruí, 

3º45’58”S 49º40’21”W, 31 de agosto de 1984, Equipe de Ictiologia do INPA. INPA 

6052, 1, 124,6 mm CP, Pará, Tucuruí, lago a montante da barragem de Tucuruí, 

4º11’14,2”S 49º40’29,4”W, 12 de novembro de 1984, Equipe de Ictiologia do INPA. 
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INPA 20733, 1, 228,5 mm CP, Pará, Marabá, 5º24’34”S 49º06’11,1”W, rio Tocantins, 

31 de agosto de 2000, G. M. Dos Santos. INPA 44347, 1, 219,9 mm CP, Pará, Tucuruí, 

Jatobal, rio Tocantins, 1 de novembro de 1980, Equipe de Ictiologia do INPA. INPA 

44348, 2, 163,9-196,5 mm CP, Pará, Breu Branco, rio Tocantins, a Montante da 

barragem de Tucuruí, 3º47’39,7”S 49º33’28,3”W, 13 de setembro de 1981, G. M. Dos 

Santos. INPA 44349, 1, 177,3 mm CP, Pará, Itupiranga, rio Tocantins, 5º08’05”S 

49º19’36”W, 15 de julho de 1981, Equipe de Ictiologia do INPA. INPA 44350, 2, 

190,1-208,2 mm CP, Pará, Tucuruí, Capuerana, rio Tocantins, 10 de novembro de 1981, 

Equipe de Ictiologia do INPA. INPA 44351, 1, 156,3 mm CP, Pará, Breu Branco, rio 

Tocantins, a Montante da barragem de Tucuruí, 3º47’39,7”S 49º33’28,3”W, 13 de 

novembro de 1981, Equipe de Ictiologia do INPA. INPA 46266, 6, (5 alc., 71,2-96,7 

mm CP e 1 cs, 75,9 mm CP), Tocantins, Lageado, rio Tocantins, 10 de setembro de 

2014, peixes adquiridos com exportador Minoru. INPA 47911, 1, 184,6 mm CP, Pará, 

Itupiranga, rio Tocantins, pedrais do Lourenço, 4º59’30,7”S 49º19’52,2”W, 18 de 

novembro de 2007, G. M. Dos Santos. INPA 47994, 3, 130,5-181,6 mm CP, Pará, 

Palestina do Pará, vila Santa Isabel do Araguaia, rio Araguaia, pedral de Santa Isabel 2, 

reservatório, 6º7’56”S 48º19’55”W, 11 de setembro de 2009, J. Zuanon, T. Hrbek, V. 

N. Machado & J. S. Batista. INPA 47997, 7, 190,6-224,5 mm CP, Pará, Palestina do 

Pará, vila Santa Isabel do Araguaia, rio Araguaia, pedral de Santa Isabel 1, reservatório, 

6º8’56”S 48º21’39”W, 10 de setembro de 2009, J. Zuanon, T. Hrbek, V. N. Machado & 

J. S. Batista. INPA 47998, 11 (10 alc., 46,9-263,2 mm CP e 1 cs, 257,0 mm CP), Pará, 

Piçarra, rio Araguaia, pedral de Itaipavas, à montante de UHE, 6º47’21”S 48º58’39”W, 

8 de setembro de 2009, J. Zuanon, T. Hrbek, V. N. Machado & J. S. Batista. INPA 

47999, 8, 112,4-213,4 mm CP, Tocantins, Xambioá, rio Araguaia, pedral de São 

Miguel, reservatório, 6º22’48”S 48º31’49”W, 12 de setembro de 2009, J. Zuanon, T. 
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Hrbek, V. N. Machado & J. S. Batista. INPA 48000, 4, 184,3-222,6 mm CP, Pará, 

Palestina do Pará, vila Santa Isabel do Araguaia, rio Araguaia, pedral de Santa Isabel 3, 

reservatório, 6º8’48”S 48º21’25”W, 11 de setembro de 2009, J. Zuanon, T. Hrbek, V. 

N. Machado & J. S. Batista. INPA 48002, 9, 133,6-236,9 mm CP, Tocantins, Xambioá, 

rio Araguaia, pedral do remanso dos botos, reservatório, 6º22’3”S 48º22’44”W, 13 de 

setembro de 2009, J. Zuanon, T. Hrbek, V. N. Machado & J. S. Batista. INPA 48009, 8, 

166,8-235,7 mm CP, Araguatins, rio Araguaia, pedral de São Bento, à jusante da UHE, 

5º27’36”S 48º20’38”W, 14 de setembro de 2009, J. Zuanon, T. Hrbek, V. N. Machado 

& J. S. Batista. UNT 480, 1, 202,3 mm CP, Tocantins, Araguanã, rio Lontra entre 

Araguanã e Xambioá, tributário do rio Araguaia, bacia Tocantins-Araguaia, 6º33’38”S 

48º38’1”W, 4 de outubro de 2003, E. L. Beerli. UNT 481, 1, 222,7 mm CP, Tocantins, 

Araguanã, rio Lontra entre Araguanã e Xambioá, tributário do rio Araguaia, bacia 

Tocantins-Araguaia, 6º33’38”S 48º38’1”W, 4 de outubro de 2003, E. L. Beerli. UNT 

825, 1, 172,5 mm CP, Tocantins, Brejinho de Nazaré, rio Tocantins, 10º59’46”S 

48º32’6”W, 4 de junho de 1996, NEAMB-UFT. UNT 826, 1, 164,5 mm CP, Tocantins, 

Porto Nacional, rio Tocantins, 10º43’15”S 48º25’14”W, 6 de junho de 1996, NEAMB-

UFT. UNT 827, 1, 175,1 mm CP, Tocantins, Brejinho de Nazaré, rio Tocantins, 

10º59’46”S 48º32’6”W, 3 de junho de 1996, NEAMB-UFT. UNT 828, 1, 185,1 mm 

CP, Tocantins, Porto Nacional, rio Tocantins, 10º43’15”S 48º25’14”W, 6 de junho de 

1996, NEAMB-UFT. UNT 829, 1, 189,3 mm CP,  Tocantins, Brejinho de Nazaré, rio 

Tocantins, 10º59’46”S 48º32’6”W, 4 de junho de 1996, NEAMB-UFT. UNT 831, 1, 

186,7, Tocantins, Porto Nacional, rio Mangues, tributário do rio Tocantins, 10º22’0”S 

48º24’30”W,  bacia Araguaia-Tocantins, 15 de dezembro de 1995, NEAMB-UFT. UNT 

840, 1, 158,6 mm CP, Tocantins, Brejinho de Nazaré, 10º59’46”S 48º32’6”W, 3 de 

junho de 1996, NEAMB-UFT. UNT 841, 1, 166,5 mm CP, Tocantins, Pedro Afonso, 
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rio Tocantins, próximo a confluência com o rio Sono, 8º58’28”S 48º10’46”W, 10 de 

junho de 1996, NEAMB-UFT. UNT 846, 1, 203,2 mm CP, Tocantins, Lageado, rio 

Tocantins, jusante da UHE Lajeado, (Tocantins Funil), 9º45’2”S 48º21’56”W, 21 de 

março de 2002, NEAMB-UFT. UNT 969, 2, 72,5-106,1 mm CP, Tocantins, Paranã, rio 

Tocantins, fazenda Traçadal, 12º28’1”S 48º14’47”W, 27 de julho de 1999, NEAMB-

UFT. UNT 1141, 1, 174,6 mm CP, Tocantins, Brejinho de Nazaré, rio Tocantins, 

10º59’46”S 48º32’6”W, 17 de julho de 1997, NEAMB-UFT. UNT 1143, 1, 178,7 mm 

CP, Tocantins, Porto Nacional, rio Tocantins próximo da confluência com o rio Areias, 

10º50’45”S 48º24’21”W, 9 de setembro de 1999, NEAMB-UFT. UNT 1144, 1, 104,5 

mm CP, Tocantins, Itaguatins, rio São Domingos, 5º42’57”S 47º30’1”W, tributário do 

rio Tocantins, 27 de junho de 2000, NEAMB-UFT. UNT 8065, 1, 167,6 mm CP, 

Tocantins, Paranã, rio Paranã próximo da confluência com o córrego Areia, 12°38’59”S 

47°51’9”W, tributário do rio Tocantins, bacia Araguaia-Tocantins, 12 de outubro de 

2006, NEAMB-UFT. UNT 8296, 1, 103,3 mm CP, Tocantins, Brejinho de Nazaré, rio 

Tocantins, 10º59’46”S 48º32’6”W, 9 de dezembro de 2002, NEAMB-UFT. UNT 8977, 

20, 60,4-128,6 mm CP, Tocantins, São Salvador do Tocantins, rio Tocantins, no local 

da futura UHE São Salvador, 12°48’55”S 48°14’45”W, 18 de junho de 2008, A. B. 

Soares. UNT 8978, 4, 109,0-159,6 mm CP, Tocantins, São Salvador do Tocantins, rio 

Tocantins, no local da futura UHE São Salvador, 12°48’55”S 48°14’45”W, 18 de junho 

de 2008, A. B. Soares. UNT 10285, 1, 123,7 mm CP, Tocantins, Miracema do 

Tocantins, rio Tocantins na divisa entre Miracema e Tocantinia, 9º43’16”S 

48º21’42”W, novembro de 2010, CMT Ambiental. UNT 14966, 1, 121,5 mm CP, 

Tocantins, Miracema do Tocantins, rio Tocantins na divisa entre Miracema e 

Tocantinia, 9º43’00”S 48º21’40”W, maio de 2011, CMT Ambiental. 
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Baryancistrus xanthellus Rapp Py-Daniel, Zuanon & de Oliveira, 2011 
(Figs. 37 e 38); Tabela 4. 

Baryancistrus xanthellus Rapp Py-Daniel, Zuanon & de Oliveira, 2011:242, figs. 1, 2 e 
4a. [Localidade tipo: Brasil, Pará, Senador José Porfírio, rio Xingu, Cachoeira 
Buraco do Inferno, 3°27’07”S 51°41’53”W; descrição original].−Camargo et al., 
2012:99 [Catálogo ilustrado de peixes].−Camargo et al., 2013:141 [Catálogo 
ilustrado de peixes].−Lujan et al. 2015:279 [Filogenia molecular]. 

Baryancistrus sp. L 18, L 81, L 177 Datz, 1989:38, 55, 78 [Revista de aquarismo]. 
Baryancistrus sp. L 018, L 081, L 085, L 177 Glaser & Glaser, 1995:24, 35, 37, 66 

[Atlas de aquarismo]. 
Baryancistrus sp. “amarelo” Zuanon, 1999:20 [Tese, ecologia].−Camargo, 2009:198 

[Brasil, Pará, Altamira, bacia do rio Xingu, livro, ecologia]. 
Baryancistrus sp. (L18/L85/LDA 60) Seidel & Evers, 2005:518 [Atlas de 

aquarismo].−Seidel, 2008:81 [Atlas de aquarismo]. 
 

Diagnose. Baryancistrus xanthellus difere de suas congêneres exceto de B. chrysolomus 

pela presença de uma banda amarelo-alaranjada na porção distal das nadadeiras dorsal e 

caudal (vs. ausência). Baryancistrus xanthellus difere de B. chrysolomus pelo padrão de 

colorido: corpo coberto por pintas conspícuas amarelo-brilhantes menores que a pupila; 

ausência de faixa distal nas nadadeiras dorsal e caudal em espécimes acima de 100 mm 

CP; ausência de manchas claras na porção distal das nadadeiras peitoral, pélvica e anal 

(vs. corpo coberto com pintas maiores que a pupila, claras inconspícuas e nem sempre 

presente; banda amarelo-alaranjada na porção distal das nadadeiras dorsal e caudal 

presente em todas as fases de vida; presença de manchas claras na porção distal das 

nadadeiras peitoral, pélvica e anal em espécimes menores que 100 mm CP). 

Baryancistrus xanthellus difere ainda de B. longipinnis, Baryancistrus sp. “bola 

branca”, Baryancistrus sp. “Culuene”, Baryancistrus sp. “Tapajos”, Baryancistrus sp. 

“Teles Pires” e Baryancistrus sp. “Araguaia” pela membrana posterior ao ultimo raio da 

nadadeira dorsal alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa (vs. membrana 

posterior não alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa deixando de duas 

a quatro placas livres entre as nadadeiras dorsal e a adiposa). Baryancistrus xanthellus 
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difere de B. longipinnis, B. niveatus, Baryancistrus sp. “Porteira”, Baryancistrus sp. 

“Tapajos”, Baryancistrus sp. “Teles Pires” e Baryancistrus sp. “Araguaia” por 

apresentar o abdômen sem placas (vs. abdômen parcial a totalmente coberto por placas). 

Baryancistrus xanthellus difere de B. longipinnis, Baryancistrus sp. “bola branca”, 

Baryancistrus sp. “Culuene”, Baryancistrus sp. “Tapajos”, Baryancistrus sp. “Teles 

Pires” e Baryancistrus sp. “Araguaia” pela distância entre as nadadeiras dorsal e 

adiposa 0,0-1,9% do CP (vs. 3,5-8,2%, 5,3-11,3%, 6,6-9,6%, 3,2-8,8%, 3,4-9,7% e 4,2-

10,3% do CP, respectivamente). Baryancistrus xanthellus difere de B. longipinnis, 

Baryancistrus sp. “bola branca”, Baryancistrus sp. “Culuene” e Baryancistrus sp. 

“Araguaia” pelo comprimento pós-dorsal 19,1-25,7% do CP (vs. 26,8-31,2%, 28,3-

33,5%, 27,5-32,2% e 26,6-32,4% do CP, respectivamente). 

 

Descrição. Aspectos gerais de Baryancistrus xanthellus são apresentados nas figuras 37 

e 38. Dados morfométricos e as contagens são apresentados na Tabela 4. Baryancistrus 

de grande porte, com maior espécime examinado alcançando 224,1 mm CP. Corpo 

arredondado anteriormente em vista dorsal, reto da porção anterior do cleitro a linha de 

inserção da nadadeira pélvica; deste ponto tornando gradualmente estreito até a origem 

da nadadeira caudal. Maior largura do corpo no cleitro. Cabeça e corpo robusto e alto, 

maior altura do corpo na origem da nadadeira dorsal. Em vista lateral, perfil dorsal da 

cabeça da ponta do focinho ao olho fortemente inclinado; suavemente convexo do olho 

a inserção da nadadeira dorsal, devido a proeminência do processo supraoccipital. Perfil 

fortemente inclinado da inserção da nadadeira dorsal ao primeiro raio procurrente dorsal 

da nadadeira caudal. Superfície ventral reta da ponta do focinho à inserção da nadadeira 

caudal. Em corte transversal, região anterior do corpo aproximadamente triangular e 

ligeiramente oval no pedúnculo caudal. 
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Tabela 4. Dados morfométricos e merísticos de B. xanthellus Rapp Py-Daniel, Zuanon 
& de Oliveira, 2011. Medidas incluindo o holótipo e mais 48 parátipos. 
 

MEDIDAS H Média Min Max DP N 
Comprimento padrão (mm) 214,2  78,3 224,1  49 
Porcentagem no comprimento padrão       
Comprimento pré-dorsal 43,4 44,4 40,2 47,5 1,4 49 
Comprimento da cabeça 35,8 37,3 35,3 41,0 1,2 49 
Largura do cleitro 36,5 36,5 33,8 39,3 1,1 49 
Largura do processo cleitral 33,7 34,9 32,1 37,5 1,2 49 
Comprimento entre a origem das nadadeiras peitoral e pélvica 25,0 24,2 20,9 27,2 1,3 49 
Comprimento do espinho peitoral 33,7 34,2 28,5 38,7 2,4 49 
Comprimento entre a origem das nadadeiras pélvica e anal 24,3 25,1 22,6 27,7 1,1 49 
Comprimento do espinho da nadadeira pélvica 24,2 25,8 23,1 29,3 1,4 49 
Comprimento pós-anal 21,3 27,6 21,3 30,7 1,9 49 
Comprimento do espinho da nadadeira anal 10,8 10,2 9,0 13,3 0,8 49 
Comprimento do espinho da nadadeira dorsal 25,6 26,7 22,8 32,1 2,0 49 
Comprimento da base da nadadeira dorsal 40,6 41,4 37,1 48,0 2,3 49 
Distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa 0,6 0,5 0,0 1,9 0,6 49 
Altura do pedúnculo caudal 10,6 11,0 9,8 12,3 0,5 49 
Comprimento do espinho da nadadeira adiposa 7,8 7,9 6,4 9,1 0,6 49 
Comprimento entre as nadadeiras adiposa e caudal 21,1 22,3 19,5 24,8 1,0 49 
Altura do corpo na origem da nadadeira dorsal 22,2 22,5 18,9 26,8 1,7 49 
Largura do corpo na origem da nadadeira dorsal 31,9 32,6 29,4 37,1 1,6 49 
Largura do corpo na origem da nadadeira anal 17,6 17,5 14,5 20,5 1,3 49 
Comprimento pós-dorsal 22,8 23,2 19,1 25,7 1,5 49 
Comprimento entre o ânus e a nadadeira anal 3,6 4,2 3,0 5,6 0,6 49 
Porcentagens no comprimento da cabeça       
Diâmetro da órbita 15,4 17,4 15,1 21,2 1,4 49 
Comprimento do focinho 74,8 68,4 63,2 74,8 2,1 49 
Distância entre as narinas 13,8 13,6 9,4 15,6 1,3 49 
Distância entre as orbitas 37,5 37,6 30,0 41,4 2,6 49 
Altura da cabeça 57,6 57,7 50,9 66,8 3,7 49 
Comprimento do dentário 21,2 19,9 16,9 24,4 1,5 49 
Comprimento do pré-maxilar 21,3 19,7 17,0 22,6 1,2 49 
Largura da cabeça 103,9 93,2 84,3 103,9 5,5 49 
Comprimento entre o olho e a narina 16,3 15,6 12,9 17,8 1,2 49 
Distância interbranquial 59,6 57,1 52,7 60,9 2,3 49 
Distância entre a origem espinho peitoral e a abertura branquial 23,7 21,4 18,3 26,5 1,9 45 
Largura do lábio inferior 66,3 61,8 54,0 69,7 3,9 45 
Comprimento do lábio inferior 18,1 16,4 12,8 21,2 1,8 44 
CONTAGENS       
Número de dentes no pré-maxilar 60  30 72  49 
Número de dentes no dentário 64  25 76  49 
Placas na linha lateral 24  23 25  49 
Placas entre as nadadeiras anal e caudal 10  9 11  49 
Placas entre as nadadeiras dorsal e adiposa 0  0 1  49 
Placas predorsais 3  3 3  49 
Placas ao longo da base da nadadeira dorsal 12  11 14  45 

 

Quilha (carena) baixa ao longo da nadadeira dorsal até a inserção do espinho da 

nadadeira adiposa. Quatro primeiras placas laterais da série médio-ventral suavemente 

dobradas (quilha pouco acentuada). Superfície ventral do pedúnculo caudal plano com a 
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série de placas ventrais fortemente dobradas num ângulo mais ou menos de 110° 

diminuindo gradativamente a um ângulo de 90º posteriormente, formando uma pequena 

quilha na lateral inferior do pedúnculo caudal. 

 
Figura 37. Baryancistrus xanthellus, INPA 31473, parátipos: (acima) adulto, 171,8 mm 
CP; (meio) subadultos, 86,2 mm CP; (abaixo) juvenil, 51,3 mm CP. Rio Xingu, 
Altamira, Pará, Brasil. Espécimes vivos. (Figura da descrição original). 
 

Cabeça grande, larga e moderadamente alta. Olhos redondos e grandes (diâmetro 

da órbita 15,1-22,8% do CC), latero-dorsalmente posicionados na porção posterior da 

cabeça; divertículo da íris presente e desenvolvido. Órbita ligeiramente elevada; área 

interorbital quase completamente plana. Supraoccipital algumas vezes indistinto dos 

outros ossos do crânio. Processo supraoccipital elevado, quadrado a ligeiramente 
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arredondado posteriormente e prolongado, separando anteriormente o primeiro par de 

placas pré-dorsais. Área pré-dorsal reduzida a dois pares de placas pré-dorsais: o 

primeiro par, imediatamente após o supraoccipital, com placas grandes, ligeiramente 

quadrangulares, fortemente suturadas medialmente, algumas vezes fusionadas; segundo 

par, com placas separadas, pequenas, em forma de diamantes anterior a placa nucal. 

Placa nucal pequena e anterior a trava do espinho da nadadeira dorsal. 

Boca e lábios grandes; disco oral arredondado; lábios quase completamente 

coberto com papilas pequenas e redondas, maiores na região central do lábio inferior; 

lábios sem papilas em torno das maxilas e na borda do lábio inferior. Lábio inferior 

grande mas não alcançando a abertura branquial. Barbilhão maxilar espesso 

anteriormente, curto, fino e livre distalmente. 

Dentes longos e profundamente cuspidados. Cúspides arredondadas, com 

tamanho similar nos espécimes maiores que 100 mm CP, com divisão vertical entre as 

cúspides; em juvenis (com até 80 mm CP) as cúspides são largamente assimétricas com 

cúspide interna maior e diagonalmente divididas. Pré-maxilar e dentário de tamanho 

similar e dispostos paralelamente a borda do focinho. Uma única papila bucal interna 

entre os pré-maxilares, longa e digitiforme. Almofada de papilas bucais alongadas 

imediatamente atrás do dentário e pré-maxilar. 

Superfície dorsal do corpo completamente coberto por grandes placas, exceto na 

depressão da base da nadadeira dorsal. Superfície ventral nua ou desprovida de placas 

do focinho a origem da nadadeira anal. Exemplares acima de 120 mm CP, apresentam 

de dois a três pequenos aglomerados de placas sobre a inserção do espinho peitoral e ao 

redor da abertura urogenital. Pedúnculo caudal completamente coberto por placas. 

Placas da série mediana 23-25. Todas as placas marcadas com linhas de pequenos 

odontódeos de tamanho uniforme. Odontódeos numerosos e hipertrofiados nas placas 
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eversíveis da região interopercular, mais desenvolvidos nos espécimes grandes, com 

maiores odontódeos alcançando ou indo além da margem posterior da órbita, mas não 

alcançando a borda anterior da primeira placa lateral. Opérculo não exposto, área 

supraopercular coberta por placas pequenas, numerosas e as vezes quase fusionadas. 

Origem da nadadeira dorsal na porção anterior do corpo, ligeiramente anterior a 

linha vertical da inserção da nadadeira pélvica. Nadadeira dorsal com II, 7; trava do 

espinho da nadadeira dorsal presente, mecanismo de trava funcional. Nadadeira dorsal 

longa, alcançando ou indo além da margem posterior do espinho da nadadeira adiposa 

quando adpressa. Membrana hipertrofiada posterior a nadadeira dorsal cobrindo quatro 

placas imediatamente atrás do ultimo raio da nadadeira dorsal, alcançando a placa de 

sustentação da nadadeira adiposa. Alguns espécimes apresenta metade ou uma única 

placa inteira separando a nadadeira dorsal da placa de sustentação da nadadeira adiposa. 

Nadadeira adiposa grande e com membrana posterior ligeiramente desenvolvida. 

Nenhum par de placas dorsais separando a nadadeira adiposa do primeiro raio 

procurrente da nadadeira caudal. Nadadeira caudal i,14,i, suavemente emarginada, com 

raio simples do lóbulo ventral ligeiramente mais longo que o raio simples do lóbulo 

dorsal. Nadadeira peitoral I,6, grande, alcançando muito além da base da nadadeira 

pélvica quando adpressa, mas não alcançando a abertura urogenital. Espinho da 

nadadeira peitoral grosso e forte, não pungente, coberto por grandes odontódeos em 

machos (possivelmente maduros), maiores e flexíveis na porção distal do espinho. 

Nadadeira pélvica i,5 alcançando a porção posterior da base da nadadeira anal quando 

adpressa. Nadadeira anal i,4, de tamanho médio. Todos os raios cobertos por numerosos 

e pequenos odontódeos em sua superfície livre. Contagem de vertebras 29 (6). Quatro 

(2) a cinco (4) pares de costelas. 
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Figura 38. Baryancistrus xanthellus, INPA 33849, holótipo, 214,2 mm CP, Brasil, 
Pará, Senador José Porfírio, rio Xingu nos arredores da cachoeira Buraco do Inferno. 

 

Colorido em álcool. Colorido de fundo marrom-claro a marrom na cabeça, dorso e 

flancos. Numerosas pintas esbranquiçadas, de tamanho similar sobre a cabeça, corpo e 

nadadeiras dorsal, adiposa e caudal, e na superfície dorsal das nadadeiras peitoral e 

pélvica. Juvenis com pintas de diâmetro quase igual ao da pupila, tornando-se 

proporcionalmente menores, mais numerosos e um pouco mais pálidas em adultos. 
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Superfície ventral esbranquiçada do lábio inferior a origem da nadadeira anal; porção 

inferior do pedúnculo caudal marrom claro com tonalidade mais clara que o dorso. 

Juvenis apresentam uma larga faixa amarela-esbranquiçada no terço distal das 

nadadeiras dorsal e caudal; banda da nadadeira dorsal mais larga na porção anterior, 

tornando-se gradualmente estreita posteriormente (Fig. 38). 

 

Colorido em vida. Colorido de fundo marrom escuro a preto na cabeça, dorso, flancos 

e porção inferior do pedúnculo caudal. Numerosas pintas amarelo-brilhante, de tamanho 

similar sobre a cabeça, corpo e nadadeiras dorsal, adiposa e caudal, e na superfície 

dorsal das nadadeiras peitoral e pélvica. Pintas um pouco mais pálidas nos adultos. 

Superfície ventral mais clara e um pouco amarelada da ponta do focinho a origem da 

nadadeira anal e sem pintas. Juvenis com uma larga faixa amarela no terço distal das 

nadadeiras dorsal e caudal; banda da nadadeira dorsal mais larga na porção anterior, 

tornando-se gradualmente estreita posteriormente. Em adultos, as faixas tornam-se 

reduzidas a pontos nas extremidades distais anteriores das nadadeiras dorsal e caudal 

(Fig. 37). Uma variação considerável na densidade e tamanho das pintas e largura das 

faixas das nadadeiras são observadas em todas as faixas de tamanho. 

 

Distribuição. Baryancistrus xanthellus é endêmica do rio Xingu, ocorrendo em quase 

toda bacia. Essa espécie está distribuída desde a porção baixa do rio Xingu logo acima 

de Senador José porfírio até nos arredores de São Félix do Xingu no médio rio Xingu. 

Além do rio Iriri, maior tributário do rio Xingu e rio Curuá afluente o Iriri (Figs. 39 e 

40). 
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Figura 39. Cachoeira Grande do Iriri um dos locais de coleta de Baryancistrus 
xanthellus, bacia do rio Xingu, Altamira, Pará, Brasil. (Fotos: M. Sabaj-Pérez). 
 

 

 
Figura 40. Mapa parcial da Amazônia brasileira, mostrando a distribuição de B. 
xanthellus, ao logo da bacia do rio Xingu, Pará, Brasil. Estrela indica a localidade tipo. 
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Material examinado: INPA 33849, holótipo, 214,2 mm CP, Brasil, Pará, Senador José 

Porfírio, rio Xingu nos arredores da cachoeira Buraco do Inferno, 3º27’07”S 

51º41’53”W, 18 de março de 1997, J. Zuanon. Parátipos: Brasil, Pará, rio Xingu: ANSP 

191482, 3, 183,8-188,7 mm CP; MCP 45752, 2, 191,0-196,3 mm CP; MNRJ 37863, 2, 

186,2-191,5 mm CP, Arroz Cru, 3º25’16”S 51º55’08”W, 1 de outubro de 1990, L. Rapp 

Py-Daniel & J. Zuanon. INPA 3942, 7, 78,3-184,8 mm CP, Furo do Tucum Seco, 1 de 

outubro de 1990, L. Rapp Py-Daniel & J. Zuanon. INPA 3955, 27 (26 alc., 48,9-126,2 

mm CP e 1 cs 82,0 mm CP); INPA 3963, 3, 110,3-145,1 mm CP, Cachoeira do Kaituká, 

3º33’47”S 51º51’20”W, 9 de outubro de 1990, L. Rapp Py-Daniel & J. Zuanon. INPA 

4057, 1, 223,3 mm CP, Ilha de Babaquara, 3º12’43”S 52º12’12”W, 4 de outubro de 

1990, L. Rapp Py-Daniel & J. Zuanon. INPA 4058, 1, 224,0 mm CP, Praia do Pedral, 

3º15’16,7”S 52º13’12”W, 7 de outubro de 1990, L. Rapp Py-Daniel & J. Zuanon. INPA 

31414, 9, 49,8-210,2 mm CP, Comunidade do Maia, 3º30’44”S 51º44’43”W, 9 de 

novembro de 2008, L. Rapp Py-Daniel, R. R. de Oliveira, J. Bessa & H. Anatole. INPA 

31423, 1, 48,3 mm CP, Cachoeira do Landi, 3º35’01”S 51º49’21”W, 8 de novembro de 

2008, L. Rapp Py-Daniel, R. R. de Oliveira, J. Bessa & H. Anatole. INPA 31473, 6, 

51,2- 171,8 mm CP, Arroz Cru, 3º25’20”S 51º57’22”W, 6 de novembro de 2008, L. 

Rapp Py-Daniel, R. R. de Oliveira, J. Bessa & H. Anatole. INPA 31772, 1, 55,3 mm 

CP, Ilha do Davi, 3º32’39”S 51º57’29”W, 10 de novembro de 2008, L. Rapp Py-Daniel, 

R. R. de Oliveira, J. Bessa & H. Anatole. INPA 31799, 2, 57,8-189,3 mm CP, Gorgulho 

da Rita, 3º20’14”S 52º11’18”W, 7 de novembro de 2008, L. Rapp Py-Daniel, R. R. de 

Oliveira, J. Bessa & H. Anatole. INPA 33848, 1, 212,8 mm CP, Cachoeira Buraco do 

Inferno, 3º27’07”S 51º41’53”W, 17 de março de 1997, J. Zuanon. INPA 33850, 5 (4 

alc., 88,4-162,6 mm CP e 1 cs 88,4 mm CP), Corredeiras do Arini, 3º24’15”S 

51º41’53”W, 6 de setembro de 1997, J. Zuanon. INPA 33851, 1, 65,1 mm CP, Furo do 
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Ramiro, 3º15’21”S 52º05’06”W, 15 de setembro de 1997, J. Zuanon. INPA 33852, 1, 

175,2 mm CP, Ponta da Ilha da Bela Vista, 3º24’22”S 51º43’03”W, 29 de setembro de 

1996, J. Zuanon. INPA 33941, 1, 110,9 mm CP, Costa Junior, 3º29’28”S 52º19’07”W, 

12 de outubro de 1996, J. Zuanon. MPEG 19132, 2, 171,3-183,0 mm CP, Ilha de 

Babaquara, 3º25’44”S 52º14’25”W, 5 de outubro de 1990, J. Zuanon. MZUSP 106738, 

3, 173,3-194,7 mm CP, Ilha de Kaituká, 3º33’47”S 51º51’20”W, 8 de outubro de 1990, 

L. Rapp Py-Daniel & J. Zuanon. ZUEC 4485, 2, 46,6-52,5 mm CP, logo acima de 

Senador José Porfirio, 2º41’7,7”S 52º00’30,9”W, 13 de setembro de 1997, J. Zuanon. 

Rio Iriri: INPA 30767, 1, 146,4 mm CP; ROM 88756, 2, 137,2-191,2 mm CP, Ilha do 

Curapé, 4º06’53”S 53º22’28”W, 17 de agosto 2008, H. López- Fernández et al. INPA 

31081, 2, 184,4-207,0 mm CP; ROM 88757, 1, 172,5 mm CP, Cachoeira Grande do 

Iriri, 3º51’34”S 52º41’25”W, 23 de agosto de 2008, H. López-Fernández et al. INPA 

31095, 2, 176,6-188,6 mm CP; ROM 88755, 2, 103,8-187,5 mm CP, acima da boca do 

rio Novo, 4º28’11”S 53º41’38”W, 21 de agosto de 2008, H. López- Fernández et al. 

INPA 31169, 1, 140,8 mm CP; ROM 88754, 1, 131,1 mm CP, Cachoeira Grande do 

Iriri, 3º50’35”S 52º44’03”W, 24 de agosto de 2008, H. López-Fernández et al. INPA 

32452, 1, 46,3 mm CP, Barinha, 4º09’05”S 53º23’28”W, 19 de agosto de 2008, H. 

López- Fernández et al. Não-tipos. AMNH 239184, 1, 189,4 mm CP, rio Xingu, 

próximo a Altamira, novembro de 2004, O. Lucanus et al. AMNH 97663, 3, 52,4-102,1 

mm CP, provavelmente do rio Xingu, exemplares doados por exportadores de peixes 

ornamentais, Ocean Gallery. INPA 43730, 14 (13 alc., 36,5-208,7 mm CP e 1 esq., 

195,5 mm CP), Brasil, Pará, Altamira, rio Iriri, correnteza rasa da margem esquerda da 

Cachoeira Grande do Iriri, bacia do rio Xingu, 3º50’47”S 52º43’20”W, 15 de março de 

2014, M. Sabaj-Pérez, L. Rapp Py-Daniel, R. R. de Oliveira, M. Arce, A. Gonçalves & 

D. Fitzgerald. INPA 43385, 7 (5 alc., 38,2-168,0 mm CP e 2 esq., 209,5-225,4 mm CP), 
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Brasil, Pará, Altamira, rio Xingu, região central da Volta Grande do Xingu, cachoeira 

do maior braço, 3º35’20”S 51º48’59”W, 9 de março de 2014, M. Sabaj-Pérez, L. Rapp 

Py-Daniel, R. R. de Oliveira, M. Arce, A. Gonçalves & D. Fitzgerald. INPA 43856, 1 

esq., 240,8 mm CP, Brasil, Pará, Senador José Porfírio, rio Xingu, corredeiras de 

Kaituká em frente ao acampamento, 3º33’41”S 51º51’29”W, 13 de março de 2014, M. 

Sabaj-Pérez, L. Rapp Py-Daniel, R. R. de Oliveira, M. Arce, A. Gonçalves & D. 

Fitzgerald. INPA 43858, 1 esq., 223,5 mm CP, Brasil, Pará, Altamira, rio Iriri, nos 

arredores acima da Cachoeira Grande do Iriri, bacia do rio Xingu, 3º51’19”S 

52º43’44”W, 16 de março de 2014, M. Sabaj-Pérez, L. Rapp Py-Daniel, R. R. de 

Oliveira, M. Arce, A. Gonçalves & D. Fitzgerald. 

 

Baryancistrus sp. “Jolie” 
(Figs. 41, 42 e 43); Tabela 5. 

Baryancistrus sp. L 219, L 324 Datz, 1989:87, 111 [Revista de aquarismo]. 
Baryancistrus sp. L 323, L324 Schäfer & Schraml, 2003:23, [Atlas de 

aquarismo].−Seidel & Evers, 2005:542, 544 [Atlas de aquarismo].−Seidel, 2008:83, 
84 [Atlas de aquarismo]. 

 

Holótipo: INPA 6041, 1, 246,8 mm CP, Amapá, Laranjal do Jari, rio Iratapurú, 

primeira cachoeira do rio Iratapuru, 0º33’50,4”S 52º34’42,4”W, 22 de junho de 1987, 

M. Jegu & J. Zuanon. 

 

Parátipos: Todos do Brasil: INPA 6038, 4, (3 alc. 179,4-228,3 mm CP e 1 esq. 172,2 

mm CP), Amapá, Laranjal do Jari, rio Iratapurú, cachoeira Iratapuru, 0º29’12,5”S 

52º33’21,9”W, 19 de junho de 1987, M. Jegu & J. Zuanon. INPA 6039, 6, 30,8-103,5 

mm CP, Pará, Almeirim, distrito de Monte Dourado, rio Jari, cachoeira Santo Antônio, 

0º38’15,6”S 52º31’10,6”W, 18 de junho de 1987, M. Jegu & J. Zuanon. INPA 6040, 3, 

(2 alc. 170,7-171,9 mm CP e 1 esq. 167,5 mm CP), Pará, Almeirim, distrito de Monte 
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Dourado, rio Jari, cachoeira Chafariz, 25 de junho de 1987, M. Jegu & J. Zuanon. INPA 

6047, 2, 132,0-135,8 mm CP, Amapá, Laranjal do Jari, rio Iratapuru, cachoeira Anani, 

mais ou menos 30 minutos a montante da cachoeira São Raimundo, 0º30’0.5”S 

52º34’11.4”W, 23 de junho de 1987, M. Jegu & J. Zuanon. MZUSP 101536, 8, 83,2-

125,8 mm CP, Amapá, Laranjal do Jari, rio Jari, imediatamente à jusante e à montante 

da cachoeira Santo Antônio, 0º38’35”S 52º30’31”W, 12 de setembro de 2008, J. L. 

Birindelli & P. Hollanda-Carvalho. MZUSP 101567, 1, 158,3 mm CP, Pará, Almeirim, 

distrito de Monte Dourado, rio Jari, à montante da cachoeira Santo Antônio em pedral, 

0º37’42”S 52º31’24”W, 18 de setembro de 2008, C. Moreira & A. Akama. MZUSP 

101586, 1, 118,1 mm CP, Amapá, Laranjal do Jari, rio Iratapuru, cachoeira de São 

Raimundo, em frente a comunidade Iratapuru, 0º33’59”S 52º34’40”W, 17 de setembro 

de 2008, C. Moreira & A. Akama. MZUSP 101587, 10, 51,6-148,4 mm CP, Amapá, 

Laranjal do Jari, rio Jari, margem esquerda em pedral, imediatamente acima da 

Cachoeira de Santo Antônio, 0º38’44”S 52º30’34”W, 19 de setembro de 2008, C. 

Moreira & A. Akama. MZUSP 101834, 2, 121,3-128,2 mm CP, Amapá, Laranjal do 

Jari, rio Jari, à montante da cachoeira Santo Antônio, topo da cachoeira, acima das 

corredeiras, 0º38’46”S 52º30’32”W, 9 de outubro de 2007, M. Carvalho, A. Akama, C. 

Moreira & F. Marques. MZUSP 103365, 4, 124,2-159,3 mm CP, Amapá, Laranjal do 

Jari, rio Jari, imediatamente a montante da Cachoeira de Santo Antônio, 0º38’35”S 

52º30’31”W, 17 de fevereiro de 2009, J. L. Birindelli, L. Sousa & M. Soares. MZUSP 

104758, 10, 88,1-165,2 mm CP, Amapá, Laranjal do Jari, rio Jari, imediatamente a 

montante da Cachoeira de Santo Antônio, 0º38’35”S 52º30’31”W, 30 de abril de 2009, 

J. L. Birindelli & M. Soares. NUP 15277, 2, 48,5-69,5 mm CP, Pará, Almeirim, distrito 

de Monte Dourado, rio Jari, rio Pacanari, afluente do rio Jari, 0º39’53,4”S 

52º31’36,6”W, 14 de novembro de 2013, C. H. Zawadzki. NUP 15307, 1, 128,1 mm 
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CP, Amapá, Laranjal do Jari, rio Iratapuru, afluente do rio Jari, 0º34’3,6”S 

52º34’41,3”W, 16 de novembro de 2013, C. H. Zawadzki. 

 

Não-tipos. MZUSP 102080, 11, 76,4-144,7 mm CP, mm CP, Amapá, Laranjal do Jari, 

rio Iratapuru, cachoeira de São Raimundo, em frente a comunidade Iratapuru, 0º33’59”S 

52º34’40”W, 13 de setembro de 2008, J. L. Birindelli & P. Hollanda-Carvalho. 

 
Figura 41. Baryancistrus sp. “Jolie” (espécime não catalogado), rio Jari, Laranjal do 
Jari, Pará, Brasil. (Foto: J. L. Birindelli). 
 

Diagnose. Baryancistrus sp. “Jolie” difere de todas as suas congêneres pelo padrão de 

colorido cinza-escuro a preto com diminutos e espaçados pontos, mais visíveis sobre as 

nadadeiras e desaparecendo em espécimes fixados (vs. coloração castanha a castanho 

escura densamente cobertos por pontos em B. longipinnis e Baryancistrus sp. “Jari”; ou 

por pintas ou manchas do mesmo tamanho ou maiores que a pupila nas outras 

congêneres). Baryancistrus sp. “Jolie” difere de B. longipinnis, Baryancistrus sp. “bola 

branca”, Baryancistrus sp. “Culuene”, Baryancistrus sp. “Tapajos”, Baryancistrus sp. 

“Teles Pires” e Baryancistrus sp. “Araguaia” pela membrana posterior ao último raio da 
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nadadeira dorsal alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa (vs. membrana 

posterior não alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa, deixando de duas 

a quatro placas livres entre as nadadeiras dorsal e a adiposa). Baryancistrus sp. “Jolie” 

difere de B. longipinnis, B. niveatus, Baryancistrus sp. “Porteira”, Baryancistrus sp. 

“Tapajos”, Baryancistrus sp. “Teles Pires” e Baryancistrus sp. “Araguaia” por 

apresentar o abdômen sem placas (vs. abdômen parcial a totalmente coberto por placas). 

Baryancistrus sp. “Jolie” difere ainda de suas congêneres exceto de B. chrysolomus, B. 

niveatus, B. xanthellus, Baryancistrus sp. “bola branca”, Baryancistrus sp. “Tapajos” e 

Baryancistrus sp. “Teles Pires”, pela maior largura do lábio inferior 65,6-78,8% do CC 

(vs. entre 48,7-64,4% do CC). Baryancistrus sp. “Jolie” difere de B. longipinnis, 

Baryancistrus sp. “bola branca”, Baryancistrus sp. “Culuene”, Baryancistrus sp. 

“Tapajos”, Baryancistrus sp. “Teles Pires” e Baryancistrus sp. “Araguaia” pela 

distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa 0,0-1,7% do CP (vs. 3,5-8,2%, 5,3-11,3%, 

6,6-9,6%, 3,2-8,8%, 3,4-9,7% e 4,2-10,3% do CP, respectivamente). Baryancistrus sp. 

“Jolie” difere ainda de Baryancistrus sp. “Jari” pelo tamanho do espinho da nadadeira 

anal 7,2-9,8% do CP (vs. 10,7-12,7% do CP). 

 

Descrição. Aspectos gerais de Baryancistrs sp. “Jolie” são apresentados nas figuras 41, 

42 e 43. Dados morfométricos e as contagens são apresentados na Tabela 5. 

Baryancistrus de grande porte, com maior espécime examinado alcançando 246,8 mm 

CP. Corpo arredondado anteriormente em vista dorsal; maior largura do corpo no 

cleitro; reto da porção anterior do cleitro a linha de inserção da nadadeira dorsal; deste 

ponto tornando gradualmente estreito até a origem da nadadeira caudal. Cabeça e tronco 

robustos e altos, maior altura do corpo na origem da nadadeira dorsal. Em vista lateral, 

perfil dorsal da cabeça inclinado da ponta do focinho a margem posterior da órbita; 
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suavemente convexo do olho a inserção da nadadeira dorsal, declinando gradativamente 

da inserção da nadadeira dorsal ao primeiro raio procurrente da nadadeira caudal, com 

perfil dorsal ligeiramente convexo. Superfície ventral reta da ponta do focinho à origem 

da nadadeira caudal. Em corte transversal, região anterior do corpo aproximadamente 

triangular e comprimindo lateralmente no pedúnculo caudal. 

Quilha (carena) fortemente marcada ao longo da base da nadadeira dorsal até a 

origem da nadadeira adiposa. Quatro primeiras placas laterais da série médio-ventral 

fortemente dobradas. Superfície ventral do pedúnculo caudal plano com série de placas 

ventrais fortemente dobradas num ângulo mais ou menos de 120° diminuindo 

gradativamente a um ângulo de 90º posteriormente, formando uma pequena quilha na 

lateral inferior do pedúnculo caudal. 

Cabeça grande, larga e moderadamente alta. Olhos redondos com diâmetro 

moderado (diâmetro da órbita 15,9-20,2% do CC), dorso-lateralmente posicionados na 

porção posterior da cabeça; divertículo da íris presente e desenvolvido. Órbita com uma 

elevada crista na margem interna; área interorbital côncava. Supraoccipital algumas 

vezes indistinto dos outros ossos do crânio. Processo supraoccipital redondo 

posteriormente, não elevado e prolongado, separando anteriormente o primeiro par de 

placas pré-dorsais. Área pré-dorsal reduzida a dois pares de placas: o primeiro par 

imediatamente após supraoccipital, com placas grandes, ligeiramente triangular, 

fortemente suturadas medialmente, algumas vezes fusionadas; segundo par, com placas 

separadas, pequenas, em forma de diamantes anterior a placa nucal. Placa nucal 

pequena e anterior a trava do espinho da nadadeira dorsal. 

Boca e lábios muito grandes; disco oral arredondado; lábios quase 

completamente cobertos com papilas pequenas e redondas, maiores na região central do 

lábio inferior; lábios sem papilas em torno das maxilas e na borda do lábio inferior. 
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Lábio inferior muito grande mas não alcançando a cintura escapular. Barbilhão maxilar 

espesso anteriormente, curto, fino e livre distalmente. 

 

Tabela 5. Dados morfométricos e merísticos de Baryancistrus sp. “Jolie”. Medidas 
incluindo o holótipo mais 38 parátipos. 
 
MEDIDAS H Média Min Max SD N 
Comprimento padrão (mm) 246,8  83,2 246,8  39 
Porcentagem no comprimento padrão       
Comprimento pré-dorsal 41,5 44,2 40,7 46,8 1,7 39 
Comprimento da cabeça 33,5 37,0 33,4 39,1 1,5 39 
Largura do cleitro 34,0 35,6 33,5 38,2 1,1 39 
Largura do processo cleitral 31,3 33,1 30,5 35,5 1,0 39 
Comprimento entre a origem das nadadeiras peitoral e pélvica 21,2 22,1 20,0 24,4 1,2 39 
Comprimento do espinho peitoral 36,4 32,8 28,2 37,6 2,5 39 
Comprimento entre a origem das nadadeiras pélvica e anal 24,6 23,7 21,7 26,1 0,9 39 
Comprimento do espinho da nadadeira pélvica 25,1 25,8 23,7 27,5 1,0 39 
Comprimento pós-anal 28,1 28,5 26,5 31,7 1,1 39 
Comprimento do espinho da nadadeira anal 9,2 8,8 7,2 9,8 0,6 39 
Comprimento do espinho da nadadeira dorsal 25,6 26,5 23,8 29,9 1,5 38 
Comprimento da base da nadadeira dorsal 40,6 39,3 35,5 41,5 1,3 39 
Distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa 0,0 0,4 0,0 1,7 0,5 39 
Altura do pedúnculo caudal 10,9 10,6 9,8 11,7 0,4 39 
Comprimento do espinho da nadadeira adiposa 7,0 8,3 6,7 9,5 0,6 39 
Comprimento entre as nadadeiras adiposa e caudal 21,9 22,6 21,6 24,2 0,7 39 
Altura do corpo na origem da nadadeira dorsal 19,5 20,7 17,8 23,0 1,4 39 
Largura do corpo na origem da nadadeira dorsal 29,8 30,5 28,1 32,9 1,0 39 
Largura do corpo na origem da nadadeira anal 18,8 16,5 13,7 19,9 1,3 39 
Comprimento pós-dorsal 21,9 23,0 19,2 25,5 1,2 39 
Comprimento entre o ânus e a nadadeira anal 4,0 3,9 2,8 4,7 0,5 39 
Porcentagens no comprimento da cabeça       
Diâmetro da orbita 15,9 17,9 15,9 20,2 0,9 39 
Comprimento do focinho 71,6 69,7 66,2 72,7 1,6 39 
Distância entre as narinas 14,9 14,1 12,3 15,8 0,8 39 
Distância entre as orbitas 35,7 35,1 30,7 38,4 2,0 39 
Altura da cabeça 56,4 54,1 49,7 60,2 2,3 39 
Comprimento do dentário 21,2 24,6 20,6 27,6 1,7 39 
Comprimento do pré-maxilar 20,4 23,7 20,4 26,1 1,5 39 
Largura da cabeça 100,9 96,7 91,8 102,0 2,6 39 
Distância entre o olho e a narina 15,0 14,9 13,0 16,3 0,9 39 
Distância interbranquial 62,9 59,7 55,5 63,0 1,8 39 
Distância entre a origem espinho peitoral e a abertura branquial 21,4 20,5 17,4 23,0 1,4 39 
Largura do lábio inferior 71,2 70,6 65,6 78,8 3,4 39 
Comprimento do lábio inferior 24,1 17,3 14,4 24,1 1,8 39 
CONTAGENS       
Número de dentes no pré-maxilar 59  28 98  39 
Número de dentes no dentário 64  28 102  39 
Placas na linha lateral 24  23 25  39 
Placas entre as nadadeiras anal e caudal 10  9 11  39 
Placas entre as nadadeiras dorsal e adiposa 0  0 1  39 
Placas pré-dorsais 3  3 3  39 
Placas ao longo da base da nadadeira dorsal 12  11 14  39 
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Figura 42. Baryancistrus sp. “Jolie”, INPA 6041, holótipo, 246,8 mm CP. Brasil, 
Amapá, Laranjal do Jari, rio Iratapurú, tributário do rio Jari. 

 

Dentes longos, finos e cuspidados. Cúspides simétricas, pequenas e arredondas, 

verticalmente dividas. Pré-maxilar e dentário de tamanho similar, e dispostos 

paralelamente a borda do focinho. Uma única papila bucal interna entre os pré-

maxilares, curta e digitiforme. Almofada de papilas bucais alongado imediatamente 

atrás do pré-maxilar e dentário. 
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Superfície dorsal do corpo completamente coberto por grandes placas, exceto na 

depressão da base da nadadeira dorsal. Superfície ventral em grande parte sem placas do 

focinho a origem da nadadeira anal; exemplares maiores com quatro a seis placas na 

lateral do abdômen entre as nadadeiras peitoral e pélvica. Pedúnculo caudal 

completamente coberto por placas. Placas da série mediana 24-25. Todas as placas 

marcadas com linhas de pequenos odontódeos e de tamanho uniforme. Odontódeos 

numerosos e hipertrofiados nas placas eversíveis da região interopercular, mais 

desenvolvidos nos espécimes maiores, com odontódeos ultrapassando a margem 

posterior da órbita, mas não alcançando a borda posterior do espinho da nadadeira 

peitoral. Opérculo não exposto, área supraopercular coberta por placas pequenas, 

numerosas e as vezes quase fusionadas. 

Origem da nadadeira dorsal na porção anterior do corpo, ligeiramente anterior a 

linha vertical da inserção da nadadeira pélvica. Nadadeira dorsal com II, 7; trava do 

espinho da nadadeira dorsal presente, mecanismo de trava desenvolvido. Nadadeira 

dorsal longa e alta, alcançando a margem anterior do espinho da nadadeira adiposa 

quando adpressa. Membrana hipertrofiada posterior a nadadeira dorsal cobrindo quatro 

a cinco placas imediatamente atrás do ultimo raio da nadadeira dorsal, alcançando a 

placa de sustentação da nadadeira adiposa. Alguns espécimes apresentam metade ou 

uma única placa inteira separando a nadadeira dorsal da placa de sustentação da 

nadadeira adiposa. Nadadeira adiposa grande e com membrana posterior ligeiramente 

desenvolvida. Nenhuma placa dorsal separando a nadadeira adiposa do primeiro raio 

procurrente da nadadeira caudal. Nadadeira caudal i,14,i (20); i,12,i (1), truncada a 

ligeiramente emarginada, com raio simples do lóbulo ventral ligeiramente mais longo 

que o do lóbulo dorsal. Nadadeira peitoral I,6, muito grande, em forma de seta, 

alcançando a abertura urogenital quando adpressa. Espinho da nadadeira peitoral grosso 
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e forte, não pungente, coberto por odontódeos maiores que os da placas do corpo. 

Nadadeira peitoral com raios ramificados anteriores muito mais desenvolvidos que os 

posteriores. Nadadeira pélvica i,5 alcançando a porção posterior da base da nadadeira 

anal quando adpressa. Raios da nadadeira pélvica de tamanho similar, com ultimo raio 

posterior ligeiramente menor que os demais. Nadadeira anal i,4; pequena, não 

alcançando a linha vertical de inserção do espinho da nadadeira adiposa. Todos os raios 

cobertos por numerosos e pequenos odontódeos em sua superfície livre. Contagem de 

vertebras 29 (2). Quatro (2, H), cinco (7) a seis (1) pares de costelas. 

 

Colorido em álcool. Coloração da cabeça, dorso, superfície ventral do pedúnculo 

caudal e nadadeiras castanho a cinza claro. Superfície ventral amarelada da ponta do 

focinho a origem da nadadeira anal. Superfície ventral do pedúnculo caudal com uma 

estreita faixa clara do final da nadadeira anal até a inserção do espinho da nadadeira 

caudal. Alguns pontos pouco evidentes em alguns indivíduos, a maioria dos espécimes 

preservados sem pintas ou pontos sobre o corpo. Faixa branca extreita na extremidade 

distal da nadadeira caudal da maioria dos exemplares analisados (Fig. 42). 

 

Colorido em vida. Coloração cinza escuro a preto na cabeça, dorso, flancos, superfície 

ventral do pedúnculo caudal e nadadeiras. Superfície ventral cinza claro da ponta do 

focinho a inserção da nadadeira anal. A maioria dos espécimes analisados possuem 

pontos pequenos, espaçados e com tonalidade amarelada sobre a superfície dorsal do 

corpo e raios das nadadeiras. Alguns exemplares apresentam os pontos ligeiramente 

maiores e mais evidentes. Extremidade distal do espinho da nadadeira dorsal levemente 

mais claro. Nadadeira caudal com uma estreita faixa amarelada na extremidade distal 

dos raios, nem sempre presente (Figs. 41 e 43). 
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Distribuição. Baryancistrus sp. “Jolie” é conhecido para a bacia do rio Jari na divisa 

entre os estados do Pará e Amapá. A nova espécie foi encontrada nos arredores da 

cachoeira de Santo Antônio no rio Jari e na cachoeira Iratapurú, no rio Iratapurú, um 

dos principais tributário da margem esquerda do rio Jari (Figs. 44 e 45). 

 

 
Figura 43. Parátipos de Baryancistrus sp. “Jolie”, mostrando a variação do colorido em 
vida: NUP 15307, 128,1 mm CP e NUP 15277, 69,5 mm CP, respectivamente. (Foto: C. 
H. Zawadzki). 
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Figura 44. Rio Iratapuru, (a-b) corredeiras de São Raimundo, em frente a comunidade 
Iratapuru, localidade tipo de Baryancistrus sp. “Jolie”; (c-d) pedrais ao longo do rio 
Iratapuru, Laranjal do Jari, Amapá, Brasil. (Fotos: C. H. Zawadzki). 
 

Comentários. Entre as suas congêneres, Baryancistrus sp. “Jolie” pode ser confundida 

pelo padrão de colorido somente com B. longipinnis e Baryancistrus sp. “Jari”, as quais 

possuem o corpo e nadadeiras coberto por pontos muito pequenos e claros sobre um 

fundo escuro. Entretanto, em Baryancistrus sp. “Jolie” os pontos são menores e mais 

espaçados do que em B. longipinnis e Baryancistrus sp. “Jari”, que possuem o corpo e 

nadadeiras densamente cobertos por pontos claros. De maneira geral, os pontos são 

menos conspícuos e praticamente desaparecem em espécimes fixados de Baryancistrus 

sp. “Jolie”. Entretanto, em alguns poucos exemplares recém coletados os pontos são 

nítidos, ainda assim, menos evidentes que em B. longipinnis e Baryancistrus sp. “Jari” 

(Fig. 30 e 33). Além do colorido, Baryancistrus sp. “Jolie” possui o lábio inferior mais 

largo 65,6-78,8% do CC (vs. 50,2-62,9% do CC em B. longipinnis e 54,4-64,4% do CC 
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em Baryancistrus sp. “Jari”). Baryancistrus sp. “Jolie” é uma espécie de maior porte 

quando comparada a sua congênere simpátrica, alcançando 247 mm de CP, ao passo 

que Baryancistrus sp. “Jari” possuí porte médio com maior espécime examinado 

alcançando 190 mm CP. Além disso, Baryancistrus sp. “Jolie” possui o focinho mais 

largo e com inclinação menos acentuada que Baryancistrus sp. “Jari”, embora os dados 

morfométricos não tenham expressado essa diferença. As comparações osteológicas 

permitiram o reconhecimento das seguintes diferenças entre as espécies do rio Jari: 

Baryancistrus sp. “Jolie” possui o disco do mesetmóide completamente aberto; a 

extremidade posterior do opérculo possui uma abertura cônica profunda; segundo 

basibranquial cartilaginoso vs. disco do mesetmóide completamente fechado; 

extremidade posterior do opérculo com abertura cônica rasa; segundo basibranquial 

ossificado em Baryancistrus sp. “Jari”. 

 
Figura 45. Mapa parcial da Amazônia brasileira mostrando a distribuição de 
Baryancistrus sp. “Jolie”, da bacia do rio Jari na divisa entre os estados do Amapá e 
Pará, Brasil. Triângulo indica a localidade tipo. 
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Baryancistrus sp. “Jari” 
(Figs. 46, 47 e 48); Tabela 6. 

Baryancistrus sp. L 319, Datz, 1989:110 [Revista de aquarismo].−Schäfer & Schraml, 
2003:22, [Atlas de aquarismo].−Seidel & Evers, 2005:541 [Atlas de 
aquarismo].−Seidel, 2008:83, 84 [Atlas de aquarismo]. 
 

Holótipo: INPA 6042, 146,9 mm CP, Brasil, Pará, Almeirim, distrito de Monte 

Dourado, rio Jari, a jusante da cachoeira Santo Antônio, 0º39’31,7”S 52º30’49,0”W, 9 

de julho de 1987, E. G. Ferreira & S. Amadio. 

 

Parátipos: Todos do Brasil, bacia do rio Jari: INPA 6043, 1, 175,3 mm CP, Amapá, 

Laranjal do Jari, rio Iratapuru, primeira cachoeira do rio Iratapuru, 0º29’45,3”S 

52º33’29,5”W, 19 de junho de 1987, M. Jegu & J. Zuanon. INPA 6044, 1, 101,2 mm 

CP, Pará, Almeirim, distrito de Monte Dourado, rio Jari, cachoeira Itacaua, 25 de junho 

de 1987, M. Jegu & J. Zuanon. INPA 43934, 3, (2, alc., 135,1-138,8 mm CP e 1 esq., 

134,9 mm CP), coletados com o holótipo. MZUSP 101534, 1, 148,2 mm CP, Amapá, 

Laranjal do Jari, rio Jari, a montante da cachoeira de Santo Antônio, 0º33’35”S 

52º30’31”W, 12 de setembro de 2008, J. L. Birindelli & P. Hollanda-Carvalho. MZUSP 

101710, 27, 84,1-200,1 mm CP, Amapá, Laranjal do Jari, rio Iratapuru, cachoeira de 

São Raimundo, em frente a comunidade Iratapuru, 0º33’59”S 52º34’40”W, 13 de 

setembro de 2008, J. L.  Birindelli & P. Hollanda-Carvalho. MZUSP 101836, 1, 146,8 

mm CP, Amapá, Laranjal do Jari, canal na margem direita do rio Jari, à jusante da 

cachoeira Santo Antônio, 0º46’54”S 52º31’48”W, 11 de outubro de 2007, M. Carvalho, 

A. Akama, C. Oliveira & F. Marques. MZUSP 101837, 2, 135,1-145,9 mm CP, Amapá, 

Laranjal do Jari, cachoeira de São Raimundo, em frente a comunidade de Uiratapuru, 

rio Iratapuru, à montante da cachoeira de Santo Antônio, 0º33’59”S 52º34’40”W, rio 

Jari, 21 de março de 2008, C. Moreira, T. Loboda & M. Soares. MZUSP 103356, 1, 
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150,6 mm CP, Amapá, Laranjal do Jari, rio Jari, imediatamente à montante da cachoeira 

de Santo Antônio, 0º38’35”S 52º30’31”W, rio Jari, 17 de fevereiro de 2009, J. L. 

Birindelli, L. M. Sousa & M. Soares. MZUSP 103457, 5, 77,2-189,9 mm CP, Amapá, 

Laranjal do Jari, rio Iratapuru, afluente da margem esquerda do Jari, na comunidade do 

Iratapuru, a montante da Cachoeira de Santo Antônio, 0º33’59”S 52º34’43”W, 20 de 

fevereiro de 2009, J. L. Birindelli, L. M. Sousa & M. Soares. MZUSP 103461, 1, 134,9 

mm CP, Amapá, Laranjal do Jari, rio Iratapuru, afluente da margem esquerda do Jari, 

Cachoeira São Raimundo, a montante da Cachoeira de Santo Antônio, 0º33’59”S 

52º34’40”W, 20 de fevereiro de 2009, J. L. Birindelli, L. M. Sousa & M. Soares. NUP 

15293, 5, 118,0-145,9 mm CP, Amapá, Laranjal do Jari, rio Jari, 0º35’22,7”S 

52º38’41,8”W, 17 de novembro de 2013, C. H. Zawadzki. NUP 15304, 1, 143,3 mm 

CP, Pará, Almeirim, distrito de Monte Dourado, rio Jari, 0º36’59,9”S 52º31’33,3”W, 14 

de novembro de 2013, C. H. Zawadzki. NUP 15538, 3, 124,2-149,0 mm CP, Amapá, 

Laranjal do Jari, rio Jari, 0º35’22,7”S 52º38’41,8”W, 15 de dezembro de 2013, C. H. 

Zawadzki. 

 

Não-tipos: MZUSP 104885, 152,9 mm CP, Amapá, Laranjal do Jari, rio Iratapuru, 

afluente do rio Jari, na comunidade do Iratapuru, à montante da cachoeira de Santo 

Antônio, 0º33’59”S 52º34’43”W, rio Jari, 2 maio 2009, M. Soares & M. R. Carvalho. 

 

Diagnose. Baryancistrus sp. “Jari” pode ser distinguida de suas congêneres exceto de B. 

longipinnis por apresentar o corpo densamente coberto por pequenos pontos claros e 

brilhantes em todo o corpo (vs. corpo coberto por pontos diminutos e espaçados em 

Baryancistrus sp. “Jolie”; corpo coberto por pintas do mesmo tamanho ou maiores que 

a pupila, nas outras espécies). Baryancistrus sp. “Jari” difere de B. longipinnis, 
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Baryancistrus sp. “bola branca”, Baryancistrus sp. “Culuene”, Baryancistrus sp. 

“Tapajos”, Baryancistrus sp. “Teles Pires” e Baryancistrus sp. “Araguaia” pela 

membrana posterior ao ultimo raio da nadadeira dorsal alcançando a placa de 

sustentação da nadadeira adiposa (vs. membrana posterior não alcançando a placa de 

sustentação da nadadeira adiposa deixando de duas a quatro placas livres entre as 

nadadeiras dorsal e a adiposa). Baryancistrus sp. “Jari” difere de B. longipinnis, B. 

niveatus, Baryancistrus sp. “Porteira”, Baryancistrus sp. “Tapajos”, Baryancistrus sp. 

“Teles Pires” e Baryancistrus sp. “Araguaia” por apresentar o abdômen completamente 

desprovido de placas (vs. abdômen parcial a totalmente coberto por placas). 

Baryancistrus sp. “Jari” difere de B. chrysolomus e B. xanthellus pela ausência de uma 

banda amarelo-alaranjada na porção distal das nadadeiras dorsal e caudal (vs. presença). 

Baryancistrus sp. “Jari” difere de B. longipinnis, Baryancistrus sp. “bola branca”, 

Baryancistrus sp. “Culuene”, Baryancistrus sp. “Tapajos”, Baryancistrus sp. “Teles 

Pires” e Baryancistrus sp. “Araguaia” pela distância entre as nadadeiras dorsal e 

adiposa 0,0-2,8% do CP (vs. 3,5-8,2%, 5,3-11,3%, 6,6-9,6%, 3,2-8,8%, 3,4-9,7% e 4,2-

10,3% do CP, respectivamente). Baryancistrus sp. “Jari” difere ainda de Baryancistrus 

sp. “Jolie” pelo tamanho do espinho da nadadeira anal 10,7-12,7% do CP (vs. 7,2-9,8% 

do CP) e pela largura do lábio inferior 54,4-64,4% do CC (vs. 65,6-78,8% do CC). 

 

Descrição. Aspectos gerais de Baryancistrus sp. “Jari” são apresentados nas figuras 46, 

47, 48. Dados morfométricos e as contagens são apresentados na Tabela 6. 

Baryancistrus de médio porte, com maior espécime examinado alcançando 189,9 mm 

CP. Corpo arredondado anteriormente em vista dorsal, resto da porção anterior do 

cleitro a linha de inserção da nadadeira pélvica; deste ponto tornando gradualmente 

estreito até a origem da nadadeira caudal. Maior largura do corpo no cleitro. Cabeça e 
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tronco robusto e alto, maior altura do corpo na origem da nadadeira dorsal. Em vista 

lateral, perfil dorsal da cabeça da ponta do focinho ao olho fortemente inclinado; 

suavemente convexo do olho a inserção da nadadeira dorsal, e quase reto ou 

ligeiramente convexo da inserção da nadadeira dorsal ao primeiro raio procurrente 

dorsal da nadadeira caudal. Superfície ventral reta da ponta do focinho à inserção da 

nadadeira anal, deste ponto, suavemente convexo até a origem da nadadeira caudal. Em 

corte transversal, região anterior corpo aproximadamente triangular e ligeiramente oval 

no pedúnculo caudal. 

Quilha (carena) baixa e delicada ao longo da base da nadadeira dorsal até a 

inserção da nadadeira adiposa. Quatro primeiras placas laterais da série médio-ventral 

suavemente dobradas (quilha pouco acentuada). Superfície ventral do pedúnculo caudal 

plano com série de placas ventrais fortemente dobradas num ângulo mais ou menos de 

120° diminuindo gradativamente a um ângulo de 90° posteriormente, formando uma 

pequena quilha na lateral inferior do pedúnculo caudal. 

Cabeça grande e moderadamente alta. Olhos redondos de diâmetro moderado 

(diâmetro da órbita 16,3-23,8% do CC), dorso-lateralmente posicionados na porção 

posterior da cabeça; divertículo da íris presente e desenvolvido. Órbita não elevada; área 

interorbital quase completamente plana. Supraoccipital algumas vezes indistinto dos 

outros ossos do crânio. Processo supraoccipital posteriormente redondo, não elevado e 

prolongado, separando anteriormente o primeiro par de placas pré-dorsais. Área pré-

dorsal reduzida, a dois pares de placas pré-dorsais: o primeiro par imediatamente após o 

supraoccipital, com placas grandes, ligeiramente triangular, fortemente suturadas 

medialmente, algumas vezes fusionadas. segundo par, com placas separadas, pequenas, 

em forma de diamantes anterior a placa nucal. Placa nucal pequena e anterior a trava do 

espinho da nadadeira dorsal. 
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Figura 46. Baryancistrus sp. “Jari” MZUSP 103356, parátipo, 150,6 mm CP, Amapá, 
Laranjal do Jari, rio Jari, cachoeira de Santo Antônio. Espécime vivo (Foto J. L. 
Birindelli). 
 

Boca e lábios de tamanho moderado; disco oral arredondado; lábios quase 

completamente coberto com pequenas e redondas papilas, maiores na região central do 

lábio inferior; lábios sem papilas em torno das maxilas. Lábio inferior moderado não 

alcançando a cintura escapular. Barbilhão maxilar espesso e curto, fino e livre 

distalmente. 

Dentes longos e profundamente cuspidados. Cúspides arredondadas com 

tamanho similar nos exemplares grandes, com divisão vertical entre as cúspides; em 

espécimes pequenos as cúspides são largamente assimétricas e diagonalmente divididas. 

Pré-maxilar e dentário de tamanho similar e dispostos paralelamente a borda do focinho. 

Uma única papila bucal interna entre os pré-maxilares, curta e digitiforme. 
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Tabela 6. Dados morfométricos e merísticos de Baryancistrus sp. “Jari”. Medidas 
incluindo o holótipo mais 37 parátipos. 
 
MEDIDAS H Média Min Max SD N 
Comprimento padrão (mm) 146,9  84,1 189,9  38 
Porcentagem no comprimento padrão       
Comprimento pré-dorsal 41,2 41,6 39,1 44,7 1,2 38 
Comprimento da cabeça 34,3 34,9 33,3 37,1 0,8 38 
Largura do cleitro 33,1 32,8 30,9 34,8 0,9 38 
Largura do processo cleitral 31,8 31,1 29,3 33,3 0,9 38 
Comprimento entre a origem das nadadeiras peitoral e pélvica 23,4 23,4 20,2 26,0 1,4 38 
Comprimento do espinho peitoral 33,6 34,0 30,9 36,1 1,2 38 
Comprimento entre a origem das nadadeiras pélvica e anal 26,3 24,6 22,2 26,8 1,0 38 
Comprimento do espinho da nadadeira pélvica 25,9 26,3 24,5 27,9 0,8 38 
Comprimento pós-anal 28,6 28,7 26,1 30,1 0,9 38 
Comprimento do espinho da nadadeira anal 11,6 11,7 10,7 12,7 0,7 38 
Comprimento do espinho da nadadeira dorsal 29,1 31,7 28,1 34,9 1,7 34 
Comprimento da base da nadadeira dorsal 45,3 44,3 40,9 48,9 1,5 38 
Distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa 0,0 0,1 0,0 2,8 0,5 38 
Altura do pedúnculo caudal 11,9 12,1 11,2 13,0 0,5 38 
Comprimento do espinho da nadadeira adiposa 8,1 7,8 6,1 9,2 0,6 38 
Comprimento entre as nadadeiras adiposa e caudal 22,3 22,4 20,6 24,2 0,8 38 
Altura do corpo na origem da nadadeira dorsal 22,3 21,1 17,4 23,6 1,6 38 
Largura do corpo na origem da nadadeira dorsal 30,7 29,7 26,9 31,5 1,0 38 
Largura do corpo na origem da nadadeira anal 17,4 17,5 15,9 20,3 1,2 38 
Comprimento pós-dorsal 22,2 22,2 20,4 24,4 1,0 38 
Comprimento entre o ânus e a nadadeira anal 5,9 4,3 3,3 5,9 0,6 38 
Porcentagens no comprimento da cabeça       
Diâmetro da orbita 19,3 19,1 16,3 23,8 1,5 38 
Comprimento do focinho 65,1 65,5 62,1 68,9 1,5 38 
Distância entre as narinas 12,5 12,2 11,1 14,6 0,7 38 
Distância entre as órbitas 34,0 32,0 30,2 34,3 1,4 38 
Altura da cabeça 60,0 56,9 50,6 63,4 2,9 38 
Comprimento do dentário 19,1 19,1 17,3 22,0 1,2 38 
Comprimento do pré-maxilar 20,0 19,2 17,4 21,3 1,0 38 
Largura da cabeça 96,6 90,5 84,0 100,7 3,5 38 
Distância entre o olho e a narina 14,2 14,5 12,8 16,3 0,8 38 
Distância interbranquial 59,7 56,4 53,3 59,7 1,6 38 
Distância entre a origem espinho peitoral e a abertura branquial 21,6 21,6 18,1 23,8 1,4 38 
Largura do lábio inferior 55,8 58,8 54,4 64,4 2,6 38 
Comprimento do lábio inferior 18,8 15,2 12,3 18,8 1,2 38 
CONTAGENS       
Número de dentes no pré-maxilar 58  33 60  38 
Número de dentes no dentário 55  34 69  38 
Placas na linha lateral 25  24 25  38 
Placas entre as nadadeiras anal e caudal 10  9 10  38 
Placas entre as nadadeiras dorsal e adiposa 0  0 2  38 
Placas pré-dorsais 3  3 3  38 
Placas ao longo da base da nadadeira dorsal 13  12 14  38 
 

 

 



 225 

 
Figura 47. Baryancistrus sp. “Jari”, INPA 6042, holótipo, 146,9 mm CP; Brasil, Pará, 
Almeirim, distrito de Monte Dourado, rio Jari, cachoeira Santo Antônio. 
 

Superfície dorsal do corpo completamente coberto por grandes placas, exceto na 

depressão da base da nadadeira dorsal. Superfície ventral em grande parte sem placas do 

focinho a origem da nadadeira anal. Exemplares acima de 110 mm CP, apresentam de 

dois a três aglomerados de pequenas placas sobre a inserção do espinho peitoral. 
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Pedúnculo caudal completamente coberto por placas. Placas da série mediana 23-25. 

Todas as placas marcadas com linhas de pequenos odontódeos e de tamanho uniforme. 

Odontódeos numerosos e hipertrofiados nas placas eversíveis da região interopercular, 

mais desenvolvidos nos espécimes grandes, com maiores odontódeos alcançando ou 

indo além da margem posterior da órbita, mas não alcançando a borda posterior da 

primeira placa lateral. Opérculo não exposto, área supraopercular coberta por placas 

pequenas, numerosas e as vezes quase fusionadas. 

Origem da nadadeira dorsal na porção anterior do corpo, ligeiramente anterior a 

linha vertical da inserção da nadadeira pélvica. Nadadeira dorsal com II, 7; trava do 

espinho da nadadeira dorsal presente, mecanismo de trava funcional. Nadadeira dorsal 

longa, alcançando ou indo além da margem posterior do espinho da nadadeira adiposa 

quando adpressa. Membrana hipertrofiada posterior a nadadeira dorsal cobrindo quatro 

a cinco placas imediatamente atrás do ultimo raio da nadadeira dorsal, alcançando a 

placa de sustentação da nadadeira adiposa. Alguns espécimes apresenta metade ou uma 

única placa inteira separando a nadadeira dorsal da placa de sustentação da nadadeira 

adiposa. Nadadeira adiposa grande e com membrana posterior ligeiramente 

desenvolvida. Nenhum par de placas dorsais separando a nadadeira adiposa do primeiro 

raio procurrente da nadadeira caudal. Nadadeira caudal i,14,i, suavemente emarginada, 

com raio simples do lóbulo ventral ligeiramente mais longo que o do lóbulo dorsal. 

Nadadeira peitoral I,6, grande, alcançando muito além da base da nadadeira pélvica 

quando adpressa, mas não alcançando a abertura urogenital. Espinho da nadadeira 

peitoral grosso e forte, não pungente, coberto por grandes odontódeos em machos 

(possivelmente maduros), maiores e flexíveis na porção distal do espinho. Nadadeira 

pélvica i,5 alcançando a porção posterior da base da nadadeira anal quando adpressa. 

Nadadeira anal i,4, de tamanho médio. Todos os raios cobertos por numerosos e 
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pequenos odontódeos em sua superfície livre. Contagem de vertebras 29 (1). Cinco (1) 

pares de costelas. 

 
Figura 48. Baryancistrus sp. “Jari” mostrando a variação do colorido em vida: NUP 
15538, parátipos, 149,0 mm CP e 124,5 mm CP, respectivamente; rio Jari, Amapá, 
Brasil. (Foto: C. H. Zawadzki). 
 

Colorido em álcool. Corpo com colorido marrom a marrom escuro, densamente 

coberto por pequenos pontos brancos, algumas pálidos na cabeça, dorso e flancos, mais 
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evidentes nas nadadeiras. Superfície ventral branca-amarelada ou creme, com pontos 

pálidos da inserção da nadadeira anal a nadadeira caudal (Fig. 47). 

 

Colorido em vida. Corpo com colorido verde-escuro a preto no dorso e flancos. 

Cabeça, dorso, flancos e nadadeiras densamente cobertos por pequenos e numerosos 

pontos amarelos brilhantes. Nadadeiras peitoral e pélvica cobertos por pontos apenas na 

superfície dorsal; nadadeira caudal apenas sobre os raios. Pontos menores que a pupila 

(diâmetro inferior a 1 mm) de tamanho semelhante em juvenis e adultos. Colorido das 

placas médio-ventrais ligeiramente mais claras do que as demais (Figs. 46 e 48). 

Superfície ventral amarelada, sem pontos ou com pouco pontos apenas na lateral do 

abdômen, entre as nadadeiras peitoral e pélvica. 

 

Distribuição. Esta espécie tem sido registrada somente para a drenagem do rio Jari, um 

rio de águas claras que drena do escudo das Guianas. Esse importante rio do norte do 

Brasil divide a porção norte do estado do Pará e o oeste do estado do Amapá até 

desaguar no rio Amazonas. A nova espécie foi especialmente encontrada nos arredores 

da cachoeira de Santo Antônio no rio Jari e nas cachoeiras de São Raimundo e 

Iratapurú, no rio Iratapurú, um dos principais tributários da margem esquerda do rio 

Jari. Entretanto, a atual distribuição reflete o pobre esforço de amostragem dedicados ao 

rio Jari e seus tributários, e um aumento na distribuição pode ser esperado para 

Baryancistrus sp. “Jari” (Fig. 49 e 50). 
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Figura 49. Mapa parcial da Amazônia brasileira mostrando a distribuição de 
Baryancistrus sp. “Jari”, da bacia do rio Jari, divisa entre Amapá e Pará, Brasil. 
 

Figura 50. Cachoeira Santo Antônio, rio Jari, Almeirim, distrito de Monte Dourado, 
Pará, Brasil. Localidade tipo de Baryancistrus sp. “Jari” (Foto: C. H. Zawadzki). 
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Comentários: Entre suas congêneres Baryancistrus sp. “Jari” é mais similar a B. 

longipinnis. As duas espécies apresentam o padrão de colorido similar, com todo o 

corpo e nadadeiras escuros e densamente cobertos por pontos claros, os quais 

permanecem em espécimes preservados. Entretanto, Baryancistrus sp. “Jari” pode ser 

facilmente separada de B. longipinnis por ter o abdômen completamente desprovido de 

placas (vs. coberto por placas) e pela membrana posterior ao ultimo raio da nadadeira 

dorsal alcançar a placa de sustentação da nadadeira adiposa (vs. membrana curta, 

deixando até quatro placas livres entre a dorsal e a placa de sustentação da adiposa). 

 

Baryancistrus sp. “bola branca” 

(Figs. 51 e 52); Tabela 7. 

Baryancistrus sp. L 19 Datz, 1989:38 [Revista de aquarismo].−Seidel & Evers, 

2005:522, 523 [Atlas de aquarismo].−Seidel, 2008:81 [Atlas de aquarismo]. 

Baryancistrus aff. niveatus Rapp Py-Daniel et al., 2011:246 [Taxonomia]. 

Baryancistrus aff. longipinnis Camargo et al., 2012: 97 [Catálogo ilustrado de peixes]. 

Baryancistrus sp. 1 (L19) Camargo et al., 2013: 151 [Catálogo ilustrado de peixes]. 

Baryancistrus niveatus Lujan et al. 2015:279 [Filogenia molecular]. 

 

Holótipo. INPA 4062, 1, 270,9 mm CP, Brasil, Pará, Altamira, rio Xingu, pedral em 

Altamira, 3°15’19,6”S 52°12’58,5”W, 7 de outubro de 1990, L. Rapp Py-Daniel & J. 

Zuanon. 

 
Parátipos. Todos do Brasil, estado do Pará, drenagem do rio Xingu: ANSP 194667, 2, 

86,1-92,3 mm CP, Altamira, rio Iriri, imediatamente abaixo da Cachoeira Grande do 

Iriri, cerca de 15 km acima da confluência com o rio Xingu, 3°50’34,6”S 

52°44’10,7”W, 9 de setembro de 2013, M. Sabaj-Pérez, L. M. Sousa, N. Lujan, A. 

Gonçalves, D. B. Fitzgerald, P. M. Ito & A. Oliveira. ANSP 194765, 2, 176,0-198,3 
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mm CP; INPA 40260, 1, 171,9 mm CP, Anapu, rio Bacajá, primeiras grandes 

corredeiras cerca de 1,7 km acima da confluência com o Xingu, 3°31’9,96”S 

51°42’35,2”W, 15 de setembro de 2013, M. Sabaj-Pérez, L. M. Sousa, N. Lujan, A. 

Gonçalves, D. B. Fitzgerald, P. M. Ito & A. Oliveira. ANSP 194829, 4, 33,3-115,2 mm 

CP; INPA 40096, 5, 35,4-73,9 mm CP, Altamira, rio Xingu, porção baixa do canal 

principal, à 43 km sudoeste de Altamira, 3°34’3,72”S 52°20’45,6”W, 11 de setembro de 

2013, M. Sabaj-Pérez, L. M. Sousa, N. Lujan, A. Gonçalves, D. B. Fitzgerald, P. M. Ito 

& A. Oliveira. ANSP 195928, 6, 46,5-115,7 mm CP; INPA 43521, 6, 45,9-68,6 mm CP, 

Altamira, rio Xingu, região central da Volta Grande, ao longo da margem direita do 

canal maior, aprox. 46 km sudeste de Altamira, 3°32’51,5”S 51°57’34,4”W, 13 de 

março de 2014, M. Sabaj-Pérez, L. Rapp Py-Daniel, R. R. de Oliveira, M. Arce, A. 

Gonçalves & D. Fitzgerald. ANSP 196650, 2, 50,0-87,8 mm CP; INPA 43101, 1, 90,8 

mm CP, Anapu, rio Xingu, canal principal na margem direita, aprox. 0,3 km leste e 

abaixo da travessia da balsa na BR 230, 3°07’22”S 51°41’46,8”W, 2 de março de 2014, 

M. Arce, A. P. Gonçalves, J. Zuanon, D. Fitzgerald & R. Robles. ANSP 196692, 1, 71,9 

mm CP, Vitória do Xingu, Igarapé, tributário do Xingu margem esquerda, cerca de 2,8 

km acima da balsa da BR 230, 3°07’57,2”S 51°40’35”W, 2 de março de 2014, M. Arce, 

A. P. Gonçalves, J. Zuanon, D. Fitzgerald & R. Robles. ANSP 196736, 2, 73,8-95,8 mm 

CP, Senador José Porfírio, rio Xingu, braço direito cerca de 5,5 km abaixo da balsa da 

BR 230, 3°05’28,8”S 51°44’14,8”W, 1 de março de 2014, M. Arce, A. P. Gonçalves, J. 

Zuanon, D. Fitzgerald & R. Robles. ANSP 199623, 1, 96,7 mm CP, Altamira, rio 

Xingu, Cachoeira do Espelho, 3°39’04”S 52°22’43”W, 9 de outubro de 2012, M. Sabaj-

Pérez, M. Arce, L. M. Sousa. INPA 4026, 2, 103,3-108,8 mm CP, Altamira, rio Xingu, 

Arroz Cru, 3°25’16”S 51°55’08”W, 1 de outubro de 1990, L. Rapp Py-Daniel & J. 

Zuanon. INPA 4060, 11, 174,3-239,9 mm CP, Altamira, rio Xingu, Arroz Cru, 
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3°25’16”S 51°55’08”W, 1 de outubro de 1990, L. Rapp Py-Daniel & J. Zuanon. INPA 

4061, 2, 113,3-242,3 mm CP, Altamira, rio Xingu, ilha de Babaquara, 3°25’44”S 

52°14’25”W, 4 de outubro de 1990, L. Rapp Py-Daniel & J. Zuanon. INPA 4063, 3, 

167,6-307,1 mm CP, Altamira, rio Xingu, ilha de Kaituká, 3°33’47”S 51°51’20”W 8 de 

outubro de 1990, L. Rapp Py-Daniel & J. Zuanon. INPA 30896, 1, 190,1 mm CP, 

Altamira, rio Iriri, praia rochosa no banco esquerdo, 4°00’00”S 53°14’41”W, bacia do 

rio Xingu, 17 de agosto de 2008, H. López-Fernández, G. Ortí, C. P. Röepke & N. 

Meliciano. INPA 30768, 12, 53,9-251,3 mm CP, Altamira, rio Iriri, ilha do Curapé, 

4°6’53”S 53°22’28”W, 17 de agosto de 2008, H. López-Fernández, G. Ortí, C. P. 

Röepke & N. Meliciano. INPA 30834, 1, 228,0 mm CP, Altamira, rio Iriri, na 

confluência com o rio Xingu, 3°48’54”S 52°37’9”W, 15 de agosto de 2008, H. López-

Fernández, G. Ortí, C. P. Röepke & N. Meliciano. INPA 30997, 1, 211,5 mm CP, 

Altamira, rio Xingu, Cachoeira do Espelho, 3°39’5”S 52°22’43”W, 24 de agosto de 

2008, H. López-Fernández, G. Ortí, C. P. Röepke & N. Meliciano. INPA 31029, 1, 

220,3 mm CP, Altamira, Boca do Rio Novo, tributário do rio Iriri, 4°28’15”S 

53°40’6”W, 20 de agosto de 2008, H. López-Fernández, G. Ortí, C. P. Röepke & N. 

Meliciano. INPA 31080, 2, 208,4-220,7 mm CP, Altamira, rio Iriri, canal paralelo a 

Cachoeira Grande do Iriri, 3°51’34”S 52°41’25”W, 23 de agosto de 2008, H. López-

Fernández, G. Ortí, C. P. Röepke & N. Meliciano. INPA 31168, 2, 135,5-176,6 mm CP, 

Altamira, rio Iriri, Cachoeira Grande do Iriri, 3°50’35”S 52°44’3”W, 24 de agosto de 

2008, H. López-Fernández, G. Ortí, C. P. Röepke & N. Meliciano. INPA 31801, 1, 

259,1 mm CP, Altamira, rio Xingu, Comunidade do Maia, canal do Paletó, 3°31’35”S 

51°45’04”W, 9 de novembro de 2008, L. Rapp Py-Daniel, R. R de Oliveira, J. Bessa & 

H. Anatole. INPA 33853, 1, 155,4 mm CP, Senador José Porfírio, rio Xingu, ponta da 

ilha da Bela Vista, 3°24’22”S 51°43’03”W, 27 de setembro de 1996, J. Zuanon. INPA 
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33855, 1, 242,2 mm CP, Altamira, rio Xingu, Ilha do senhor Izaltino, 3°16’21”S 

52°12’07”W, 27 de março de 1997, J. Zuanon. INPA 33856, 2, 207,7-217,1 mm CP, 

Senador José Porfírio, rio Xingu, arredores da cachoeira buraco do Inferno, 03º27’07”S 

51º41’53”W, 18 de março de 1997, J. Zuanon. INPA 38110, 1, 172,7 mm CP, Altamira, 

rio Xingu, Cachoeira do Jericoá, Praia do Caju, 3°22’56”S 51°44’11”W, 13 de outubro 

de 2012, M. Sabaj-Pérez, L. M. Sousa & M. Arce. INPA 40010, 1, 218,9 mm CP, 

Altamira, rio Iriri, canal principal abaixo do acampamento, à 7 km acima da confluência 

com Xingu, 3°49’10”S 52°40’1”W, bacia do rio Xingu, 8 de setembro de 2013, M. 

Sabaj-Pérez, L. M. Sousa, N. Lujan, A. Gonçalves, P. M. Ito & A. Oliveira. INPA 

40819, 1, 166,3 mm CP, Anapu, rio Xingu, abaixo de Volta Grande, abaixo da 

cachoeira Tamaracá, entrada da margem direita do rio, paralela à BR-230, 3°7’48”S 

51°36’50”W, 1 de outubro de 2013, M. Sabaj-Pérez, L. M. Sousa, N. Lujan, A. 

Gonçalves, P. M. Ito & A. Oliveira. INPA 43469, 2, (1 álcool, 286,4 mm CP, 1 

esqueleto, 275,7 mm CP), Altamira, rio Xingu, região central da Volta Grande, lago em 

uma grande ilha no meio do canal, 3°35’46”S 51°50’16”W, 11 de março de 2014, M. 

Sabaj-Pérez, L. Rapp Py-Daniel, R. R. de Oliveira, M. Arce, A. Gonçalves & D. 

Fitzgerald. INPA 43554, 1, 122,3 mm CP, Altamira, rio Iriri, correnteza rasa da margem 

esquerda, aprox. 13,5 km sudoeste com a confluência do rio Xingu, 3°50’47”S 

52°43’20”W, bacia do rio Xingu, 15 de março de 2014, M. Sabaj-Pérez, L. Rapp Py-

Daniel, R. R. de Oliveira, M. Arce, A. Gonçalves & D. Fitzgerald. INPA 43788, 3, (1 

álcool, 51,8 mm CP, 2 esqueleto, 216,3-218,7 mm CP), Altamira, rio Xingu, região 

central da Volta Grande, final da ilha próximo ao centro do canal principal (Kaituká), 

3°34’27”S 51°51’34”W, 10 de março de 2014, M. Sabaj-Pérez, L. Rapp Py-Daniel, R. 

R. de Oliveira, M. Arce, A. Gonçalves & D. Fitzgerald. INPA 43911, 2, 49,8-244,6 mm 

CP, Altamira, rio Xingu, região central da Volta Grande, margem direita do canal, 
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3°33’41”S 51°51’29”W, 10 de março de 2014, M. Sabaj-Pérez, L. Rapp Py-Daniel, R. 

R. de Oliveira, M. Arce, A. Gonçalves & D. Fitzgerald. INPA 47099, 1, 228,1 mm CP, 

Altamira, rio Bacajaí, tributário da margem direita do rio Xingu, 3°35’13”S 

51°46’00”W, 9 de novembro de 2014, M. Sabaj-Pérez, L. M. Sousa, A. Gonçalves, D. 

B. Fitzgerald, V. Machado & P. M. Ito. INPA 47452, 4, 187,0-209,4 mm CP, Altamira, 

rio Xingu, corredeiras e piscinas acima da cachoeira de Jericoá, 3°21’54”S 

51°43’59”W, 8 de novembro de 2014, M. Sabaj-Pérez, L. M. Sousa, A. Gonçalves, D. 

B. Fitzgerald, V. Machado & P. M. Ito. INPA 52267, 4, 90,8-175,6 mm CP, Altamira, 

rio Iriri, tributário do rio Xingu, 3°50’27”S 52°41’46”W, 24 de agosto de 2012, E. D. 

Ribeiro & . M. Sousa. 

 
Não-tipo: ANSP 195425, 1, 55,0 mm CP; INPA 43446, 1, 63,4 mm CP, Altamira, rio 

Xingu, acima da Volta Grande, margem direita do canal, 3°16’16,8”S 52°05’44,6”W, 

11 de março de 2014, M. Sabaj-Pérez, L. Rapp Py-Daniel, R. R. de Oliveira, M. Arce, 

A. Gonçalves & D. Fitzgerald. INPA 32453, 1, 63,3 mm CP, Altamira, rio Iriri, 

Barinha, cachoeiras no meio do canal, 4°09’05”S 53°23’28”W, bacia do rio Xingu, 19 

de agosto de 2008, H. López-Fernández, G. Ortí, C. P. Röepke & N. Meliciano. INPA 

33854, 1, 203,6 mm CP, Senador José Porfírio, rio Xingu, Ponta da ilha da Bela Vista, 

3°24’22”S 51°43’03”W, 26 de setembro de 1996, J. Zuanon. INPA 38108, 1, 78,4 mm 

CP, Altamira, rio Xingu, Cachoeira do Espelho, 3°39’04”S 52°22’43”W, 8 de outubro 

de 2012, M. Sabaj-Pérez, L. M. Sousa & M. Arce. INPA 43685, 1, 50,7 mm CP, 

Altamira, rio Xingu, ilha do Arapujá, 3°13’50”S 52°11’28”W, 2 de março de 2014, M. 

Sabaj-Pérez, L. Rapp Py-Daniel, R. R. de Oliveira, M. Arce, A. Gonçalves & D. 

Fitzgerald. INPA 47238, 1, 40,9 mm CP, Altamira, rio Xingu, canal do Gorgulho da 

Rita, 3°20’32”S 52°11’10”W, 5 de novembro de 2014, M. Sabaj-Pérez, L. M. Sousa, R. 
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R. de Oliveira, A. Gonçalves, D. B. Fitzgerald, V. Machado & P. M. Ito. INPA 47452, 

2, 42,8-47,2 mm CP, Altamira, rio Iriri, 800 metros acima da confluência com o rio 

Xingu, 3°49’01”S 52°36’51”W, 2 de novembro de 2014, M. Sabaj-Pérez, L. M. Sousa, 

R. R. de Oliveira, A. Gonçalves, D. B. Fitzgerald, V. Machado & P. M. Ito. INPA 

46732, 1, 64,9 mm CP, Anapu, rio Xingu região da volta  Grande, pedrais no canal, 

próximo ao acampamento Landi, 3°35’10”S 51°49’09”W, 17 de setembro de 2013, M. 

Sabaj-Pérez, L. M. Sousa, N. Lujan, A. Gonçalves, D. B. Fitzgerald, P. M. Ito & A. 

Oliveira. 

 

Diagnose. Baryancistrus sp. “bola branca” pode ser distinguida de suas congêneres 

exceto de Baryancistrus sp. “membrana” e Baryancistrus sp. “Teles Pires” pelo padrão 

de colorido: apresentando corpo cinza a cinza claro densamente coberto por pintas 

brancas, nem sempre visíveis, com diâmetro maior que a pupila (vs. coloração fundo 

escuro coberto por pontos menores que a pupila em B. longipinnis, Baryancistrus sp. 

“Jari” e Baryancistrus sp. “Jolie”; ou coloração de fundo escuro coberto por pintas 

amareladas, bem espaçadas e maiores que a pupila em Baryancistrus sp. “Porteira”; 

coloração de fundo cinza escuro a preto coberto por pintas bem definidas, com mesmo 

diâmetro a menores que a pupila com tonalidade amareladas, nas demais congêneres). 

Baryancistrus sp. “bola branca” difere de suas congêneres exceto de B. longipinnis, 

Baryancistrus sp. “Culuene”, Baryancistrus sp. “Tapajos”, Baryancistrus sp. “Teles 

Pires” e Baryancistrus sp. “Araguaia” pela membrana posterior ao ultimo raio da 

nadadeira dorsal não alcançar a placa de sustentação da nadadeira adiposa deixando de 

duas a quatro placas livres entre as nadadeiras dorsal e a adiposa (vs. membrana 

alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa). Baryancistrus sp. “bola 

branca” difere de B. longipinnis, B. niveatus, Baryancistrus sp. “Porteira”, 
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Baryancistrus sp. “Tapajos”, Baryancistrus sp. “Teles Pires” e Baryancistrus sp. 

“Araguaia” por apresentar o abdômen desprovido de placas (vs. abdômen parcial a 

totalmente coberto por placas). Baryancistrus sp. “bola branca” difere ainda de suas 

congêneres exceto de B. longipinnis, Baryancistrus sp. “Culuene”, Baryancistrus sp. 

“Tapajos”, Baryancistrus sp. “Teles Pires” e Baryancistrus sp. “Araguaia” pela 

distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa 5,3-11,3% do CP (vs. 0,0-2,9% do CP, nas 

outras espécies) e pelo maior comprimento pós-dorsal 28,9-33,5% do CP (vs. 18,7-

28,8% do CP, nas demais espécies). 

 
Figura 51. Baryancistrus sp. “bola branca” em vista lateral. (Fotos: L. M. Sousa). 

 

Descrição. Aspectos gerais de Baryancistrus sp. “bola branca” são apresentados nas 

figuras 51 e 52. Dados morfométricos e as contagens são apresentados na Tabela 7. 

Baryancistrus de grande porte, com maior espécime examinado alcançando 307,1 mm 

CP. Corpo arredondado anteriormente em vista dorsal, tornando gradualmente estreito 

da porção anterior do cleitro a origem da nadadeira caudal. Maior largura do corpo no 

cleitro. Cabeça e tronco robusto e alto, maior altura do corpo na origem da nadadeira 

dorsal. Em vista lateral, perfil dorsal da cabeça da ponta do focinho ao olho fortemente 



 237 

inclinado; suavemente convexo do olho a inserção da nadadeira dorsal, da origem da 

nadadeira dorsal ao primeiro raio procurrente dorsal da nadadeira caudal declinando 

gradativamente, com perfil dorsal reto. Superfície ventral reta da ponta do focinho à 

origem da nadadeira caudal. Em corte transversal, região anterior do corpo 

aproximadamente triangular e ligeiramente oval no pedúnculo caudal. 

Quilha (carena) fortemente marcada ao longo da metade posterior da base da 

nadadeira dorsal até a origem da nadadeira adiposa. Cinco primeiras placas laterais da 

série médio-ventral fortemente dobradas. Superfície ventral do pedúnculo caudal plano 

com a série de placas ventrais fortemente dobradas num ângulo mais ou menos de 120° 

diminuindo gradativamente a um ângulo de 90º posteriormente, formando uma pequena 

quilha na lateral inferior do pedúnculo caudal. 

Cabeça grande e alta. Olhos redondos de diâmetro moderado (diâmetro da órbita 

15,2-22,7% do CC), latero-dorsalmente posicionados na porção posterior da cabeça; 

divertículo da íris presente e desenvolvido. Órbita não elevada; área interorbital quase 

completamente plana. Pequeno elevação entre o olho e a narina. Processo supraoccipital 

não elevado, triangular posteriormente e prolongado, separando anteriormente o 

primeiro par de placas pré-dorsais. Área pré-dorsal reduzida a dois pares de placas pré-

dorsais: o primeiro par imediatamente após o supraoccipital, com placas grandes, 

ligeiramente quadrangulares, fortemente suturadas medialmente, algumas vezes 

fusionadas; segundo par, com placas separadas, pequenas, em forma de diamantes 

anterior a placa nucal. Placa nucal pequena e anterior a trava do espinho da nadadeira 

dorsal. 

Boca e lábios de tamanho moderado; disco oral arredondado; lábios quase 

completamente coberto com papilas pequenas e redondas, maiores na região central do 

lábio inferior; lábios sem papilas em torno das maxilas. Lábio inferior de tamanho 
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moderado não alcançando a cintura escapular. Barbilhão maxilar espesso anteriormente, 

curto, fino e livre distalmente. 

 
Figura 52. Baryancistrus sp. “bola branca”, INPA 4062, holótipo, 270,9 mm CP, 
Brasil, Pará, Altamira, rio Xingu. 
 

Dentes longos, finos, e profundamente cuspidados. Cúspides pequenas e 

espatuladas; cúspides ligeiramente assimétricas e verticalmente divididas, com cúspide 

interna ligeiramente maior que a cúspide externa; em espécimes pequemos (menores 
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que 100 mm CP) as cúspides são largamente assimétricas e diagonalmente divididas. 

Pré-maxilar e dentário de tamanhos similares e dispostos paralelamente a borda do 

focinho. Uma única papila bucal interna entre os pré-maxilares, pequena e fina. 

Almofada de papilas bucais alongadas imediatamente atrás do dentário e pré-maxilar. 

Superfície dorsal do corpo completamente coberto por grandes placas, exceto na 

depressão da base da nadadeira dorsal. Superfície ventral em grande parte sem placas do 

focinho a origem da nadadeira anal. Espécimes acima de 120 mm CP, apresentam 

placas sobre a cintura escapular e entre a inserção do ultimo raio da nadadeira pélvica e 

o anus. Pedúnculo caudal completamente coberto por placas. Placas da série mediana 

25-26. Todas as placas marcadas com linhas de pequenos odontódeos e de tamanho 

uniforme. Odontódeos numerosos e hipertrofiados nas placas eversíveis da região 

interopercular, mais desenvolvidos nos espécimes grandes, com maiores odontódeos 

alcançando além da margem posterior da órbita, mas não alcançando a borda posterior 

da primeira placa lateral. Opérculo não exposto, área supraopercular coberta por placas 

pequenas, numerosas e as vezes quase fusionadas. 

Origem da nadadeira dorsal na porção anterior do corpo, ligeiramente anterior a 

linha vertical da inserção da nadadeira pélvica. Nadadeira dorsal com II, 7; trava do 

espinho da nadadeira dorsal presente, mecanismo de trava funcional. Nadadeira dorsal 

longa, alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa quando adpressa. 

Membrana hipertrofiada posterior a nadadeira dorsal cobrindo de uma a duas placas 

imediatamente atrás do ultimo raio da nadadeira dorsal, deixando de três a quatro placas 

livres entre as nadadeiras dorsal e adiposa. Nadadeira adiposa grande e com membrana 

posterior bem desenvolvida. Um a dois pares de placas dorsais separando a nadadeira 

adiposa do primeiro raio procurrente da nadadeira caudal. Nadadeira caudal i,14,i, 

suavemente emarginada, com raio simples do lóbulo ventral mais longo que o do lóbulo 



 240 

dorsal. Nadadeira peitoral I,6, grande, alcançando muito além da base da nadadeira 

pélvica quando adpressa, alcançando a abertura urogenital em alguns indivíduos. 

Espinho da nadadeira peitoral grosso e forte, não pungente, coberto por grandes 

odontódeos em machos (possivelmente maduros), maiores e flexíveis na porção distal 

do espinho. Nadadeira pélvica i,5 alcançando a porção posterior da base da nadadeira 

anal quando adpressa. Nadadeira anal i,4, de tamanho médio. Todos os raios cobertos 

por numerosos e pequenos odontódeos em sua superfície livre. Contagem de vertebras 

29 (4). Cinco (1) a seis (3) pares de costelas. 

 

Colorido em álcool. Cabeça, dorso, flancos e nadadeiras com colorido de fundo 

marrom claro a cinza claro, densamente coberto por pintas esbranquiçadas, 

arredondadas e pouco evidentes. Na cabeça as pintas são do mesmo diâmetro a menores 

que a pupila, no dorso e flancos elas são maiores que a pupila; após a linha de inserção 

do terceiro ou quarto raio ramificados da nadadeira dorsal as pintas são ligeiramente 

organizadas em linhas longitudinais e restritas a uma por placa. Uma variação no 

tamanho das pintas é observado em alguns indivíduos, apresentando pintas com o 

mesmo diâmetro da pupila a ligeiramente maiores cobrindo todo o corpo e nadadeiras. 

Nadadeiras peitoral e pélvica cobertos por pintas apenas na superfície dorsal com 

diâmetro similar as do tronco. Nadadeiras dorsal, adiposa e anal com pintas ligeiramente 

maiores que as do corpo; pintas organizadas em linhas longitudinais tanto nos raios 

como na membrana inter-radial da nadadeira dorsal. Nadadeira caudal com pintas 

ligeiramente menores que as do tronco e dispostas somente sobre os raios. Superfície 

ventral esbranquiçada ou levemente amarelada sem manchas, entre a borda do lábio 

superior e o anus; porção ventral do pedúnculo caudal amarelada e em alguns espécimes 

apresentam pintas de cor e diâmetro similar as do flanco (Fig. 52). 
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Tabela 7. Dados morfométricos e merísticos de Baryancistrus sp. “bola branca”. 
Medidas incluindo o holótipo mais 41 parátipos. 
 

MEDIDAS H Média Min Max SD N 
Comprimento padrão (mm) 270,9  90,8 307,1  42 
Porcentagem no comprimento padrão       
Comprimento pré-dorsal 37,2 39,6 34,1 42,2 1,6 42 
Comprimento da cabeça 30,9 33,1 29,4 36,0 1,5 42 
Largura do cleitro 31,9 32,4 29,4 35,1 1,1 42 
Largura do processo cleitral 29,8 30,8 26,2 34,2 1,5 42 
Comprimento entre a origem das nadadeiras peitoral e pélvica 22,2 23,1 21,4 25,3 0,9 42 
Comprimento do espinho peitoral 38,8 37,1 34,0 40,7 1,8 42 
Comprimento entre a origem das nadadeiras pélvica e anal 23,3 24,8 23,3 26,6 0,8 42 
Comprimento do espinho da nadadeira pélvica 24,4 24,5 20,9 26,9 1,2 41 
Comprimento pós-anal 30,0 29,8 27,3 31,5 0,9 42 
Comprimento do espinho da nadadeira anal 4,9 11,1 4,9 12,9 1,2 42 
Comprimento do espinho da nadadeira dorsal 24,8 28,1 24,4 31,9 1,7 38 
Comprimento da base da nadadeira dorsal 36,0 35,9 32,9 38,1 1,2 42 
Distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa 8,7 8,4 5,3 11,3 1,4 42 
Altura do pedúnculo caudal 10,4 10,6 9,7 11,4 0,4 42 
Comprimento do espinho da nadadeira adiposa 7,0 8,2 6,8 9,0 0,6 42 
Comprimento entre as nadadeiras adiposa e caudal 22,0 22,6 21,2 24,0 0,8 42 
Altura do corpo na origem da nadadeira dorsal 18,2 19,9 15,9 24,3 1,5 42 
Largura do corpo na origem da nadadeira dorsal 29,2 30,2 25,8 33,7 1,4 42 
Largura do corpo na origem da nadadeira anal 17,6 18,1 16,0 20,1 0,9 42 
Comprimento pós-dorsal 31,0 30,6 28,9 33,5 1,2 42 
Comprimento entre o ânus e a nadadeira anal 4,7 4,2 3,1 5,3 0,5 42 
Porcentagens no comprimento da cabeça       
Diâmetro da orbita 16,8 18,0 15,2 22,7 1,7 42 
Comprimento do focinho 64,4 65,0 60,9 69,7 1,9 42 
Distância entre as narinas 14,6 13,9 11,7 16,5 1,0 42 
Distância entre as orbitas 37,1 35,9 31,7 39,7 1,7 42 
Altura da cabeça 59,7 57,3 53,2 64,6 2,5 42 
Comprimento do dentário 21,1 20,5 18,0 22,0 1,0 42 
Comprimento do pré-maxilar 21,5 20,6 18,6 22,1 0,9 42 
Largura da cabeça 95,4 91,8 84,2 100,6 3,9 42 
Distância entre o olho e a narina 15,2 14,1 11,6 16,1 0,9 42 
Distância interbranquial 58,9 58,6 52,3 63,2 2,2 42 
Distância entre a origem espinho peitoral e a abertura branquial 25,3 23,3 18,3 27,3 2,0 42 
Largura do lábio inferior 58,9 59,6 53,0 67,4 3,9 42 
Comprimento do lábio inferior 12,7 13,0 10,9 15,7 1,2 42 
CONTAGENS       
Número de dentes no pré-maxilar 86  39 98  42 
Número de dentes no dentário 85  35 97  42 
Placas na linha lateral 25  25 26  42 
Placas entre as nadadeiras anal e caudal 10  9 11  42 
Placas entre as nadadeiras dorsal e adiposa 3  2 4  42 
Placas pré-dorsais 3  3 3  42 
Placas ao longo da base da nadadeira dorsal 10  9 10  42 
 

Colorido em vida. Similar ao de espécimes preservados. Coloração de fundo verde-

escuro a cinza-escuro no corpo e nadadeiras, densamente coberto por pintas rudemente 

arredondadas com colorido na tonalidade creme. Superfície ventral amarelada (Fig. 51). 
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Distribuição. Baryancistrus sp. “bola branca” é conhecido somente para a bacia do rio 

Xingu, com registro desde a cachoeira de Belo Monte logo abaixo da vila de Belo 

Monte até São Félix do Xingu. Essa espécie também ocorre nos principais tributários da 

porção médio-baixa do rio Xingu, tais como rios Iriri, Bacajá e Bacajaí (Fig. 53). 

 
Figura 53. Mapa parcial da Amazônia brasileira mostrando a distribuição de 
Baryancistrus sp. “bola branca”, na bacia do rio Xingu, Pará, Brasil. Estrela indica a 
localidade tipo. 
 

Comentários: Embora Baryancistrus sp. “bola branca” tenha sido identificado como 

Baryancistrus aff. niveatus por Rapp Py-Daniel et al. (2011) e Baryancistrus aff. 

longipinnis por Camargo et al. (2012), essa espécie é mais semelhante pelo padrão de 

colorido a Baryancistrus sp. “membrana” do rio Trombetas e Baryancistrus sp. “Teles 

Pires” da bacia do rio Tapajós. Entretanto, Baryancistrus sp. “bola branca”, 

Baryancistrus sp. “membrana” e Baryancistrus sp. “Teles Pires” podem ser 

diferenciadas pelo tamanho e disposição das pintas no corpo. As pintas em 

Baryancistrus sp. “Teles Pires” são menos densas havendo uma distância maior entre 
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uma pinta e outra do que em Baryancistrus sp. “bola branca”. Já em Baryancistrus sp. 

“membrana” as pintas são muito maiores que a pupila, além de serem muito próximas 

uma das outras, sendo separadas por um colorido de fundo escuro muito estreito 

(lembrando um favo de mel). Baryancistrus sp. “bola branca” pode ser facilmente 

diferenciada de B. niveatus pela membrana posterior ao ultimo raio da dorsal deixar no 

mínimo duas placas livres entre a dorsal e a adiposa ao passo que em B. niveatus a 

membrana alcança a placa de sustentação. 

Em relação as suas congêneres do rio Xingu, Baryancistrus sp. “bola branca” 

difere facilmente de B. chrysolomus e B. xanthellus pela membrana posterior ao último 

raio da nadadeira dorsal deixar de duas a quatro placas entre a dorsal e a adiposa e por 

possuir o pedúnculo caudal mais longo, com comprimento pós-dorsal 28,9-33,5% mm 

do CP (vs. membrana posterior da dorsal alcançando a placa de sustenta da adiposa e 

comprimento pós-dorsal 23,4-28,4% mm do CP em B. chrysolomus e 19,1-25,7% mm 

do CP em B. xanthellus). Das espécies que ocorrem no rio Xingu, Baryancistrus sp. 

“bola branca” compartilha com Baryancistrus sp. “Culuene” a membrana posterior ao 

ultimo raio da nadadeira dorsal curta, não alcançando a placa de sustentação da adiposa 

e pedúnculo caudal longo. Entretanto, elas são distintas no padrão de colorido, uma vez 

que Baryancistrus sp. “Culuene” possui o corpo coberto por pintas espaças e com 

mesmo diâmetro a menor que a pupila. 

 

Baryancistrus sp. “Culuene” 
(Figs. 54 e 55); Tabela 8. 

 
Holótipo: INPA 53148, 235,8 mm CP, Brasil, Mato Grosso, Paranatinga, rio Culuene, 

ensecadeira da PCH Paranatinga 2, 13º49’00”S 53º15’00”W, bacia do rio Xingu, 2 de 

julho de 2007, L. M. Sousa, A. Netto-Ferreira, C. A. Figueiredo, F. Machado, J. L. O. 

Birindelli. 
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Parátipos: Todos do Brasil, estado de Mato Grosso, drenagem do rio Xingu: INPA 

35274, 39, (35 alc., 64,4-229,3 mm CP; 3 cs, 82,0-99,9 mm CP; 1 esqueleto); MZUSP 

94847, 90, 00.0-00.0 mm CP, coletado com o holótipo. ANSP 187264, 1, 131,6 mm CP, 

Gaúcha do Norte, rio Batovi ou Tamitatoaba, Salto da Alegria, fazenda Dois Netos, 

elevação 304 metros, 13°14’46”S 54°01’31”W, 21 de outubro de 2004, O. Oyakawa, J. 

L. Birindelli, C. Moreira & L. Sousa. MZUSP 89731, 4, (2 espécimes examinados, 

129,4-153,4 mm CP, Paranatinga, Rio Culuene, trecho entre cachoeira até ribeirão 

Corgão, 13º49’00”S 53º15’00”W, 15 de janeiro de 2006, A. Akama & J. O. Birindelli. 

MZUSP 94132, 1, 137,5 mm CP, Gaúcha do Norte, Rio Culuene, fazenda do Sr. Zezé, 

cerca de 2 km acima da ponte, 13º30’53”S 53º5’40”W, 21 de maio de 2007, F. C. T. 

Lima, F. A. Machado, C. A. Figueiredo & J. L. Birindelli. 

 

Diagnose. Baryancistrus sp. “Culuene” difere de suas congêneres exceto de B. 

longipinnis, Baryancistrus sp. “bola branca”, Baryancistrus sp. “Tapajos”, 

Baryancistrus sp. “Teles Pires” e Baryancistrus sp. “Araguaia” pela membrana 

posterior ao último raio da nadadeira dorsal não alcançando a placa de sustentação da 

nadadeira adiposa deixando de duas a quatro placas livres entre as nadadeiras dorsal e a 

adiposa (vs. membrana alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa). 

Baryancistrus sp. “Culuene” difere de B. longipinnis, B. niveatus, Baryancistrus sp. 

“Porteira”, Baryancistrus sp. “Tapajos”, Baryancistrus sp. “Teles Pires” e 

Baryancistrus sp. “Araguaia” por apresentar o abdômen sem placas (vs. abdômen 

parcial a totalmente coberto por placas). Baryancistrus sp. “Culuene” difere de 

Baryancistrus sp. “bola branca” pelo padrão de colorido, apresentando coloração de 

fundo marrom claro coberto por pintas com diâmetro igual a menor que a pupila, 

amareladas bem definidas e espaçadas (vs. corpo cinza a cinza claro coberto por pintas 
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brancas maiores que a pupila e próximas umas das outras). Baryancistrus sp. “Culuene” 

difere ainda de B. chrysolomus e B. xanthellus pela ausência de uma banda amarelo-

alaranjada na porção distal das nadadeiras dorsal e caudal (vs. presença). Baryancistrus 

sp. “Culuene” difere de suas congêneres exceto de B. longipinnis, Baryancistrus sp. 

“bola branca”, Baryancistrus sp. “Tapajos”, Baryancistrus sp. “Teles Pires” e 

Baryancistrus sp. “Araguaia” pela distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa 6,6-

9,6% do CP (vs. 0,0-2,9% do CP, nas outras espécies). 

 

Descrição. Aspectos gerais de Baryancistrus sp. “Culuene” são apresentados nas 

figuras 54 e 55. Dados morfométricos e contagens na Tabela 8. Baryancistrus de grande 

porte, com maior espécime examinado alcançando 235,8 mm CP. Corpo arredondado 

anteriormente em vista dorsal, tornando-se gradualmente estreito da porção anterior do 

cleitro à origem da nadadeira caudal. Maior largura do corpo no cleitro. Corpo robusto e 

alto, maior altura do corpo na origem da nadadeira dorsal. Em vista lateral, perfil dorsal 

convexo da ponta focinho a inserção da nadadeira dorsal, com forte inclinação da ponta 

do focinho a inserção do olho; da origem da nadadeira dorsal ao primeiro raio 

procurrente dorsal da nadadeira caudal declinando gradativamente, com perfil dorsal 

ligeiramente convexo. Superfície ventral reta da ponta do focinho à inserção da 

nadadeira caudal. Em corte transversal, região anterior do corpo aproximadamente 

triangular e ligeiramente oval no pedúnculo caudal. 

Quilha (carena) baixa ao longo da base da nadadeira dorsal à origem da 

nadadeira adiposa. Cinco primeiras placas laterais da série médio-ventral suavemente 

dobradas (quilha pouco acentuada). Superfície ventral do pedúnculo caudal plano com 

série de placas ventrais fortemente dobradas num ângulo mais ou menos de 120° 
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diminuindo gradativamente a um ângulo de 90º posteriormente, formando uma pequena 

quilha na lateral inferior do pedúnculo caudal. 

Cabeça grande, larga e alta. Olhos redondos e grandes (diâmetro da órbita 15,4-

21,3% do CC), latero-dorsalmente posicionados na porção posterior da cabeça; 

divertículo da íris presente e desenvolvida. Órbita não elevada; área interorbital quase 

completamente plana. Pequena elevação entre os olhos e as narinas. Supraoccipital 

algumas vezes indistinto dos outros ossos do crânio. Processo supraoccipital 

arredondado posteriormente, não elevado e prolongado, separando anteriormente o 

primeiro par de placas pré-dorsais. Área pré-dorsal reduzida a dois pares de placas pré-

dorsais: o primeiro par imediatamente após o supraoccipital, com placas grandes, 

ligeiramente quadradas, fortemente suturada medialmente, algumas vezes fusionada; 

segundo par, com placas separadas, pequenas, em forma de diamantes anterior à placa 

nucal. Placa nucal pequena e anterior a trava do espinho da nadadeira dorsal. 

Boca e lábios de tamanho moderado; disco oral arredondado; lábios quase 

completamente coberto com papilas pequenas e redondas, maiores na região central do 

lábio inferior; lábios sem papilas em torno das maxilas. Lábio inferior curto não 

alcançando a cintura escapular. Barbilhão maxilar espesso anteriormente, longo, fino e 

livre distalmente. 

Dentes longos, finos e profundamente cuspidados. Cúspides pequenas 

espatuladas com as pontas arredondas; cúspides largamente assimétricas e verticalmente 

divididas, com cúspide interna maior e ligeiramente mais larga que a cúspide externa. 

Pré-maxilar e dentário de tamanho similar e dispostos paralelamente a borda do focinho. 

Uma única papila bucal interna entre os pré-maxilares, curta e digitiforme na sua 

extremidade distal. Ausência da almofada de papilas bucais imediatamente atrás do 

dentário e pré-maxilar. 
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Tabela 8. Dados morfométricos e merísticos de Baryancistrus sp. “Culuene”. Medidas 
incluindo o holótipo e mais 24 parátipos. 
 
MEDIDAS H Média Min Max SD N 
Comprimento padrão (mm) 235,8  99,9 235,8  25 
Porcentagem no comprimento padrão       
Comprimento pré-dorsal 40,6 40,6 39,3 42,2 0,8 25 
Comprimento da cabeça 34,1 34,3 33,3 35,5 0,6 25 
Largura do cleitro 33,9 32,3 30,7 33,9 0,7 25 
Largura do processo cleitral 31,6 30,6 29,1 31,9 0,7 25 
Comprimento entre a origem das nadadeiras peitoral e pélvica 23,7 23,3 21,3 25,0 0,9 25 
Comprimento do espinho peitoral 35,3 33,8 30,9 36,1 1,3 25 
Comprimento entre a origem das nadadeiras pélvica e anal 24,7 24,2 21,3 26,1 1,0 25 
Comprimento do espinho da nadadeira pélvica 24,3 25,0 22,5 28,2 1,3 25 
Comprimento pós-anal 28,1 28,9 27,1 30,6 0,8 25 
Comprimento do espinho da nadadeira anal 10,6 10,5 9,1 11,6 0,6 25 
Comprimento do espinho da nadadeira dorsal 26,7 29,3 26,4 32,2 1,6 25 
Comprimento da base da nadadeira dorsal 35,7 36,1 33,8 37,7 1,0 25 
Distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa 8,1 8,1 6,6 9,6 0,9 25 
Altura do pedúnculo caudal 11,4 10,6 10,1 11,4 0,3 25 
Comprimento do espinho da nadadeira adiposa 8,6 7,8 6,5 8,7 0,5 25 
Comprimento entre as nadadeiras adiposa e caudal 23,6 22,7 20,7 23,9 0,8 25 
Altura do corpo na origem da nadadeira dorsal 21,5 20,4 18,3 22,0 1,0 25 
Largura do corpo na origem da nadadeira dorsal 30,0 29,1 27,7 31,0 0,8 25 
Largura do corpo na origem da nadadeira anal 19,8 18,2 16,7 19,8 0,9 25 
Comprimento pós-dorsal 31,1 30,2 27,5 32,2 1,0 25 
Comprimento entre o ânus e a nadadeira anal 5,1 4,3 3,4 5,3 0,4 25 
Porcentagens no comprimento da cabeça       
Diâmetro da orbita 15,9 18,2 15,4 21,3 1,8 25 
Comprimento do focinho 66,8 66,3 64,1 70,3 1,4 25 
Distância entre as narinas 16,1 14,4 13,1 16,3 1,0 25 
Distância entre as orbitas 37,3 36,0 33,3 38,7 1,5 25 
Altura da cabeça 58,7 55,6 52,6 59,5 1,8 25 
Comprimento do dentário 22,1 20,8 19,1 23,4 1,1 25 
Comprimento do pré-maxilar 21,5 20,6 19,4 22,3 0,9 25 
Largura da cabeça 93,7 87,6 82,8 93,7 2,9 25 
Distância entre o olho e a narina 14,3 14,6 13,1 15,8 0,7 25 
Distância interbranquial 61,6 59,5 53,8 62,7 2,0 25 
Distância entre a origem espinho peitoral e a abertura branquial 22,3 19,4 16,6 22,3 1,3 25 
Largura do lábio inferior 61,2 56,2 51,1 61,2 2,9 25 
Comprimento do lábio inferior 13,4 13,4 11,6 15,0 0,9 25 
CONTAGENS       
Número de dentes no pré-maxilar 54  24 66  25 
Número de dentes no dentário 52  30 67  25 
Placas na linha lateral 25  24 26  25 
Placas entre as nadadeiras anal e caudal 10  9 11  25 
Placas entre as nadadeiras dorsal e adiposa 3  2 4  25 
Placas pré-dorsais 3  3 3  25 
Placas ao longo da base da nadadeira dorsal 10  10 11  25 
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Figura 54. Baryancistrus sp. “Culuene”, INPA 53148, holótipo, 235,8 mm CP, rio 
Culuene, Alto rio Xingu, Paranatinga, Mato Grosso, Brasil. 
 

Superfície dorsal do corpo completamente coberto por grandes placas, exceto na 

depressão da base da nadadeira dorsal. Superfície ventral em grande parte sem placas do 

focinho a origem da nadadeira anal. Pedúnculo caudal completamente coberto por 

placas. Placas da série mediana 24-26. Todas as placas marcadas com linhas de 

pequenos odontódeos e de tamanho uniforme, ligeiramente maiores na borda posterior. 

Odontódeos numerosos e hipertrofiados nas placas eversíveis da região interopercular, 

mais desenvolvidos nos espécimes grandes, com maiores odontódeos alcançando ou 
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indo além da margem posterior da órbita. Opérculo não exposto, coberto por placas 

pequenas, numerosas e as vezes quase fusionadas. 

 
Figura 55. Baryancistrus sp. “Culuene”, MZUSP 87090, do rio Jatobá, afluente do rio 
Ronuro, alto rio Xingu, Paranatinga, Mato Grosso, Brasil. Espécime vivo (Foto: J. C. 
Nolasco). 
 

Origem da nadadeira dorsal na porção anterior do corpo, anterior a linha vertical 

da inserção da nadadeira pélvica. Nadadeira dorsal com II, 7; trava do espinho da 

nadadeira dorsal presente, mecanismo de trava funcional. Nadadeira dorsal ligeiramente 

longa, alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa quando adpressa. 

Membrana hipertrofiada posterior a nadadeira dorsal curta, cobrindo de duas a três 

placas imediatamente atrás do ultimo raio da nadadeira dorsal, deixando de duas a 

quatro placas livres entre a nadadeiras dorsal e a placa de sustentação da adiposa. 

Nadadeira adiposa grande e com membrana posterior bem desenvolvida. Um par de 

placas dorsal separando a nadadeira adiposa do primeiro raio procurrente da nadadeira 

caudal. Nadadeira caudal i,14,i, suavemente emarginada, com raio simples do lóbulo 

ventral ligeiramente mais longo que o do lóbulo dorsal. Nadadeira peitoral I,6, grande, 

alcançando muito além da base da nadadeira pélvica quando adpressa, mas não 
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alcançando a abertura urogenital. Espinho da nadadeira peitoral grosso e forte, não 

pungente, coberto por grandes odontódeos em machos (possivelmente maduros), 

maiores e flexíveis na porção distal do espinho. Nadadeira pélvica i,5, não alcançando a 

porção posterior da base da nadadeira anal quando adpressa. Nadadeira anal i,4, bem 

desenvolvida. Todos os raios cobertos por numerosos e pequenos odontódeos em sua 

superfície livre. Contagem de vertebras 28 (1) a 29 (2). Seis (3) pares de costelas. 

 

Colorido em álcool. Todo corpo com colorido de fundo marrom claro com pintas 

pálidas de tamanho similar, com diâmetro pouco menor que a pupila sobre o cabeça, 

tronco, flancos e nadadeiras. Superfície ventral esbranquiçada a amarelada da ponta do 

focinho a origem da nadadeira anal. Lábio superior ligeiramente acinzentado; Cúspides 

dos dentes castanho escuro (Fig. 54). 

 

Colorido em vida. Colorido de fundo marrom escuro a cinza na cabeça, dorso, flancos 

e nadadeiras. Corpo e nadadeiras cobertos por pintas amarelo-alaranjadas com tamanho 

e densidade similar a dos espécimes preservados. Superfície ventral acinzentada da 

ponta do focinho a origem da nadadeira anal, pedúnculo caudal com tonalidade mais 

escura que o abdômen (Fig. 55). 

 

Distribuição. Baryancistrus sp. “Culuene” é conhecido de tributários de pequeno a 

médio porte da bacia do alto rio Xingu, no estado de Mato Grosso. Ocorrendo nos rios 

Culuene, Batovi ou Tamitatoaba, Curisevo, Jatobá e Sucuri (Fig. 56). 
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Figura 56. Mapa da porção central do Brasil mostrando a distribuição de Baryancistrus 
sp. “Culuene”, da bacia do alto rio Xingu, Mato Grosso, Brasil. Triângulo indica a 
localidade tipo. 
 

Baryancistrus sp. “Porteira” 
(Figs. 57 e 58); Tabela 9. 
 

Baryancistrus sp. L 274 Datz, 1989:100 [Revista de aquarismo].−Schäfer & Schraml, 

2003:5 [Atlas de aquarismo].−Seidel & Evers, 2005:538, 539 [Atlas de 

aquarismo].−Seidel, 2008:83 [Atlas de aquarismo]. 
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Holótipo: INPA 53133, 229,2 mm CP, Brasil, Pará, Oriximiná, rio Trombetas, próximo 

ao igarapé Caxipacoré, 0º36’59,5”S 56º47’15”W, 15 de outubro de 1985, E. G. Ferreira 

& L. Rapp Py-Daniel. 

 

Parátipos: Todos do Brasil, estado do Pará, drenagem do rio Trombetas: INPA 5456, 1, 

32,7 mm CP, Oriximiná, rio Trombetas, cachoeira Porteira, a jusante do furo na pedra, 

1º05’16,3”S 57º03’23.5”W, 19 de abril de 1985, E. G. Ferreira & M. Jegu. INPA 5457, 

1, 71,0 mm CP, Oriximiná, rio Trombetas, cachoeira Porteira, margem direita, 

1º05’16,3”S 57º03’23.5”W, 20 de abril de 1985, E. G. Ferreira & M. Jegu. INPA 5458, 

1, 214,3 mm CP, Oriximiná, rio Trombetas, igarapé Caxipacoré, 0º33’31,5”S 

56º46’11,8”W, 17 de outubro de 1985, E. G. Ferreira & L. Rapp Py-Daniel. INPA 5618, 

22, (21, alc., 25,4-60,7 mm CP e 1 cs, 56,2 mm CP), Oriximiná, rio Trombetas, 

cachoeira Vira-Mundo, 0º58’11,9”S 57º01’8,2”W, 26 de novembro de 1987, E. G. 

Ferreira. INPA 6087, 5, 111,7-238,7 mm CP, coletado com o holótipo. INPA 52477, 1, 

82,8 mm CP, Oriximiná, rio Trombetas, Cachoeira da Enseada, à montante de 

Cachoeira Porteira, 0º49’38,8”S 56º57’28,1”W, 24 de outubro de 2008, M. C. Andrade 

& D. A. Bastos. INPA 52478, 4, 108,6-269,9 mm CP, Oriximiná, rio Trombetas, 

Cachoeira Traval, à montante de Cachoeira Porteira, 0º46’17,5”S 56º52’15,5”W, 25 de 

outubro de 2008, M. C. Andrade & D. A. Bastos.  

 

Diagnose. Baryancistrus sp. “Porteira” difere de suas congêneres por apresentar o corpo 

coberto por pintas grandes, maiores que a pupila, amarelas e e distantes umas das outras 

(vs. corpo coberto por pontos claros em B. longipinnis, Baryancistrus sp. “Jolie” e 

Baryancistrus sp. “Jari”; ou por pintas amarelas do mesmo tamanho a menores que a 

pupila em B. niveatus, B. xanthellus, Baryancistrus sp. “Culuene”, Baryancistrus sp. 
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“Tapajos”, Baryancistrus sp. “Araguaia”; ou por pintas claras maiores que a pupila e 

muito próximas umas das outras em Baryancistrus sp. “bola branca”, Baryancistrus sp. 

“membrana” e Baryancistrus sp. “Teles Pires”; ou por pintas grandes, claras e nem 

sempre visíveis em B. chrysolomus). Baryancistrus sp. “Porteira” difere ainda de suas 

congêneres exceto de B. longipinnis, B. niveatus, Baryancistrus sp. “Tapajos”, 

Baryancistrus sp. “Teles Pires” e Baryancistrus sp. “Araguaia” por apresentar o 

abdômen totalmente coberto por placas (vs. abdômen sem placas). Baryancistrus sp. 

“Porteira” difere de B. longipinnis, Baryancistrus sp. “bola branca”, Baryancistrus sp. 

“Culuene”, Baryancistrus sp. “Tapajos”, Baryancistrus sp. “Teles Pires” e 

Baryancistrus sp. “Araguaia” pela membrana posterior ao ultimo raio da nadadeira 

dorsal alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa (vs. membrana posterior 

não alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa deixando de duas a quatro 

placas livres entre as nadadeiras dorsal e a adiposa). Baryancistrus sp. “Porteira” difere 

de B. longipinnis, Baryancistrus sp. “bola branca”, Baryancistrus sp. “Culuene”, 

Baryancistrus sp. “Tapajos”, Baryancistrus sp. “Teles Pires” e Baryancistrus sp. 

“Araguaia” pela distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa 0,0-2,5% do CP (vs. 3,5-

8,2%, 5,3-11,3%, 6,6-9,6%, 3,2-8,8%, 3,4-9,7% e 4,2-10,3% do CP, respectivamente). 

Baryancistrus sp. “Porteira” difere de B. longipinnis, Baryancistrus sp. “bola branca”, 

Baryancistrus sp. “Culuene”, Baryancistrus sp. “membrana” e Baryancistrus sp. 

“Araguaia” pelo comprimento pós-dorsal 23,2-26,2% do CP (vs. 26,8-31,2%, 28,3-

33,5%, 27,5-32,2%, 19,4-22,7% e 26,6-32,4% do CP, respectivamente). Baryancistrus 

sp. “Porteira” difere ainda de B. niveatus pelo maior diâmetro da órbita 18,5-26,0% do 

CC (vs. 13,5-18,2% do CC).  
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Descrição. Aspectos gerais de Baryancistrus sp. “Porteira” são apresentados nas figuras 

57 e 58. Dados morfométricos e as contagens são apresentados na Tabela 9. 

Baryancistrus de grande porte, com maior espécime examinado alcançando 238,7 mm 

CP. Corpo arredondado anteriormente em vista dorsal, tornando gradualmente estreito 

da porção anterior do cleitro a origem da nadadeira caudal. Maior largura do corpo no 

cleitro. Corpo largo, robusto e alto, maior altura do corpo na origem da nadadeira 

dorsal. Em vista lateral, perfil dorsal da cabeça da ponta do focinho ao olho fortemente 

inclinado; suavemente convexo do olho a inserção da nadadeira dorsal, devido a 

proeminência do processo supraoccipital; pequena depressão na primeira placa dorsal da 

base da nadadeira dorsal ao nível do espinho, mais visível nos exemplares grandes; 

deste ponto declinando gradativamente até o primeiro raio procurrente dorsal da 

nadadeira caudal, com perfil dorsal ligeiramente convexo. Superfície ventral reta da 

ponta do focinho à inserção da nadadeira caudal. Em corte transversal, região anterior 

do corpo aproximadamente triangular e ligeiramente oval no pedúnculo caudal. 

Quilha (carena) baixa e fortemente marcada ao longo da base da nadadeira 

dorsal até a inserção da placa de sustentação da nadadeira adiposa. Quatro primeiras 

placas laterais da série médio-ventral suavemente dobradas (quilha pouco acentuada). 

Superfície ventral do pedúnculo caudal plano com a série de placas ventrais fortemente 

dobradas num ângulo mais ou menos de 120° diminuindo gradativamente a um ângulo 

de 90º posteriormente, formando uma pequena quilha na lateral inferior do pedúnculo 

caudal. 

Cabeça grande larga e alta. Olhos muito grandes e arredondados (diâmetro da 

órbita 18,5-26% do CC), latero-dorsalmente posicionados na porção posterior da 

cabeça; divertículo da íris presente e desenvolvido. Órbita com uma crista supra-orbital; 

área interorbital côncava. Pequena elevação entre o olho e a narina. Supraoccipital 
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algumas vezes indistinto dos outros ossos do crânio. Processo supraoccipital, 

posteriormente redondo, elevado e prolongado, separando anteriormente o primeiro par 

de placas pré-dorsais. Área pré-dorsal reduzida a dois pares de pré-dorsais: o primeiro 

par imediatamente após o supraoccipital, com placas grandes, ligeiramente quadradas, 

fortemente suturada medialmente, algumas vezes fusionada; segundo par, com placas 

separadas, pequenas, em forma de diamantes anterior a placa nucal. Placa nucal 

pequena e anterior a trava do espinho da nadadeira dorsal. 

Boca e lábios de tamanho moderado; disco oral arredondado; lábios quase 

completamente coberto com papilas pequenas e redondas, maiores na região central do 

lábio inferior; lábios sem papilas em torno das maxilas e em uma estreita faixa na borda 

distal do lábio inferior. Lábio inferior moderado não alcançando a cintura escapular. 

Barbilhão maxilar espesso anteriormente e longo, fino e livre distalmente. 

 

 
Figura 57. Baryancistrus sp. “Porteira” (espécime não-catalogado), da Cachoeira da 
Enseada, Oriximiná, Pará, Brasil. Espécime vivo (Foto: D. A. Bastos). 
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Figura 58. Baryancistrus sp. “Porteira”, INPA 53133, holótipo, 229,2 mm CP, do rio 
Trombetas, Oriximiná, Pará, Brasil. 
 

Dentes longos, fino e profundamente cuspidados. Cúspides arredondadas e 

ligeiramente assimétricas com divisão vertical entre as cúspides. Pré-maxilar e dentário 

de tamanho similar e dispostos paralelamente a borda do focinho. Papila bucal interna 



 257 

entre os pré-maxilares ausente. Almofada de papilas bucais alongadas imediatamente 

atrás do dentário e pré-maxilar. 

 

Tabela 9. Dados morfométricos e merísticos de Baryancistrus sp. “Porteira”. Medidas 
incluindo o holótipo e mais 12 parátipos. 
 
MEDIDAS H Média Min Max SD N 
Comprimento padrão (mm) 229,2  71,0 269,3  13 
Porcentagem no comprimento padrão       
Comprimento pré-dorsal 41,2 42,0 39,2 43,7 1,2 13 
Comprimento da cabeça 34,3 35,4 32,6 37,2 1,1 13 
Largura do cleitro 35,1 35,0 34,0 36,5 0,7 13 
Largura do processo cleitral 32,8 33,1 31,9 34,8 0,7 13 
Comprimento entre a origem das nadadeiras peitoral e pélvica 22,4 23,2 20,7 25,8 1,3 13 
Comprimento do espinho peitoral 35,9 35,1 32,1 37,5 1,7 13 
Comprimento entre a origem das nadadeiras pélvica e anal 25,4 23,6 20,3 26,0 1,4 13 
Comprimento do espinho da nadadeira pélvica 25,8 27,3 25,8 29,2 1,0 13 
Comprimento pós-anal 30,7 29,3 27,8 30,7 0,9 13 
Comprimento do espinho da nadadeira anal 10,8 12,3 10,8 13,7 0,9 11 
Comprimento do espinho da nadadeira dorsal 23,8 27,3 23,8 29,7 2,2 10 
Comprimento da base da nadadeira dorsal 40,3 40,7 37,8 44,0 1,6 13 
Distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa 2,0 1,2 0,0 3,4 1,2 13 
Altura do pedúnculo caudal 10,9 11,1 10,6 11,9 0,4 13 
Comprimento do espinho da nadadeira adiposa 7,8 7,3 5,8 8,1 0,7 13 
Comprimento entre as nadadeiras adiposa e caudal 23,0 24,1 22,7 25,3 0,8 13 
Altura do corpo na origem da nadadeira dorsal 21,1 22,3 20,8 24,2 1,1 13 
Largura do corpo na origem da nadadeira dorsal 29,0 30,3 29,0 33,2 1,3 13 
Largura do corpo na origem da nadadeira anal 16,0 17,3 16,0 18,8 0,9 13 
Comprimento pós-dorsal 24,5 25,1 23,2 26,9 1,0 13 
Comprimento entre o ânus e a nadadeira anal 4,9 4,1 3,1 4,9 0,6 13 
Porcentagens no comprimento da cabeça       
Diâmetro da orbita 19,9 22,1 18,5 26,0 2,5 13 
Comprimento do focinho 64,9 63,6 59,6 65,7 2,0 13 
Distância entre as narinas 13,3 12,9 11,5 13,8 0,8 13 
Distância entre as orbitas 34,8 33,6 30,0 38,1 2,2 13 
Altura da cabeça 60,2 60,0 57,0 63,4 2,3 13 
Comprimento do dentário 16,9 18,4 16,9 20,8 1,2 13 
Comprimento do pré-maxilar 17,8 18,1 17,1 19,1 0,7 13 
Largura da cabeça 92,5 88,6 83,1 95,0 4,1 13 
Distância entre o olho e a narina 15,8 14,0 11,6 15,8 1,4 13 
Distância interbranquial 59,2 58,7 56,2 61,7 1,4 13 
Distância entre a origem espinho peitoral e a abertura branquial 23,6 22,8 18,2 27,1 2,5 13 
Largura do lábio inferior 55,9 56,5 49,7 61,1 3,6 13 
Comprimento do lábio inferior 16,2 15,1 11,7 17,5 1,5 13 
CONTAGENS       
Número de dentes no pré-maxilar 35  13 41  13 
Número de dentes no dentário 36  14 48  13 
Placas na linha lateral 25  24 25  13 
Placas entre as nadadeiras anal e caudal 10  9 10  13 
Placas entre as nadadeiras dorsal e adiposa 1  0 2  13 
Placas pré-dorsais 3  3 3  13 
Placas ao longo da base da nadadeira dorsal 12  11 12  13 
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Superfície dorsal do corpo completamente coberto por grandes placas, exceto na 

depressão da base da nadadeira dorsal. Superfície ventral em grande parte coberta por 

placas; borda inferior do focinho e lábio superior coberto por pequenas placas exceto na 

ponta do focinho; área nua entre a inserção do lábio inferior e a cintura escapular, região 

abdominal coberta por placas exceto na inserção das nadadeiras pélvicas e ao redor da 

abertura urogenital. Exemplares menores que 90 mm CP, com a região ventral quase 

totalmente nua da ponta do focinho a inserção da nadadeira anal. Pedúnculo caudal 

completamente coberto por placas. Placas da série mediana 24-25. Todas as placas 

marcadas com linhas de pequenos odontódeos e de tamanho uniforme, maiores na borda 

posterior e ao redor da órbita. Odontódeos numerosos e hipertrofiados nas placas 

eversíveis da região interopercular, mais desenvolvidos nos espécimes grandes, com 

maiores odontódeos alcançando ou indo além da margem posterior da órbita. Opérculo 

não exposto, coberto por placas pequenas, numerosas e as vezes quase fusionadas. 

Origem da nadadeira dorsal na porção anterior do corpo, ligeiramente anterior a 

linha vertical da inserção da nadadeira pélvica. Nadadeira dorsal com II, 7; trava do 

espinho da nadadeira dorsal presente, mecanismo de trava desenvolvido. Nadadeira 

dorsal longa e relativamente baixa, podendo alcançar a margem posterior do espinho da 

nadadeira adiposa quando adpressa. Membrana hipertrofiada posterior a nadadeira 

dorsal cobrindo quatro a cinco placas imediatamente atrás do ultimo raio da nadadeira 

dorsal, alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa. Alguns espécimes 

apresenta metade ou uma única placa inteira separando a nadadeira dorsal da placa de 

sustentação da nadadeira adiposa. Nadadeira adiposa grande e com membrana posterior 

ligeiramente desenvolvida. Um único par de placas dorsal separando a nadadeira 

adiposa do primeiro raio procurrente da nadadeira caudal. Nadadeira caudal i,14,i, 

suavemente emarginada, com raio simples do lóbulo ventral ligeiramente mais longo 
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que o do lóbulo dorsal. Nadadeira peitoral I,6, grande, alcançando muito além da base 

da nadadeira pélvica quando adpressa, em alguns espécimes alcançando a abertura 

urogenital. Espinho da nadadeira peitoral grosso e forte, não pungente, coberto por 

grandes odontódeos em machos (possivelmente maduros), maiores e flexíveis na porção 

distal do espinho. Nadadeira pélvica i,5, bem desenvolvida ultrapassando a porção 

posterior da base da nadadeira anal quando adpressa. Nadadeira anal i,4, de tamanho 

médio. Todos os raios cobertos por numerosos e pequenos odontódeos em sua 

superfície livre. Contagem de vertebras 29 (2). Quatro (1) a cinco (1) pares de costelas. 

 

Colorido em álcool. Corpo com colorido de fundo marrom claro na cabeça, dorso e 

flancos. Numerosas pintas amarelo-esbranquiçada, menores que a pupila sobre a cabeça, 

e superfície dorsal da nadadeira peitoral. Pintas muito maiores que a pupila sobre o 

tronco, flancos e nadadeiras dorsal, adiposa e caudal, e na superfície dorsal da nadadeira 

pélvica, alguns indivíduos principalmente nos grandes (acima de 110 mm CP), as pintas 

do tronco e flancos chegam a atingir duas vezes o diâmetro das pintas da cabeça. 

Superfície ventral creme com tonalidade ligeiramente mais escura nas placas 

abdominais; porção externa do lábio superior marrom claro. Superfície ventral dos raios 

indivisos das nadadeiras peitoral e pélvica com coloração castanho claro. Cúspides dos 

dentes castanho escuro (Fig. 58). 

 

Colorido em vida. Padrão de colorido muito similar a dos espécimes preservados, mas 

com tonalidades mais conspícuas. Corpo com colorido de fundo marrom escuro a preto 

na cabeça, dorso e flancos. Pintas amarelo-brilhantes. Superfície ventral branco-

acinzentada da ponta do focinho a origem da nadadeira anal; cinza claro na porção 

ventral do pedúnculo caudal; algumas manchas pálidas mais evidentes sobre as placas 
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do abdômen e pedúnculo caudal. Superfície ventral dos raios indivisos das nadadeiras 

peitoral e pélvica com coloração castanho-alaranjado. Cúspides dos dentes castanho 

escuro brilhante (Fig. 57). 

 

Distribuição. Baryancistrus sp. “Porteira” é conhecida somente para a bacia do rio 

Trombetas, um dos rios de águas claras da calha norte do estado do Pará, Brasil, que 

drena do escudo das Guianas. Essa espécie é encontrada no rio Trombetas e seus 

principais tributários como igarapé Caxipacoré, ocorrendo principalmente nos trechos 

de águas rápidas, encachoeiradas e com substrato pedregoso, tais como: Cachoeira 

Porteira, Cachoeira Vira-mundo, Cachoeira da enseada e Cachoeira Traval (Figs. 59 e 

60). 

 

 
Figura 59. Rio Trombetas, Cachoeira Porteira, Pará, Brasil: um dos locais de coleta de 
Baryancistrus sp. “Porteira”, podendo observar o fundo pedregoso com águas claras e 
com fortes corredeiras (Foto: A. Gonçalves). 
 



 261 

Figura 60. Mapa parcial da Amazônia brasileira mostrando a distribuição de 
Baryancistrus sp. “Porteira”, do rio Trombetas, Pará, Brasil. (Triângulo indica a 
localidade tipo). 
 

Baryancistrus sp. “membrana” 
(Figs. 61, 62 e 63); Tabela 10. 

 
Baryancistrus sp. L 384 Datz, 1989:126 [Revista de aquarismo].−Seidel & Evers, 

2005:546, 547 [Atlas de aquarismo].−Seidel, 2008:84 [Atlas de aquarismo]. 

 

Holótipo: INPA 5586, 188,9 mm CP, Brasil, Pará, Oriximiná, rio Trombetas, cachoeira 

Vira-Mundo, pedral, 0º58’11,9”S 57º01’8,2”W, 26 de novembro de 1987, E. G. 

Ferreira. 

 

Parátipos: Todos do Brasil, estado do Pará, drenagem do rio Trombetas: INPA 5530, 2, 

97,9-129,6 mm CP, Oriximiná, rio Trombetas, corredeiras na margem direita ao nível 

do igarapé Caxipacoré, 0º34’59,5”S 56º47’26,6”W, 24 de abril de 1985, M. Jegu & E. 
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G. Ferreira. INPA 5531, 1, 117,8 mm CP, Oriximiná, rio Cachorro, tributário do rio 

Trombetas, 0º59’22,1”S 57º04’2,8”W, 19 de outubro de 1985, E. G. Ferreira & L. Rapp 

Py-Daniel. INPA 5532, 2, 59,1-132,6 mm CP, Oriximiná, rio Trombetas, a montante da 

cachoeira Vira-Mundo, 0º56’53”S 57º01’09,4”W, 8 de outubro de 1985, E. G. Ferreira 

& L. Rapp Py-Daniel. INPA 5545, 9, (8 alc., 33,7-150,4 mm CP e 1 cs, 86,8 mm CP), 

Oriximiná, rio Trombetas, perto do igarapé Caxipacoré, 1º00’0,0”S 57º01’47,3”W, 15 

de outubro de 1985, E. G. Ferreira & L. Rapp Py-Daniel. INPA 5559, 1, 223,7 mm CP, 

Oriximiná, rio Trombetas, montante da cachoeira Porteira, 1º03’22,4”S 57º03’53,2”W, 

25 de novembro de 1987, E. G. Ferreira. INPA 5561, 1, 185,6 mm CP, Oriximiná, rio 

Trombetas, rio Cachorro tributário do rio Trombetas, 0º59’22,1”S 57º04’2,8”W, 28 de 

novembro de 1987, E. G. Ferreira. INPA 5565, 1, 99,4 mm CP, Oriximiná, rio 

Trombetas, montante da cachoeira Porteira, 1º03’22,4”S 57º03’53,2”W, 6 de setembro 

de 1990, E. G. Ferreira & J. Zuanon. INPA 5586, 96, 34,4-128.7 mm CP, Oriximiná, rio 

Trombetas, cachoeira Vira-Mundo, pedral, 0º58’11,9”S 57º01’8,2”W, 26 de novembro 

de 1987, E. G. Ferreira. INPA 52434, 3, 163,3-175,8 mm CP, Oriximiná, rio Trombetas, 

à montante de Cachoeira Porteira, 0º51’29”S 56º54’34,3”W, 4 de dezembro de 2007, J. 

R. Carvalho Jr. 

 

Não-Tipos: INPA 52435, 4, 43,1-119,4 mm CP, Oriximiná, rio Trombetas, Cachoeira 

da Enseada, à montante de Cachoeira Porteira, 0º49’38,8”S 56º57’28,1”W, 24 de 

outubro de 2008, M. C. Andrade & D. A. Bastos. 

 

Diagnose. Baryancistrus sp. “membrana” difere de todas as suas congêneres pela menor 

distância entre as órbitas 25,9-29,6% do CC (vs. 30,2-45,2% do CC, nas outras 

espécies). Baryancistrus sp. “membrana” difere de suas congêneres exceto de 



 263 

Baryancistrus sp. “Jari” pelo maior comprimento do espinho da nadadeira dorsal 34,7-

41,8% do CP (vs. 20,1-32,2% do CP, nas outras congêneres). Baryancistrus sp. 

“membrana” pode ser distinguida de suas congêneres exceto de Baryancistrus sp. “bola 

branca” e Baryancistrus sp. “Teles Pires” pelo padrão de colorido: apresentando corpo 

cinza a cinza claro densamente coberto por pintas brancas, nem sempre visíveis, com 

diâmetro maior que a pupila (vs. coloração fundo escuro coberto por pontos menores 

que a pupila em B. longipinnis, Baryancistrus sp. “Jari” e Baryancistrus sp. “Jolie”;  

coloração de fundo escuro coberto por pintas grandes, amareladas, bem espaçadas e 

maiores que a pupila em Baryancistrus sp. “Porteira”; coloração de fundo cinza escuro a 

preto coberto por pintas bem definidas, com mesmo diâmetro a menores que a pupila 

com tonalidade amareladas e espaçadas, nas demais congêneres). Baryancistrus sp. 

“membrana” difere de B. longipinnis, Baryancistrus sp. “bola branca”, Baryancistrus 

sp. “Culuene”, Baryancistrus sp. “Tapajos”, Baryancistrus sp. “Teles Pires” e 

Baryancistrus sp. “Araguaia” pela membrana posterior ao ultimo raio da nadadeira 

dorsal alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa (vs. membrana posterior 

não alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa deixando de duas a quatro 

placas livres entre as nadadeiras dorsal e a adiposa). Baryancistrus sp. “membrana” 

difere ainda de B. longipinnis, B. niveatus, Baryancistrus sp. “Porteira”, Baryancistrus 

sp. “Tapajos”, Baryancistrus sp. “Teles Pires” e Baryancistrus sp. “Araguaia” por 

apresentar o abdômen sem placas (vs. abdômen parcial a totalmente coberto por placas).  

 

Descrição. Aspectos gerais de Baryancistrus sp. “membrana” são apresentados nas 

figuras 61, 62 e 63. Dados morfométricos e as contagens na Tabela 10. Baryancistrus de 

médio porte, com maior espécime examinado alcançando 223,7 mm CP. Corpo 

arredondado anteriormente em vista dorsal, da origem do cleitro ao processo cleitral 
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estreitando bruscamente, da porção posterior do processo cleitral até a quarta placa da 

série médio ventral gentilmente reto; deste ponto tornando gradualmente estreito até a 

origem da nadadeira caudal. Maior largura do corpo no cleitro. Corpo alto e estreito, 

maior altura do corpo na origem da nadadeira dorsal. Em vista lateral, perfil dorsal 

convexo da ponta focinho a inserção da nadadeira dorsal, com forte inclinação da ponta 

do focinho a inserção do olho; deste ponto até o espinho da nadadeira adiposa quase 

reto a ligeiramente convexo. Pequena depressão deixando o perfil levemente côncavo 

do espinho da nadadeira adiposa ao primeiro raio procurrente da nadadeira caudal. 

Superfície ventral reta da ponta do focinho à origem da nadadeira caudal. Em corte 

transversal, região anterior do corpo aproximadamente triangular e ligeiramente oval no 

pedúnculo caudal. 

 
Figura 61. Baryancistrus sp. “membrana” INPA 52434, parátipo, 163,3 mm CP, do rio 
Trombetas, Oriximiná, Pará, Brasil. Espécime vivo (Foto: D. A. Bastos). 
 

Quilha (carena) baixa ao longo da base da nadadeira dorsal, da segunda placa da 

base da nadadeira dorsal até a origem da adiposa. Quatro primeiras placas laterais da 

série médio-ventral suavemente dobradas (quilha pouco acentuada). Superfície ventral 

do pedúnculo caudal plano com série de placas ventrais fortemente dobradas mais ou 



 265 

menos num ângulo de 100°, formando uma pequena quilha na lateral inferior do 

pedúnculo caudal. 

 
Figura 62. Baryancistrus sp. “membrana” INPA 5586, holótipo, 188,9 mm CP, rio 
Trombetas, Cachoeira Vira-Mundo, Oriximiná, Pará, Brasil. 
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Figura 63. Baryancistrus sp. “membrana” (a) INPA 52435, parátipo, 119,4 mm CP, do 
rio Trombetas, Oriximiná, Pará, Brasil (b) juvenil não-catalogado. Espécimes vivos 
(Foto: D. A. Bastos). 
 

Cabeça grande, alta e moderadamente estreita. Olhos grandes e redondos 

(diâmetro da órbita 17,4-24,3% do CC), latero-dorsalmente posicionados na porção 

posterior da cabeça; divertículo da íris presente e desenvolvido. Órbita não elevada; área 

interorbital quase completamente plana a levemente convexa. Pequeno elevação entre o 

olho e a narina. Supraoccipital algumas vezes indistinto dos outros ossos do crânio. 
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Processo supraoccipital posteriormente pontudo, elevado e prolongado separando 

anteriormente o primeiro par de placas pré-dorsais. Área pré-dorsal reduzida a dois 

pares de placas pré-dorsais: o primeiro par imediatamente ao supraoccipital com placas 

grandes, ligeiramente triangular, fortemente suturada medialmente, algumas vezes 

fusionada; segundo par, com placas separadas, pequenas, em forma de diamantes 

anterior a placa nucal. Placa nucal pequena e anterior a trava do espinho da nadadeira 

dorsal. 

Boca e lábios de tamanho moderado; disco oral arredondado; lábios quase 

completamente coberto com papilas pequenas e redondas, maiores na região central do 

lábio inferior; lábios sem papilas em torno das maxilas e em uma estreita faixa na borda 

do lábio inferior. Lábio inferior moderado não alcançando a cintura escapular. 

Barbilhão maxilar espesso anteriormente e longo, fino e livre distalmente. 

Dentes longos, finos, e profundamente cuspidados. Cúspides pequenas e 

espatuladas; cúspides largamente assimétricas e diagonalmente divididas, com cúspide 

interna maior e cerca de duas vezes mais larga que a cúspide externa. Pré-maxilar e 

dentário de tamanho similar e dispostos paralelamente a borda do focinho. Uma única 

papila bucal interna entre os pré-maxilares, longa e fina. 

Superfície dorsal do corpo completamente coberto por grandes placas, exceto na 

depressão da base da nadadeira dorsal. Superfície ventral em grande parte sem placas do 

focinho a origem da nadadeira anal; exemplares acima de 110 mm CP, apresentam 

pequenos aglomerados de placas sobre a cintura peitoral. Superfície ventral do 

pedúnculo caudal completamente coberto por placas. Placas da série mediana 24-25. 

Todas as placas marcadas com linhas de pequenos odontódeos e de tamanho uniforme. 

Odontódeos numerosos e hipertrofiados nas placas eversíveis da região interopercular, 

mais desenvolvidos nos espécimes grandes, com maiores odontódeos alcançando ou 
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indo além da margem posterior da órbita, mas não alcançando a margem posterior do 

processo pós-cleitral. Opérculo não exposto, coberto por placas pequenas, numerosas e 

as vezes quase fusionadas. 

Origem da nadadeira dorsal na porção anterior do corpo, anterior a linha vertical 

da inserção da nadadeira pélvica. Nadadeira dorsal com II, 7; trava do espinho da 

nadadeira dorsal presente, mecanismo de trava funcional. Nadadeira dorsal longa e 

muito alta, alcançando o espinho da nadadeira adiposa quando adpressa. Membrana 

hipertrofiada posterior a nadadeira dorsal cobrindo as cinco placas imediatamente atrás 

do ultimo raio da nadadeira dorsal, alcançando a placa de sustentação da nadadeira 

adiposa. Nadadeira adiposa grande e com membrana posterior ligeiramente 

desenvolvida. Um par de placas dorsal separando a nadadeira adiposa do primeiro raio 

procurrente da nadadeira caudal. Nadadeira caudal i,14,i, suavemente emarginada, com 

raio simples do lóbulo ventral ligeiramente mais longo que o do lóbulo dorsal. 

Nadadeira peitoral I,6, grande, alcançando muito além da base da nadadeira pélvica 

quando adpressa, mas não alcançando a abertura urogenital. Espinho da nadadeira 

peitoral grosso e forte, não pungente, coberto por grandes odontódeos em machos 

(possivelmente maduros), maiores e flexíveis na porção distal do espinho. Nadadeira 

pélvica i,5 alcançando a porção posterior da base da nadadeira anal quando adpressa. 

Nadadeira anal i,4, de tamanho médio. Todos os raios cobertos por numerosos e 

pequenos odontódeos em sua superfície livre. Contagem de vertebras 29 (1). Sete (1) 

pares de costelas. 

 

Colorido em álcool. Cabeça, tronco e nadadeiras densamente coberto por manchas 

ligeiramente arredondadas, de coloração creme-amarelada não muito evidentes, 

limitadas por linhas finas de colorido cinza claro. Extremidades distal das nadadeiras 
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cinza escuro e alguns indivíduos ainda conservam os tons avermelhados da mancha da 

membrana inter-radial e dos raios das nadadeiras (ver colorido em vida). Superfície 

ventral branca-amarelada ou creme (Fig. 62). 

 
Tabela 10. Dados morfométricos e merísticos de Baryancistrus sp. “membrana”. 
Medidas incluindo o holótipo e mais 26 parátipos. 
 
MEDIDAS H Média Min Max SD N 
Comprimento padrão (mm) 188,9 123,7 76,1 223,7 38,7 27 
Porcentagem no comprimento padrão       
Comprimento pré-dorsal 37,2 40,2 37,2 42,8 1,2 27 
Comprimento da cabeça 32,3 34,3 32,1 35,7 1,0 27 
Largura do cleitro 29,9 31,8 29,9 33,3 0,9 27 
Largura do processo cleitral 28,1 30,0 27,3 32,0 1,2 27 
Comprimento entre a origem das nadadeiras peitoral e pélvica 25,0 24,4 20,8 27,1 1,4 27 
Comprimento do espinho peitoral 34,6 34,9 33,0 36,9 1,0 27 
Comprimento entre a origem das nadadeiras pélvica e anal 24,6 23,3 22,0 25,2 0,9 27 
Comprimento do espinho da nadadeira pélvica 26,4 27,7 25,3 29,3 1,1 27 
Comprimento pós-anal 28,6 29,4 27,7 31,0 0,9 27 
Comprimento do espinho da nadadeira anal 11,2 12,6 11,2 14,0 0,8 27 
Comprimento do espinho da nadadeira dorsal 36,2 38,1 34,7 41,8 2,1 24 
Comprimento da base da nadadeira dorsal 45,5 44,7 42,5 47,1 1,3 27 
Distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 
Altura do pedúnculo caudal 10,9 11,6 10,6 12,5 0,5 27 
Comprimento do espinho da nadadeira adiposa 6,8 7,5 6,6 8,3 0,5 26 
Comprimento entre as nadadeiras adiposa e caudal 21,2 21,9 20,4 23,5 0,8 27 
Altura do corpo na origem da nadadeira dorsal 18,2 19,8 18,0 23,2 1,2 27 
Largura do corpo na origem da nadadeira dorsal 28,1 28,1 26,0 29,5 0,9 27 
Largura do corpo na origem da nadadeira anal 17,2 16,7 15,3 18,5 0,8 27 
Comprimento pós-dorsal 21,3 21,2 19,4 22,7 0,7 27 
Comprimento entre o ânus e a nadadeira anal 5,0 4,0 2,9 5,0 0,5 27 
Porcentagens no comprimento da cabeça       
Diâmetro da orbita 17,9 21,1 17,4 24,3 2,0 27 
Comprimento do focinho 66,8 62,6 58,9 67,3 2,4 27 
Distância entre as narinas 11,8 11,0 9,7 12,4 0,8 27 
Distância entre as orbitas 29,1 28,0 25,9 29,6 1,1 27 
Altura da cabeça 53,9 55,7 53,0 59,9 1,7 27 
Comprimento do dentário 18,2 17,9 16,0 20,0 1,0 27 
Comprimento do pré-maxilar 19,8 18,8 16,8 21,2 1,0 27 
Largura da cabeça 86,9 85,2 81,7 90,7 2,2 27 
Comprimento entre o olho e a narina 11,8 11,8 10,4 13,8 0,9 27 
Distância interbranquial 54,7 54,9 51,7 58,1 1,9 27 
Distância entre a origem espinho peitoral e a abertura branquial 23,4 22,3 18,8 26,0 1,5 27 
Largura do lábio inferior 55,5 54,1 49,8 58,8 2,6 27 
Comprimento do lábio inferior 14,9 14,7 12,5 16,5 1,3 27 
CONTAGENS       
Número de dentes no pré-maxilar 75  40 76  27 
Número de dentes no dentário 74  40 74  27 
Placas na linha lateral 25  24 25  27 
Placas entre as nadadeiras anal e caudal 10  9 11  27 
Placas entre as nadadeiras dorsal e adiposa 0  0 0  27 
Placas pré-dorsais 3  3 3  27 
Placas ao longo da base da nadadeira dorsal 13  13 14  27 
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Colorido em vida. Corpo densamente coberto por manchas arredondadas limitadas por 

linhas finas de colorido verde-escuro a cinza-escuro. Manchas de colorido amarelo-

avermelhada do mesmo tamanho a menores que pupila na região da cabeça; maiores e 

mais claras no dorso, flancos e nadadeiras. Nadadeiras peitoral e pélvica cobertos por 

manchas apenas na superfície dorsal; membrana inter-radial de todas as nadadeiras 

verde escuro a cinza, porção distal com tonalidades mais escura chegando a preto em 

alguns indivíduos. Face anterior e posterior do espinho da nadadeira dorsal com uma 

faixa preta; face lateral distal de todos os raios da nadadeira dorsal avermelhados, mais 

conspícuos no espinho, primeiro, segundo e sétimo raio ramificados; manchas 

avermelhadas ao longo da membrana inter-radial entre o espinho e o primeiro raio 

ramificado. Extremidade distal dos raios indivisos da nadadeira caudal levemente 

avermelhados. Superfície ventral pálida ou creme e sem manchas, lábios e porção 

ventral dos raios das nadadeiras peitoral e pélvica ligeiramente mais escuro com 

tonalidade amarelo-alaranjado, pedúnculo caudal acinzentado (Fig. 61 e 63). 

 

Distribuição. Baryancistrus sp. “membrana” é conhecida somente para a bacia do rio 

Trombetas. Essa espécie é encontrada no rio Trombetas nos arredores de Cachoeira 

Porteira, Cachoeira Vira-mundo e Cachoeira da enseada e seus principais tributários 

como igarapé Caxipacoré (Figs. 64 e 65). 
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Figura 64. Mapa parcial da Amazônia brasileira mostrando a distribuição de 
Baryancistrus sp. “membrana”, do rio Trombetas, Pará, Brasil. (triangulo indica a 
localidade tipo). 
 

 
Figura 65. Rio Trombetas, Pará, Brasil: (a-c) Cachoeira Vira Mundo, Localidade tipo 
de Baryancistrus sp. “membrana”, (d) Cachoeira Enseada um dos locais de coleta de 
coleta (Foto: A. Gonçalves). 
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Baryancistrus sp. “Tapajos” 
(Figs. 66 e 67); Tabela 11. 

 

Baryancistrus sp. L 142 Datz, 1989:70 [Revista de aquarismo].−Seidel & Evers, 

2005:532, 533 [Atlas de aquarismo].−Seidel, 2008:82 [Atlas de aquarismo]. 

Baryancistrus sp. “mancha pequena” Ohara et al., 2017:261 [Catálogo e guia de 

identificação]. 

 

Holótipo. INPA 53149, 238,6 mm CP, Brasil, Pará, Trairão, rio Jamanxim, Ilha da 

Terra Preta, 4°52’55,8”S 56°27’31,1”W, bacia do rio Tapajós, 19 de outubro de 1991, 

L. Rapp Py-Daniel & J. A. Zuanon. 

 

Parátipos. Todos do Brasil, estado do Pará, drenagem do rio Tapajós: INPA 6634, 2, 

121,9-213,1 mm CP, Trairão, rio Jamanxim, Ilha da Terra Preta, 4°52’55,8”S 

56°27’31,1”W, 19 de outubro de 1991, L. Rapp Py-Daniel & J. Zuanon. INPA 6701, 

13, 147,4-211,3 mm CP, coletado com o holótipo. INPA 6787, 11, 29,4-141,5 mm CP, 

Trairão, rio Jamanxim, Ilha da Terra Preta, 4°52’55,8”S 56°27’31,1”W, 20 de outubro 

de 1991, L. Rapp Py-Daniel & J. Zuanon. INPA 6870, 6, (5 alc, 200,6-303,8 mm CP, 1 

esq, 241.6 mm CP), Itaituba, Vila Pimental, rio Tapajós, abaixo da foz do rio Jamanxim, 

4°40’29,6”S 56°22’25,2”W, 23 de outubro de 1991, L. Rapp Py-Daniel & J. Zuanon. 

INPA 48538, 2, 241,1-243,9 mm CP, Mato Grosso, Paranaíta, rio São Benedito 

tributário do rio Teles Pires, 9º6’13”S 57º1’53”W, 1 de abril de 2014, S. Arrolho, R. 

Rosa & Reginaldo. MZUSP 24291, 9 25,6-134,5 mm CP, Pará, Trairão, Vila de São 

Luiz do Tapajós, Cachoeira do Maranãozinho, rio Tapajós, perto de São Luiz, 

4º28’00”S 56º15’00”W, novembro de 1970, Expedição Permanente à Amazônia. 

MZUSP 25312, 1, 185,7 mm CP, Pará, Trairão, Ilhas margem direita junto à curva, 

abaixo do Porto Flexal, (abaixo da sede), 4º37’00”S 56º18’00”W, 15 de julho de 1979, 
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J. C. Oliveira. MZUSP 92715, 3, 35,3-107,2 mm CP, Pará, Trairão, Vila Pimental, rio 

Tapajós, na corredeira do Pajaú e arredores, 4º35’4”S 56º15’32”W, 11 de novembro de 

2006, L. M. Sousa & J. L. Birindelli. MZUSP 107924, 1, 172,3 mm CP, Mato Grosso, 

Alta Floresta, rio Apiacás tributário do rio Teles Pires, a jusante da cachoeira, 

9º12’20”S 57º5’33”W, 3 de junho de 2006, K. de Silimon & B. S. Lopes. MZUSP 

116418, 2, 101,2-101,6 mm CP, Mato Grosso, Paranaíta, rio Apiacás tributário do rio 

Teles Pires, 9º11’42,4”S 57º5’5,3”W, 19 de novembro de 2014, W. Ohara. MZUSP 

116460, 1, 175,0 mm CP, Mato Grosso, Paranaíta, rio Teles Pires, a jusante da 

cachoeira Sete Quedas, 9º20’55”S 56º46’44”W, 7 de julho de 2014, W. Ohara. 

 

Não-tipos. INPA 26505, 23, 26,8-34,3 mm CP, Itaituba, Vila Pimental, rio Tapajós, 

corredeira do Pajaú e arredores, 4º35’4”S 56º15’32”W, 11 de novembro de 2006, L. M. 

Sousa & J. L. Birindelli. INPA 43737, 12, 38,6-71,4 mm CP, Itaituba, Ilha da 

Montanha, rio Tapajós 4º56’59”S 56º45’4,8”W, 26 de novembro de 2012, E. Ribeiro & 

V. Machado. INPA 43738, 13, 32,0-72,7 mm CP, Itaituba, Vila Pimental, rio Tapajós, 

4º34’25”S 56º17’33”W, 27 de novembro de 2012, E. Ribeiro & V. Machado. INPA 

43739, 2, 35,5-43,2 mm CP, Itaituba, entre a foz do rio Itapacurá e as corredeiras de São 

Luis, 4º21’59”S 56º11’38”W 29 de novembro de 2012, E. Ribeiro & V. Machado. 

INPA 43740, 2, 57,4-66,8 mm CP, Itaituba, Vila Pimental, rio Tapajós, 4º34’25”S 

56º17’33”W, 28 de novembro de 2012, E. Ribeiro & V. Machado. MZUSP 22009, 4, 

24,6-50,3 mm CP, Pará, Trairão, Vila de São Luiz, rio Tapajós, poça em pedrais, 

4º27’00”S 56º15’00”W, 8 de novembro de 1970, Expedição Permanente à Amazônia. 

 

Diagnose. Baryancistrus sp. “Tapajos” difere de suas congêneres exceto de 

Baryancistrus sp. “Culuene” por apresentar o corpo coberto por pintas do mesmo 
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tamanho a menores que a pupila e distantes umas das outras (vs. corpo coberto por 

diminutos pontos claros em B. longipinnis, Baryancistrus sp. “Jolie” e Baryancistrus sp. 

“Jari”; ou corpo coberto por pintas do mesmo tamanho a menores que a pupila e 

próximas umas das outras em B. niveatus, B. xanthellus e Baryancistrus sp. “Araguaia”; 

ou pintas claras e grandes maiores que a pupila em Baryancistrus sp. “bola branca”, 

Baryancistrus sp. “membrana”, Baryancistrus sp. “Teles Pires”, Baryancistrus sp. 

“Porteira” e B. chrysolomus). Baryancistrus sp. “Tapajos” difere de suas congêneres 

exceto de B. longipinnis, B. niveatus, Baryancistrus sp. “Porteira”, Baryancistrus sp. 

“Teles Pires” e Baryancistrus sp. “Araguaia” por apresentar o abdômen parcial a 

totalmente coberto por placas (vs. abdômen sem placas, nas outras congêneres). 

Baryancistrus sp. “Tapajos” difere ainda de suas congêneres exceto de B. longipinnis, 

Baryancistrus sp. “bola branca”, Baryancistrus sp. “Culuene”, Baryancistrus sp. “Teles 

Pires” e Baryancistrus sp. “Araguaia” pela membrana posterior ao ultimo raio da 

nadadeira dorsal não alcançar a placa de sustentação da nadadeira adiposa deixando de 

uma a três placas livres entre as nadadeiras dorsal e adiposa (vs. membrana alcançando 

a placa de sustentação da nadadeira adiposa). Baryancistrus sp. “Tapajos” difere de B. 

chrysolomus e B. xanthellus pela ausência de uma banda amarelo-alaranjada na porção 

distal das nadadeiras dorsal e caudal (vs. presença). Baryancistrus sp. “Tapajos” difere 

de B. niveatus pela largura do cleitro 32,0-35,3% do CP (vs. 35,5-41,1% do CP). 

 

Descrição. Aspectos gerais de Baryancistrus sp. “Tapajos” são apresentados nas figuras 

66 e 67. Dados morfométricos e as contagens são apresentados na Tabela 11. 

Baryancistrus de grande porte, com maior espécime examinado alcançando 303,8 mm 

CP. Corpo arredondado anteriormente em vista dorsal, resto da porção posterior do 

processo cleitral a quarta placa da serie médio-ventral; deste ponto tornando 
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gradualmente estreito até a origem da nadadeira caudal. Maior largura do corpo no 

cleitro. Corpo largo, robusto e alto, maior altura do corpo na origem da nadadeira 

dorsal. Em vista lateral, perfil dorsal convexo da ponta do focinho a inserção da 

nadadeira dorsal; deste ponto declinando gradativamente até o primeiro raio procurrente 

dorsal da nadadeira caudal, com perfil dorsal ligeiramente convexo. Superfície ventral 

reta da ponta do focinho à inserção da nadadeira caudal. Em corte transversal, região 

anterior do corpo aproximadamente triangular e ligeiramente oval no pedúnculo caudal. 

 
Figura 66. Baryancistrus sp. “Tapajos” (espécime não catalogado), do rio Tapajós, 
Itaituba, Pará, Brasil. (Foto: L. Sousa). 
 

Quilha (carena) baixa ao longo da nadadeira dorsal até a inserção da placa de 

sustentação da nadadeira adiposa. Quatro primeiras placas laterais da série médio-

ventral suavemente dobradas (quilha pouco acentuada). Superfície ventral do pedúnculo 
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caudal plano com série placas ventrais fortemente dobradas num ângulo mais ou menos 

de 120° diminuindo gradativamente a um ângulo de 90º posteriormente, formando uma 

pequena quilha na lateral inferior do pedúnculo caudal. 

 
Figura 67. Baryancistrus sp. “Tapajos”, INPA 53149, holótipo, 238,6 mm CP, Ilha da 
Terra Preta, rio Jamanxim, bacia do rio Tapajós, Trairão, Pará, Brasil. 
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Tabela 11. Dados morfométricos e merísticos de Baryancistrus sp. “Tapajos”. Medidas 
incluindo o holótipo e mais 29 parátipos. 
 
MEDIDAS H Média Min Max SD N 
Comprimento padrão (mm) 238,6  79,9 303,8  30 
Porcentagem no comprimento padrão       
Comprimento pré-dorsal 42,1 42,8 39,3 45,1 1,3 30 
Comprimento da cabeça 34,3 35,8 33,0 37,9 1,3 30 
Largura do cleitro 33,9 34,1 32,0 35,3 0,8 30 
Largura do processo cleitral 32,0 32,4 29,8 34,5 1,2 30 
Comprimento entre a origem das nadadeiras peitoral e pélvica 21,5 22,8 19,5 25,0 1,3 30 
Comprimento do espinho peitoral 36,2 34,8 32,0 37,2 1,4 30 
Comprimento entre a origem das nadadeiras pélvica e anal 24,8 24,1 22,2 25,5 0,9 30 
Comprimento do espinho da nadadeira pélvica 23,9 25,8 22,9 28,2 1,6 30 
Comprimento pós-anal 29,0 28,5 25,7 30,4 1,1 30 
Comprimento do espinho da nadadeira anal 10,0 10,7 9,7 12,4 0,6 30 
Comprimento do espinho da nadadeira dorsal  26,7 23,3 29,9 1,8 28 
Comprimento da base da nadadeira dorsal 36,4 37,3 34,2 41,0 1,7 30 
Distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa 6,1 4,6 0,0 8,8 1,8 30 
Altura do pedúnculo caudal 10,8 10,9 9,9 11,6 0,4 30 
Comprimento do espinho da nadadeira adiposa 8,1 8,1 7,2 8,9 0,4 30 
Comprimento entre as nadadeiras adiposa e caudal 23,4 23,4 21,9 24,8 0,6 30 
Altura do corpo na origem da nadadeira dorsal 23,2 21,7 18,5 23,8 1,4 30 
Largura do corpo na origem da nadadeira dorsal 31,5 30,9 28,4 32,9 1,0 30 
Largura do corpo na origem da nadadeira anal 19,5 17,7 16,1 19,5 0,9 30 
Comprimento pós-dorsal 29,7 27,6 24,7 30,7 1,6 30 
Comprimento entre o ânus e a nadadeira anal 3,7 3,8 3,1 4,3 0,3 30 
Porcentagens no comprimento da cabeça       
Diâmetro da orbita 16,9 17,9 15,2 21,9 1,9 30 
Comprimento do focinho 65,3 67,2 64,3 70,4 1,7 30 
Distância entre as narinas 14,1 14,0 12,4 17,6 1,2 30 
Distância entre as orbitas 37,4 35,8 32,4 39,7 2,0 30 
Altura da cabeça 61,3 56,9 51,0 61,3 2,4 30 
Comprimento do dentário 21,0 20,7 18,2 23,1 1,2 30 
Comprimento do pré-maxilar 20,7 20,3 17,9 22,6 1,1 30 
Largura da cabeça 96,7 89,6 83,6 96,7 3,3 30 
Distância entre o olho e a narina 16,2 14,9 11,7 16,7 1,1 30 
Distância interbranquial 59,7 58,8 54,9 63,2 1,9 30 
Distância entre a origem espinho peitoral e a abertura branquial 22,9 21,3 17,7 24,5 1,6 30 
Largura do lábio inferior 63,1 61,8 57,1 67,6 2,5 30 
Comprimento do lábio inferior 15,3 15,4 12,9 17,8 1,1 30 
CONTAGENS       
Número de dentes no pré-maxilar 59  24 63  30 
Número de dentes no dentário 66  25 70  30 
Placas na linha lateral 25  24 26  30 
Placas entre as nadadeiras anal e caudal 9  9 11  30 
Placas entre as nadadeiras dorsal e adiposa 2  0 3  30 
Placas pré-dorsais 3  3 3  30 
Placas ao longo da base da nadadeira dorsal 10  9 12  30 
 

Cabeça grande, larga e alta. Olhos grandes e arredondados (diâmetro da órbita 

15,2-21,9% do CC), latero-dorsalmente posicionados na porção posterior da cabeça; 

divertículo da íris presente e desenvolvido. Órbita pouco elevada; área interorbital quase 
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completamente plana. pequena elevação entre o olho e a narina. Supraoccipital algumas 

vezes indistinto dos outros ossos do crânio. Processo supraoccipital redondo 

posteriormente, não elevado e prolongado, separando anteriormente o primeiro par de 

placas pré-dorsais. Área pré-dorsal reduzida a dois pares de placas pré-dorsais: o 

primeiro par, imediatamente após o supraoccipital, com placas grandes, ligeiramente 

triangular, fortemente suturada medialmente, algumas vezes fusionada; segundo par, 

com placas separadas, pequenas, em forma de diamantes anterior a placa nucal. Placa 

nucal pequena e anterior a trava do espinho da nadadeira dorsal. 

Boca e lábios de grandes; disco oral arredondado; lábios quase completamente 

coberto com papilas pequenas e redondas, maiores na região central do lábio inferior; 

lábios sem papilas em torno das maxilas. Lábio inferior grande não alcançando a cintura 

escapular. Barbilhão maxilar espesso anteriormente e longo, fino e livre distalmente. 

Dentes longos, finos e profundamente cuspidados. Cúspides arredondadas e 

ligeiramente assimétricas com divisão vertical entre as cúspides; em juvenis as cúspides 

são largamente assimétricas e diagonalmente divididas. Pré-maxilar e dentário de 

tamanho similar e dispostos paralelamente a borda do focinho. Uma única papila bucal 

interna entre os pré-maxilares, curta e digitiforme. Almofada de pequenas papilas bucais 

imediatamente atrás do dentário e pré-maxilar. 

Superfície dorsal do corpo completamente coberto por grandes placas, exceto na 

depressão da base da nadadeira dorsal. Superfície ventral em grande parte coberta por 

placas; pequena área nua na ponta do focinho e na base do lábio inferior; região 

abdominal coberta por placas exceto na inserção das nadadeiras pélvicas e ao redor da 

abertura urogenital. Juvenis com a região ventral quase totalmente nua da ponta do 

focinho a inserção da nadadeira anal. Pedúnculo caudal completamente coberto por 

placas. Placas da série mediana 24-26. Todas as placas marcadas com linhas de 
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pequenos odontódeos e de tamanho uniforme, maiores na borda posterior. Odontódeos 

numerosos e hipertrofiados nas placas eversíveis da região interopercular, mais 

desenvolvidos nos espécimes grandes, com maiores odontódeos alcançando ou indo 

além da margem posterior da órbita. Opérculo não exposto, coberto por placas 

pequenas, numerosas e as vezes quase fusionadas. 

Origem da nadadeira dorsal na porção anterior do corpo, anterior a linha vertical 

da inserção da nadadeira pélvica. Nadadeira dorsal com II, 7; trava do espinho da 

nadadeira dorsal presente, mecanismo de trava funcional. Nadadeira dorsal longa, 

podendo alcançar a margem anterior do espinho da nadadeira adiposa quando adpressa. 

Membrana hipertrofiada posterior a nadadeira dorsal cobrindo duas e raramente três 

placas imediatamente atrás do ultimo raio da nadadeira dorsal, não alcançando a placa 

de sustentação da nadadeira adiposa, deixando uma (7), duas (20) e três (1) placas 

separando a nadadeira dorsal da placa de sustentação da nadadeira adiposa. Nadadeira 

adiposa grande e com membrana posterior bem desenvolvida. Um único par de placas 

dorsal separando a nadadeira adiposa do primeiro raio procurrente da nadadeira caudal. 

Nadadeira caudal i,14,i, suavemente emarginada, com raio simples do lóbulo ventral 

ligeiramente mais longo que o do lóbulo dorsal. Nadadeira peitoral I,6, grande, podendo 

alcançar a abertura urogenital adpressa. Espinho da nadadeira peitoral grosso e forte, 

não pungente, coberto por grandes odontódeos em machos (possivelmente maduros), 

maiores e flexíveis na porção distal do espinho. Nadadeira pélvica i,5, bem 

desenvolvida ultrapassando a porção posterior da base da nadadeira anal quando 

adpressa. Nadadeira anal i,4, de tamanho médio. Todos os raios cobertos por numerosos 

e pequenos odontódeos em sua superfície livre. Contagem de vertebras 29 (1). Quatro 

(1) pares de costelas. 
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Colorido em álcool. Corpo com colorido de fundo marrom na cabeça, dorso e flancos. 

Numerosas pintas amarelo-esbranquiçada, menores que a pupila sobre a cabeça, dorso, 

flancos e nadadeiras. Superfície ventral creme com tonalidade ligeiramente mais escura 

nas placas abdominais e pedúnculo caudal; pintas ligeiramente maiores que as da cabeça 

e dorso sobre as placas abdominais e pedúnculo caudal; superfície ventral 

esbranquiçadas nas pequenas áreas nuas. Porção externa do lábio superior marrom 

escuro. Juvenis com pintas maiores que a dos indivíduos adultos com diâmetro similar a 

pupila (Fig. 67). 

 

Colorido em vida. Padrão semelhante ao descrito para espécimes preservados, 

mudando apenas a intensidade das cores. Colorido de fundo marrom escuro e coberto 

por numerosas pintas de amareladas. Superfície ventral levemente acinzentada (Fig. 66). 

 

Distribuição. Baryancistrus sp. “Tapajos” é conhecida somente para a bacia do rio 

Tapajós, nos arredores das corredeiras de São Luiz do Tapajós no estado do Pará, e em 

seus principais tributários, tais como: rio Jamanxim, rio Teles Pires, no trecho do 

complexo de cachoeiras de Sete quedas, e no rio Apiacás um tributário do rio Teles 

Pires no estado de Mato Grosso (Figs. 68 e 69). 

 

Observações. O exemplar usado na preparação do esqueleto seco para análise 

osteológica teve o seu intestino dissecado e medido. O intestino do exemplar INPA 

6870 com comprimento padrão 241,6 mm CP mediu 5,35 metros, o que corresponde a 

22 vezes o comprimento padrão. 
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Figura 68. Mapa parcial da Amazônia brasileira mostrando a distribuição de 
Baryancistrus sp. “Tapajos”, da bacia do rio Tapajós, nos Estados de Mato Grosso e 
Pará, Brasil. (triangulo indica a localidade tipo). 
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Figura 69. Complexo corredeiras de São Luiz do Tapajós, um dos locais de ocorrência 
de Baryancistrus sp. “tapajos,” rio Tapajós, Itaituba, Pará, Brasil. (Foto: C. S. Oliveira). 
 

Baryancistrus sp. “Teles Pires” 
(Figs. 70, 71 e 72); Tabela 12. 

Baryancistrus sp. L 364 Datz, 1989:121 [Revista de aquarismo].−Seidel & Evers, 

2005:544, 545 [Atlas de aquarismo].−Seidel, 2008:84 [Atlas de aquarismo]. 

Baryancistrus sp. “mancha grande” Ohara et al., 2017:260 [Catálogo e guia de 

identificação]. 

 

Holótipo: INPA 44707, 1, 181,2 mm CP, Brasil, Mato Grosso, Paranaíta, rio Teles 

Pires, pedral abaixo da corredeira do Jaú, 9º22’20,6”S 56º41’7,4”W, 4 de outubro de 

2009, R. R. de Oliveira, H. M. V. Espirito-Santo, A. N. da Silva & L. C. F. da silva. 

 

Parátipos: Todos do Brasil, bacia do rio Tapajós: INPA 33944, 1, 215,0 mm CP, Mato 

Grosso, Paranaíta, rio Teles Pires, fazenda do João Carvalho, 9º22’32,6”S 

56º42’58,2”W, 24 de abril de 2009, R. R. de Oliveira, H. M. V.  Espirito-Santo, A. N. 

da Silva & L. C. F. da silva. INPA 33998, 1, 139,4 mm CP, Mato Grosso, Paranaíta, rio 
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Teles Pires, pedral na margem direita, mais ou menos 18 km abaixo da balsa do 

cajueiro, 9º22’32,5”S 56º37’41,5”W, 29 de setembro de 2009, R. R. de Oliveira, H. M. 

V. Espirito-Santo, A. N. da Silva & L. C. F. da silva. INPA 45285, 1, 162,0 mm CP, 

Mato Grosso, Paranaíta, rio Teles Pires, ensecadeira da UHE Teles Pires, 9º20’49”S 

56º46’42”W, 18 de junho de 2013, R. Rojo et al. INPA 45382, 4, 175,6-195,5 mm CP, 

Mato Grosso, Paranaíta, rio Teles Pires, pequeno lago na margem direita logo abaixo da 

balsa do cajueiro, 9º26’54”S 56º29’39”W, 14 de novembro de 2012, S. Arrolho, R. 

Rosa & Reginaldo. MZUSP 95911, 14, 53,5-224,0 mm CP, Mato Grosso, Itaúba, rio 

Teles Pires, 11º03’44”S 55º59’08”W, 26 de setembro de 2007, J. L. Birindelli & P. 

Hollanda-Carvalho. MZUSP 96120, 1, 77,8 mm CP, Pará, Jacareacanga, corredeiras no 

rio Teles Pires, abaixo das Sete Quedas, 9º19’32,8”S 56º46’40,5”W, 26 de setembro de 

2007, A. L. Netto-Ferreira & L. M. Sousa. MZUSP 96153, 7, 62,4-146,0 mm CP, Mato 

Grosso, Paranaíta, rio Teles Pires, Pedras submersas no meio do rio Teles Pires, 

9º27’0,17”S 56º29’18,9”W, 28 de setembro de 2007, L.  M. Sousa & A. L. Netto-

Ferreira. MZUSP 96390, 15, 121,7-234,9 mm CP, Pará, Novo Progresso, rio Jamanxim, 

na Prainha, próximo a Novo Progresso, 7º3’52”S 55º26’28”W, 24 de outubro de 2007, 

J. L. Birindelli, A. L. Netto-Ferreira & L. M. Sousa. MZUSP 97365, 12, (10 alc, 30,7-

122,3 mm CP e 2 cs, 58,5-70,5 mm CP), Pará, Novo Progresso, Rio Jamanxim, próximo 

a vila Mil, 7º43’51”S 55º16’36”W, 23 de outubro de 2007, J. L. Birindelli, L. M. Sousa, 

A. L. Netto-Ferreira, M. Sabaj-Pérez & N. Lujan. MZUSP 100033, 1, 49,1 mm CP, 

Mato Grosso, Paranaíta, rio Teles Pires, a montante das Sete Quedas, 9º23’53”S 

56º34’37”W, 16 de junho de 2008, A. L. Netto-Ferreira & L. M. Sousa. MZUSP 

116455, 1, 139,1 mm CP, Mato Grosso, Paranaíta, rio Teles Pires, a jusante da 

cachoeira de Sete Quedas, 9º20’55,5”S 56º46’44”W, 7 de julho de 2014, W. Ohara. 

MZUSP 116459, 1, 128,6 mm CP, Mato Grosso, Paranaíta, rio Teles Pires, a jusante da 
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cachoeira de Sete Quedas, 9º20’55,5”S 56º46’44”W, 7 de julho de 2014, W. Ohara. 

MZUSP 116801, 1, 130,1 mm CP, Pará, Novo Progresso, rio Jamanxim, 6º23’31”S 

55º37’43”W, 10 de dezembro de 2005, A. Datovo & M. Carvalho. MZUSP 119619, 8, 

(6 alc, 117,5-195,3 mm CP e 2 cs, 87,0-88,2 mm CP), Mato Grosso, Guarantã do Norte, 

Cachoeira do rio Braço Sul no Clube de Campo Cachoeirinha, tributário do rio Teles 

Pires, 9º49’41,7”S 54º44’44,2”W, 4 de agosto de 2015, O. Oyakawa, W. Ohara & M. 

Pastana. 

 

Diagnose. Baryancistrus sp. “Teles Pires” difere de suas congêneres exceto de 

Baryancistrus sp. “bola branca” e Baryancistrus sp. “membrana” pelo padrão de 

colorido: apresentando corpo cinza a cinza claro densamente coberto por pintas brancas, 

nem sempre visíveis, com diâmetro maior que a pupila (vs. coloração fundo escuro 

coberto por pontos menores que a pupila em B. longipinnis, Baryancistrus sp. “Jari” e 

Baryancistrus sp. “Jolie”; coloração de fundo escuro coberto por pintas grandes, 

amareladas, bem espaçadas e maiores que a pupila em Baryancistrus sp. “Porteira”; 

coloração de fundo cinza escuro a preto coberto por pintas bem definidas, com mesmo 

diâmetro a menores que a pupila com tonalidade amareladas e espaçadas, nas demais 

congêneres). Baryancistrus sp. “Teles Pires” difere de suas congêneres exceto de B. 

longipinnis, Baryancistrus sp. “bola branca”, Baryancistrus sp. “Tapajos”, 

Baryancistrus sp. “Culuene” e Baryancistrus sp. “Araguaia” pela membrana posterior 

ao ultimo raio da nadadeira dorsal não alcançando a placa de sustentação da nadadeira 

adiposa deixando de três a quatro placas livres entre as nadadeiras dorsal e a adiposa 

(vs. membrana alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa). Baryancistrus 

sp. “Teles Pires” difere de suas congêneres exceto de B. longipinnis, B. niveatus, 

Baryancistrus sp. “Porteira”, Baryancistrus sp. “Tapajos” e Baryancistrus sp. 
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“Araguaia” por apresentar o abdômen parcialmente coberto por placas (vs. abdômen 

sem placas, nas outras congêneres). Baryancistrus sp. “Teles Pires” difere ainda de suas 

congêneres exceto de B. longipinnis, Baryancistrus sp. “bola branca”, Baryancistrus sp. 

“Culuene”, Baryancistrus sp. “Tapajos” e Baryancistrus sp. “Araguaia” pela distância 

entre as nadadeiras dorsal e adiposa 3,4-9,7% do CP (vs. 0,0-2,9% do CP, nas outras 

espécies). Baryancistrus sp. “Teles Pires” difere de B. chrysolomus e B. xanthellus pela 

ausência de uma banda amarelo-alaranjada na porção distal das nadadeiras dorsal e 

caudal (vs. presença). 

 

 
Figura 70. Baryancistrus sp. “Teles Pires” INPA 33998, 139,4 mm CP; rio Teles Pires, 
Paranaíta, Mato Grosso, Brasil. Fotografado imediatamente após coleta. 
 

Descrição. Aspectos gerais de Baryancistrus sp. “Teles Pires” são apresentados nas 

figuras 70, 71 e 72. Dados morfométricos e as contagens são apresentados na Tabela 12. 

Baryancistrus de médio a grande porte, com maior espécime examinado alcançando 

234,9 mm CP. Corpo arredondado anteriormente em vista dorsal; maior largura do 

corpo no cleitro; tornando gradualmente estreito da porção anterior do cleitro a origem 
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da nadadeira caudal. Cabeça e tronco robustos e altos, maior altura do corpo na origem 

da nadadeira dorsal. Em vista lateral, perfil dorsal convexo da ponta do focinho a 

origem da nadadeira dorsal, com forte inclinação da ponta do focinho ao processo 

occipital; declinando gradativamente da origem da nadadeira dorsal ao primeiro raio 

procurrente da nadadeira caudal. Superfície ventral reta da ponta do focinho à inserção 

da nadadeira caudal. Em corte transversal, região anterior do corpo aproximadamente 

triangular e ligeiramente oval no pedúnculo caudal. 

Quilha (carena) baixa ao longo da base da nadadeira dorsal até a origem da 

nadadeira adiposa. Quatro primeiras placas laterais da série médio-ventral suavemente 

dobradas (quilha pouco acentuada). Superfície ventral do pedúnculo caudal plano com a 

série de placas ventrais fortemente dobradas num ângulo mais ou menos de 120° 

diminuindo gradativamente a um ângulo de 90º posteriormente, formando uma pequena 

quilha na lateral inferior do pedúnculo caudal. 

Cabeça grande e alta. Olho redondo de diâmetro moderado (diâmetro da órbita 

16,3-21,9% do CC), latero-dorsalmente posicionado na porção posterior da cabeça; 

divertículo da íris presente e desenvolvido. Órbita não elevada; área interorbital quase 

completamente plana. Pequena elevação entre o olho e a narina. Supraoccipital algumas 

vezes indistinto dos outros ossos do crânio. Processo supraoccipital triangular 

posteriormente, não elevado e ligeiramente prolongado, separando anteriormente o 

primeiro par de placas pré-dorsal. Área pré-dorsal reduzida a dois pares de placas pré-

dorsais: o primeiro par, imediatamente após o supraoccipital, com placas grandes, 

rudemente quadrangular, fortemente suturada medialmente, algumas vezes fusionada; 

segundo par, com placas separadas, pequenas em forma de diamantes anterior a placa 

nucal. Placa nucal pequena e anterior a trava do espinho da nadadeira dorsal. 
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Boca e lábios de tamanho pequeno a moderado; disco oral arredondado; lábios 

quase completamente coberto com papilas pequenas e redondas, maiores na região 

central do lábio inferior; lábios sem papilas em torno das maxilas. Lábio inferior não 

alcançando a cintura escapular. Barbilhão maxilar espesso anteriormente, curto, fino e 

livre distalmente. 

Dentes longos, finos e profundamente cuspidados. Cúspides média, espatuladas 

com as pontas arredondas; cúspides assimétricas e verticalmente divididas, com cúspide 

interna maior e ligeiramente mais larga que a cúspide externa. Pré-maxilar e dentário de 

tamanho similar e dispostos paralelamente a borda do focinho. Uma única papila bucal 

interna entre os pré-maxilares, pequena e ligeiramente espessa. Almofada de papilas 

bucais imediatamente atrás do dentário e pré-maxilar. 

 

 
Figura 71. Baryancistrus sp. “Teles Pires” MZUSP 95911, 224,0 mm CP; rio Teles 
Pires, Paranaíta, Mato Grosso, Brasil. (Foto: J. L. Birindelli). 
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Tabela 12. Dados morfométricos e merísticos de Baryancistrus sp. “Teles Pires”. 
Medidas incluindo o holótipo e mais 33 parátipos. 
 
MEDIDAS H Média Min Max SD N 
Comprimento padrão (mm) 181,2  97,1 234,9  34 
Porcentagem no comprimento padrão       
Comprimento pré-dorsal 42,1 43,2 39,4 46,2 1,6 34 
Comprimento da cabeça 33,9 36,5 32,7 39,3 1,7 34 
Largura do cleitro 31,8 35,1 31,8 38,9 1,9 34 
Largura do processo cleitral 30,8 33,5 30,8 37,4 1,9 34 
Comprimento entre a origem das nadadeiras peitoral e pélvica 21,3 22,1 19,6 24,4 1,0 34 
Comprimento do espinho peitoral 32,7 35,2 31,6 38,6 2,0 34 
Comprimento entre a origem das nadadeiras pélvica e anal 25,0 23,9 22,2 25,5 1,0 34 
Comprimento do espinho da nadadeira pélvica 24,8 25,4 23,3 28,2 1,1 34 
Comprimento pós-anal 30,8 28,8 26,0 31,3 1,3 34 
Comprimento do espinho da nadadeira anal 10,2 10,5 9,4 12,1 0,5 34 
Comprimento do espinho da nadadeira dorsal 24,5 24,6 24,5 29,3 7,9 34 
Comprimento da base da nadadeira dorsal 35,5 36,5 30,8 45,8 2,3 34 
Distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa 6,0 5,6 2,2 9,7 1,6 33 
Altura do pedúnculo caudal 10,0 11,2 10,0 12,4 0,6 34 
Comprimento do espinho da nadadeira adiposa 7,9 8,1 7,1 9,0 0,5 34 
Comprimento entre as nadadeiras adiposa e caudal 23,2 23,3 21,7 24,9 0,7 34 
Altura do corpo na origem da nadadeira dorsal 20,9 22,3 18,3 25,6 1,6 34 
Largura do corpo na origem da nadadeira dorsal 30,5 31,6 28,6 34,8 1,6 34 
Largura do corpo na origem da nadadeira anal 16,6 17,7 15,5 19,2 0,9 34 
Comprimento pós-dorsal 29,1 28,3 23,5 32,7 1,8 34 
Comprimento entre o ânus e a nadadeira anal 4,2 4,2 3,4 10,2 1,1 34 
Porcentagens no comprimento da cabeça       
Diâmetro da órbita 17,1 18,3 16,3 21,9 1,2 34 
Comprimento do focinho 70,5 68,2 65,4 70,6 1,5 34 
Distância entre as narinas 14,1 13,2 10,2 15,5 1,0 34 
Distância entre as orbitas 37,2 35,3 30,0 39,0 2,1 34 
Altura da cabeça 59,6 57,6 52,6 62,2 2,6 34 
Comprimento do dentário 21,8 21,5 18,0 23,8 1,4 34 
Comprimento do pré-maxilar 21,4 21,4 19,0 24,6 1,4 34 
Largura da cabeça 87,3 92,6 87,2 103,1 3,8 34 
Distância entre o olho e a narina 15,1 15,2 13,7 17,0 0,8 34 
Distância interbranquial 57,0 59,6 53,6 63,5 1,9 34 
Distância entre a origem espinho peitoral e a abertura branquial 20,4 20,8 17,8 23,4 1,5 34 
Largura do lábio inferior 58,9 61,8 55,5 71,2 3,5 34 
Comprimento do lábio inferior 15,3 14,3 12,2 17,4 1,2 34 
CONTAGENS       
Número de dentes no pré-maxilar 61  30 80  34 
Número de dentes no dentário 62  33 80  34 
Placas na linha lateral 24  23 24  34 
Placas entre as nadadeiras anal e caudal 11  9 11  34 
Placas entre as nadadeiras dorsal e adiposa 2  2 3  34 
Placas pré-dorsais 3  3 3  34 
Placas ao longo da base da nadadeira dorsal 10  9 14  34 
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Figura 72. Baryancistrus sp. “Teles Pires”, INPA 44707, holótipo, 181,2 mm CP; rio 
Teles Pires, Paranaíta, Mato Grosso, Brasil. 
 

Superfície dorsal do corpo completamente coberto por grandes placas, exceto na 

depressão da base da nadadeira dorsal. Superfície ventral parcialmente coberta por 

placas; porção central do abdômen e cintura pélvica coberto por pequenos blocos 

placas. Áreas nuas na porção ventral da cabeça da ponta do focinho a abertura 

branquial, e ao redor da abertura urogenital. Borda inferior do focinho e lábio superior 
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coberto por pequenas placas exceto na ponta do focinho. Pedúnculo caudal 

completamente coberto por placas. Placas da série mediana 23-24. Todas as placas 

marcadas com linhas de pequenos odontódeos e de tamanho uniforme. Odontódeos 

numerosos e hipertrofiados nas placas eversíveis da região interopercular, mais 

desenvolvidos nos espécimes grandes, com maiores odontódeos alcançando muito além 

da margem posterior da órbita. Opérculo não exposto, mas algumas vezes suportando 

odontódeos, área supraopercular coberto por placas pequenas, numerosas e as vezes 

quase fusionadas. 

Origem da nadadeira dorsal na porção anterior do corpo, ligeiramente anterior a 

linha vertical da inserção da nadadeira pélvica. Nadadeira dorsal com II, 7; trava do 

espinho da nadadeira dorsal presente, mecanismo de trava desenvolvido. Nadadeira 

dorsal longa e alta, alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa quando 

adpressa. Membrana hipertrofiada posterior a nadadeira dorsal curta, cobrindo de duas a 

três placas imediatamente atrás do ultimo raio da nadadeira dorsal, deixando duas (27 

ex.) eventualmente três (6 ex.) placas livres entre a nadadeiras dorsal e a placa de 

sustentação da nadadeira adiposa. Nadadeira adiposa grande e com membrana posterior 

bem desenvolvida. Um a dois pares de placas dorsal separando a nadadeira adiposa do 

primeiro raio procurrente da nadadeira caudal. Nadadeira caudal i,14,i, suavemente 

emarginada a obliquamente truncada, com raio simples do lóbulo ventral ligeiramente 

mais longo que o do lóbulo dorsal. Nadadeira peitoral I,6, grande, alcançando muito 

além da base da nadadeira pélvica quando adpressa, mas não alcançando a abertura 

urogenital. Espinho da nadadeira peitoral grosso e forte, não pungente, coberto por 

grandes odontódeos em machos (possivelmente maduros), maiores e flexíveis na porção 

distal do espinho. Nadadeira pélvica i,5, ultrapassando a porção posterior da base da 

nadadeira anal quando adpressa. Nadadeira anal i,4, eventualmente i,3, curta, não 
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ultrapassando a linha de inserção da nadadeira adiposa. Todos os raios cobertos por 

numerosos e pequenos odontódeos em sua superfície livre. Contagem de vertebras 28 

(1) a 29 (3). Quatro (1) a cinco (3) pares de costelas. 

 

Colorido em álcool. Corpo com colorido de fundo marrom a cinza na cabeça, dorso, 

flancos e nadadeiras. Cabeça coberta com pintas esbranquiçadas e pálidas menores que 

a pupila na borda do focinho e com diâmetro similar a pupila na porção posterior sobre 

o supraoccipital, pterótico-supracleitro e cleitro. Dorso, flancos e nadadeiras dorsal e 

adiposa cobertos por pintas grandes esbranquiçadas e pálidas maiores que o diâmetro da 

pupila. Nadadeira caudal, anal e superfície dorsal das nadadeiras peitoral e pélvica 

cobertas com pintas de diâmetro similar à pupila. Superfície ventral amarelada sem 

pintas ou manchas. Porção ventral do pedúnculo caudal cinza claro (Fig. 72). 

 

Colorido em vida. Padrão similar ao descrito para o colorido em álcool, mas com 

tonalidades mais acentuadas. Corpo com colorido de fundo cinza claro a cinza escuro na 

cabeça, dorso e flancos. Pintas da cabeça, dorso, flancos e nadadeiras esbranquiçadas 

com borda bem definidas formando uma aureola cinza-escuro a preta. Superfície ventral 

amarelada sem pintas ou manchas. Porção ventral do pedúnculo caudal cinza claro 

(Figs. 70 e 71). 

 

Distribuição. Baryancistrus sp. “Teles Pires” é encontrado no rio Tapajós acima das 

corredeiras de São Luiz e em seus principais tributários. Tais como, rio Jamanxim e rio 

Teles Pires um dos principais formadores do rio Tapajós (Figs. 73 e 74). 
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Figura 73. Mapa parcial da Amazônia brasileira mostrando a distribuição de 
Baryancistrus sp. “Teles Pires”, na bacia do rio Tapajós, Brasil. 
 

 
Figura 74. Rio Teles Pires, corredeira próximo a localidade tipo de Baryancistrus sp. 
“Teles Pires”, Paranaíta, Mato Grosso, Brasil. 
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Baryancistrus sp. “Araguaia” 
(Fig. 75, 76 e 77); Tabela 13. 

 

Holótipo: INPA 53130, 244,8 mm CP, Brasil, Tocantins, Peixe, foz do rio Santo 

Antônio, tributário da margem esquerda do rio Tocantins, 11º31’17”S 48º37’56,2”W, 

21 de janeiro de 2016, K. Batista. 

 

Parátipos: Todos do Brasil, bacia do rio Araguaia-Tocantins: INPA 6324, 1, 198,1 mm 

CP, Pará, Tocantins, Tucurui, rio Caraipé, tributário do rio Tocantins, 15 de julho de 

1982, M. Jegu. INPA 47995, 5, 97,1-244,4 mm CP, Pará, Piçarra, rio Araguaia, pedral 

de Itaipavas a montante da UHE, 6º47’21”S 48º58’39”W, 8 de setembro de 2009, J. 

Zuanon, T. Hrbek, V. N. Machado & J. S. Batista. INPA 47996, 6, 121,6-212,0 mm CP, 

Pará, Palestina do Pará, vila Santa Isabel do Araguaia, rio Araguaia, pedral no 

reservatório de Santa Isabel 1, 6º8’56”S 48º21’39”W, 10 de setembro de 2009, J. 

Zuanon, T. Hrbek, V. N. Machado & J. S. Batista. INPA 48001, 5, 149,7-176,8 mm CP, 

Tocantins, Xambioá, rio Araguaia, pedral no remanso dos botos, 6º22’3”S 48º22’44”W, 

13 de setembro de 2009, J. Zuanon, T. Hrbek, V. N. Machado & J. S. Batista. INPA 

53129, 249,9 mm CP, Brasil, Tocantins, Ipueiras, rio São Valério próximo a foz, 

tributário da direita esquerda do rio Tocantins, 11º21’53,2”S 48º28’15,3”W, 21 de 

janeiro de 2016, K. Batista. MZUSP 19280, 2, 194,2-215,2 mm CP, Pará, São João do 

Araguaia, rio Tocantins, 5º22’00”S 48º48’00”W, 1976, SUDEPE. MZUSP 54112, 1, 

144,3 mm CP, Goiás, Minaçu, rio Tocantizinho, região da Serra da Mesa, 13º32’00”S 

48º13’00”W, 20 de outubro de 1996, Expedição MZUSP/MNRJ. MZUSP 62275, 1, 

225,7 mm CP, Tocantins, Paranã, Córrego Traçadal, afluente da margem direita do Rio 

Paranã, fazenda São Luís, 12º36’45”S 47º53’28”W, 31 de maio de 2000, V. X. Silva. 

NUP 10960, 2, 165,1-169,9 mm CP, Tocantins, Araguanã, rio Araguaia, 6º36’29”S 
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48º39’15”W, 20 de março de 2009, Gerpel. NUP 10961, 1, 184,7 mm CP, Tocantins, 

Xambioá, rio Araguaia, 6º11’11”S 48º26’20”W, 17 de março de 2009, Gerpel. UNT 

832, 1, 187,5 mm CP, Tocantins, Brejinho de Nazaré, rio Tacantins, 10º59’46”S 

48º32’6”W, 4 de junho de 1996, Núcleo de Estudos Ambientais-NEAMB. UNT 833, 1, 

187,1 mm CP, Tocantins, Porto Nacional, rio Mangues, 10º22’0”S 48º24’30”W, 15 de 

dezembro de 1995, Núcleo de Estudos Ambientais-NEAMB. UNT 842, 1, 187,1 mm 

CP, Tocantins, Lageado, rio Tocantins, logo abaixo da UHE Lageado, 9º45’2”S 

48º21’56”W, 21 de março de 2002, Núcleo de Estudos Ambientais-NEAMB. UNT 843, 

1, 189,1 mm CP, Tocantins, Porto Nacional, rio Mangues, 10º22’0”S 48º24’30”W, 15 

de setembro de 1999, Núcleo de Estudos Ambientais-NEAMB. UNT 844, 1, 222,5 mm 

CP, Tocantins, Porto Nacional, rio Tocantins, 10º43’15”S 48º25’14”W, 1 de junho de 

2003, Núcleo de Estudos Ambientais-NEAMB. UNT 847, 1, 124,3 mm CP, Tocantins, 

Brejinho de Nazaré, rio Tocantins, 10º59’46”S 48º32’6”W, 11 de setembro de 1999, 

Núcleo de Estudos Ambientais-NEAMB. UNT 1134, 1, 105,7 mm CP, Tocantins, 

Brejinho de Nazaré, rio Tocantins, 10º59’46”S 48º32’6”W, 3 de junho de 1996, Núcleo 

de Estudos Ambientais-NEAMB. UNT 1135, 1, 114,5 mm CP, Tocantins, Brejinho de 

Nazaré, rio Tocantins, 10º59’46”S 48º32’6”W, 14 de dezembro de 1996, Núcleo de 

Estudos Ambientais-NEAMB. UNT 1140, 1, 172,1  mm CP, Tocantins, Lageado, rio 

Tocantins, a jusante da UHE Lageado, 9º45’2”S 48º21’56”W, 18 de junho de 1996, 

Núcleo de Estudos Ambientais-NEAMB. UNT 3681, 1, 100,7 mm CP, Tocantins, 

Peixe, rio Tocantins, resgate de peixes da UHE Peixe Angical, 12º14’24”S 48º23’9”W, 

24 de maio de 2005, A. B. Soares. UNT 7536, 1, 125,3 mm CP, Tocantins, São 

Salvador, rio Tocantins, no local da UHE São Salvador, 10º43’15”S 48º25’14”W, 30 de 

setembro de 2006, Núcleo de Estudos Ambientais-NEAMB. UNT 8064, 1, 130,2 mm 

CP, Tocantins, Paranã, rio Paranã próximo da confluência com o córrego Areia, 
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12º38’59”S 47º51’9”W, bacia do rio Tocantins, 13 de outubro de 2006, Núcleo de 

Estudos Ambientais-NEAMB. UNT 9737, 3, 134,2-206,7 mm CP, Tocantins, São 

Salvador, rio Tocantins, no local da UHE São Salvador, 12º48’55”S 48º14’45”W, 18 de 

junho de 2008, A. B. Soares. UNT 13677, 1, 190,0 mm CP, Tocantins, São Salvador, 

ribeirão Piranha, tributário do rio Tocantins, 12º45’10,4”S 48º17’17,8”W, 14 de 

novembro de 2013, A. B. Soares. 

 

Não-tipos: INPA 46267, 3, (2 alc., 95,1-103,5 mm CP e 1 cs, 97,7 mm CP), Tocantins, 

Lageado, rio Tocantins, 10 de setembro de 2014, peixes adquiridos com exportador 

Minoru. INPA 48010, 11 (9, alc., 59,8-132,3 mm CP e 2 cs, 79,5-79,8 mm CP), 

Tocantins, Xambioá, rio Araguaia, pedral no reservatório de São Miguel, 6º22’48”S 

48º31’49”W, 12 de setembro de 2009, J. Zuanon, T. Hrbek, V. N. Machado & J. S. 

Batista. UNT 631, 1, 178,7 mm CP, Goiás, rio Tocantins, a jusante da UHE Serra da 

Mesa, entre Porto Garimpo e rio Preto, 13º27’8”S 48º7’5”W, 2 de abril de 1997, D. F 

Moraes & D. A. Halboth. UNT 834, 1, 230,9 mm CP, Tocantins, Porto Nacional, rio 

Mangues, 10º22’0”S 48º24’30”W, 15 de fevereiro de 1996, Núcleo de Estudos 

Ambientais-NEAMB. UNT 835, 1, 237,8 mm CP, Tocantins, Porto Nacional, rio 

Tocantins, 10º43’15”S 48º25’14”W, 6 de junho de 1996, Núcleo de Estudos 

Ambientais-NEAMB. UNT 839, 1, 219,4 mm CP, Tocantins, Paranã, rio Tocantins, 

fazenda Traçadal, 12º28’1”S 48º14’47”W, 1 de novembro de 1998, Núcleo de Estudos 

Ambientais-NEAMB. UNT 971, 4, 101,1-181,6 mm CP, Tocantins, Paranã, rio 

Tocantins, fazenda Traçadal, 12º28’1”S 48º14’47”W, 27 de julho de 1999, Núcleo de 

Estudos Ambientais-NEAMB. UNT 1656, 2, 138,1-218,9 mm CP, Tocantins, Lageado, 

rio Tocantins, logo abaixo da UHE Lageado, 9º45’2”S 48º21’56”W, 18 de maio de 

2004, Núcleo de Estudos Ambientais-NEAMB. UNT 7673, 1, 154,6 mm CP, Tocantins, 
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Lageado, rio Tocantins, logo abaixo da UHE Lageado, 9º45’2”S 48º21’56”W, 19 de 

maio de 2004, Núcleo de Estudos Ambientais-NEAMB. UNT 7696, 1, 186,2 mm CP, 

Tocantins, Lageado, rio Tocantins, logo abaixo da UHE Lageado, 9º45’2”S 

48º21’56”W, 19 de maio de 2004, NEAMB-UFT. UNT 7697, 1, 206,3 mm CP, 

Tocantins, Porto Nacional, rio Mangues, 10º22’0”S 48º24’30”W, 7 de outubro de 2003, 

Núcleo de Estudos Ambientais-NEAMB. UNT 8420, 1, 147,0 mm CP, Tocantins, 

Lageado, rio Tocantins, logo abaixo da UHE Lageado, 9º45’2”S 48º21’56”W, 18 de 

maio de 2004, Núcleo de Estudos Ambientais-NEAMB. UNT 9004, 1, 158,8 mm CP, 

Tocantins, Peixe, rio Santa Tereza, margem direita, bacia do rio Tocantins, 12°9’56”S 

48°38’36”W, 1 de novembro de 2008, A. Akama & A. Soares.  UNT 1132, 1, 114,9 

mm CP, Tocantins, Brejinho de Nazaré, rio Tocantins, 10º59’46”S 48º32’6”W, 17 de 

julho de 1997, Núcleo de Estudos Ambientais-NEAMB. UNT 1133, 1, 126,7 mm CP, 

Tocantins, Brejinho de Nazaré, rio Tocantins, 10º59’46”S 48º32’6”W, 17 de julho de 

1997, Núcleo de Estudos Ambientais-NEAMB. UNT 1136, 1, 134,8 mm CP, Tocantins, 

Brejinho de Nazaré, rio Tocantins, 10º59’46”S 48º32’6”W, 18 de julho de 1997, Núcleo 

de Estudos Ambientais-NEAMB. UNT 1137, 1, 107,1 mm CP, Tocantins, Brejinho de 

Nazaré, rio Tocantins, 10º59’46”S 48º32’6”W, 17 de julho de 1997, Núcleo de Estudos 

Ambientais-NEAMB. UNT 1139, 2, 197,8-223,0 mm CP, Tocantins, Brejinho de 

Nazaré, rio Tocantins, 10º59’46”S 48º32’6”W, 18 de agosto de 1997, Núcleo de 

Estudos Ambientais-NEAMB. UNT 1142, 1, 227,3 mm CP, Tocantins, Brejinho de 

Nazaré, rio Crixás, rio Tocantins, 11º8’15”S 48º45’6”W, 16 de julho de 1997, NEAMB-

UFT. 

 

Diagnose. Baryancistrus sp. “Araguaia” difere de suas congêneres exceto de B. 

niveatus por apresentar o corpo densamente coberto por pintas com diâmetro igual a 
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ligeiramente maiores que a pupila (vs. corpo coberto por diminutos pontos claros em B. 

longipinnis, Baryancistrus sp. “Jolie” e Baryancistrus sp. “Jari”; ou por apresentar o 

corpo coberto por pintas do mesmo tamanho a menores que a pupila e distantes umas 

das outras Baryancistrus sp. “Tapajos” e Baryancistrus sp. “Culuene”; ou corpo coberto 

por pintas do mesmo tamanho a menores que a pupila B. xanthellus; ou pintas claras e 

grandes maiores que a pupila e muito próxima umas das outras em Baryancistrus sp. 

“bola branca”, Baryancistrus sp. “membrana”, Baryancistrus sp. “Teles Pires”, ou por 

pintas maiores que a pupila e distantes umas das outras em B. chrysolomus e 

Baryancistrus sp. “Porteira”). Baryancistrus sp. “Araguaia” difere de suas congêneres 

exceto de B. longipinnis, Baryancistrus sp. “bola branca”, Baryancistrus sp. “Tapajos”, 

Baryancistrus sp. “Culuene” e Baryancistrus sp. “Teles Pires” pela membrana posterior 

ao ultimo raio da nadadeira dorsal não alcançando a placa de sustentação da nadadeira 

adiposa deixando de duas a três placas livres entre as nadadeiras dorsal e a adiposa (vs. 

membrana alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa). Baryancistrus sp. 

“Araguaia” difere ainda de suas congêneres exceto de B. longipinnis, B. niveatus, 

Baryancistrus sp. “Porteira”, Baryancistrus sp. “Tapajos” e Baryancistrus sp. “Teles 

Pires” por apresentar o abdômen parcialmente coberto por placas (vs. abdômen nu ou 

com pouquíssimas placas localizadas sobre a cintura escapular). Baryancistrus sp. 

“Araguaia” difere de suas congêneres exceto de B. longipinnis, Baryancistrus sp. “bola 

branca”, Baryancistrus sp. “Culuene”, Baryancistrus sp. “Tapajos” e Baryancistrus sp. 

“Teles Pires” pela distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa 4,2-10,3% do CP (vs. 

0,0-2,9% do CP, nas outras espécies). Baryancistrus sp. “Araguaia” difere ainda de B. 

chrysolomus e B. xanthellus pela ausência de uma banda amarelo-alaranjada na porção 

distal das nadadeiras dorsal e caudal (vs. presença).  
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Figura 75. Baryancistrus sp. “Araguaia”, INPA 53130, holótipo, 244,8 mm CP; rio 
Santo Antônio, bacia do rio Tocantins, Peixe, Tocantins, Brasil. 
 

Descrição. Aspectos gerais de Baryancistrus sp. “Araguaia” são apresentados nas 

figuras 75, 76 e 77. Dados morfométricos e as contagens são apresentados na Tabela 13. 

Baryancistrus de médio a grande porte, com maior espécime examinado alcançando 

249,9 mm CP. Corpo arredondado anteriormente em vista dorsal, tornando 

gradualmente estreito da porção anterior do cleitro a origem da nadadeira caudal. Maior 

largura do corpo no cleitro. Cabeça e tronco robustos e altos, maior altura do corpo na 
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origem da nadadeira dorsal. Em vista lateral, perfil dorsal da cabeça fortemente 

inclinado da ponta do focinho a inserção do olho; suavemente convexo do olho a 

origem da nadadeira dorsal; declinando gradativamente da origem da nadadeira dorsal 

ao primeiro raio procurrente da nadadeira caudal, com perfil dorsal ligeiramente 

convexo. Superfície ventral reta da ponta do focinho à inserção da nadadeira caudal. Em 

corte transversal, região anterior do corpo aproximadamente triangular e ligeiramente 

oval no pedúnculo caudal. 

 
Figura 76. Baryancistrus sp. “Araguaia” INPA 46267, 95,1 mm CP, juvenil, do rio 
Tocantins, Tocantins, Brasil. Espécime vivo. 
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Quilha (carena) baixa ao longo da base da nadadeira dorsal até a origem da 

adiposa. Quatro a cinco primeiras placas laterais da série médio-ventral suavemente 

dobradas (quilha pouco acentuada). Superfície ventral do pedúnculo caudal plano com 

série de placas ventrais fortemente dobradas num ângulo mais ou menos de 120° 

diminuindo gradativamente a um ângulo de 90º posteriormente, formando uma pequena 

quilha na lateral inferior do pedúnculo caudal. 

Cabeça grande e moderadamente alta. Olho redondo e grande (diâmetro da 

órbita 16,1-22,5% do CC), latero-dorsalmente posicionado na porção posterior da 

cabeça; divertículo da íris presente e desenvolvido. Órbita não elevada; área interorbital 

quase completamente plana. Pequena elevação entre o olho e a narina. Supraoccipital 

algumas vezes indistinto dos outros ossos do crânio. Processo supraoccipital triangular 

posteriormente, não elevado e ligeiramente prolongado, separando anteriormente o 

primeiro par de placas pré-dorsal. Área pré-dorsal reduzida a dois pares de placas pré-

dorsais; o primeiro par, imediatamente após o supraoccipital, com placas grandes, 

ligeiramente quadrada, fortemente suturada medialmente, algumas vezes fusionada; 

segundo par, com placas separadas, pequenas, em forma de diamantes anterior a placa 

nucal. Placa nucal pequena e anterior a trava do espinho da nadadeira dorsal. 

Boca e lábios de tamanho pequeno a moderado; disco oral arredondado; lábios 

quase completamente coberto com papilas pequenas e redondas, maiores na região 

central do lábio inferior; lábios sem papilas em torno das maxilas. Lábio inferior curto 

não alcançando a cintura escapular. Barbilhão maxilar espesso anteriormente, longo, 

fino e livre distalmente. 

Dentes longos, finos e profundamente cuspidados. Cúspides média espatuladas 

com as pontas arredondas; cúspides assimétricas e verticalmente divididas, com cúspide 

interna maior e ligeiramente mais larga que a cúspide externa. Pré-maxilar e dentário de 
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tamanho similar e dispostos paralelamente a borda do focinho. Uma única papila bucal 

interna entre os pré-maxilares, pequena e fina. 

 

 
Figura 77. Baryancistrus sp. “Araguaia”, do rio Tocantins, Tocantins, Brasil. 
Fotografados logo após a coleta. (espécimes não catalogados). 

 

Superfície dorsal do corpo completamente coberto por grandes placas, exceto na 

depressão da base da nadadeira dorsal. Superfície ventral parcialmente coberta por 

placas, com maior concentração de placas sobre a cintura escapular, lateral do abdômen 

e sobre a cintura pélvica. Áreas nuas na porção ventral da cabeça da ponta do focinho a 

abertura branquial, e na inserção da nadadeira pélvica e ao redor da abertura urogenital. 
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Borda inferior do focinho e lábio superior coberto por pequenas placas exceto na ponta 

do focinho. Há uma variação considerável na distribuição de placas ao longo da região 

abdominal (ver discussão). Juvenis com a região ventral quase totalmente nua da ponta 

do focinho a origem da nadadeira anal. Pedúnculo caudal completamente por placas. 

Placas da série mediana 25 (33) a 26 (2). Todas as placas marcadas com linhas de 

pequenos odontódeos e de tamanho uniforme. Odontódeos numerosos e hipertrofiados 

nas placas eversíveis da região interopercular, mais desenvolvidos nos espécimes 

grandes, com maiores odontódeos alcançando e não indo muito além da margem 

posterior da órbita. Opérculo não exposto, área supraopercular coberto por placas 

pequenas, numerosas e as vezes quase fusionadas. 

Origem da nadadeira dorsal na porção anterior do corpo, ligeiramente anterior a 

linha vertical da inserção da nadadeira pélvica. Nadadeira dorsal com II, 7; trava do 

espinho da nadadeira dorsal presente, mecanismo de trava funcional. Nadadeira dorsal 

longa, alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa quando adpressa. 

Membrana hipertrofiada posterior a nadadeira dorsal curta, cobrindo de duas a três 

placas imediatamente atrás do ultimo raio da nadadeira dorsal, deixando eventualmente 

duas (2), três (18) ou quatro (2) placas livres entre a nadadeiras dorsal e a placa de 

sustentação da adiposa. Nadadeira adiposa grande e com membrana posterior bem 

desenvolvida. Um a dois pares de placas dorsais separando a adiposa do primeiro raio 

procurrente da nadadeira caudal. Nadadeira caudal i,14,i, eventualmente i,13,i, 

suavemente emarginada, com raio simples do lóbulo ventral ligeiramente mais longo 

que o do lóbulo dorsal. Nadadeira peitoral I,6, grande, alcançando muito além da base 

da nadadeira pélvica quando adpressa, alcançando a abertura urogenital em alguns 

espécimes. Espinho da nadadeira peitoral grosso e forte, não pungente, coberto por 

odontódeos ligeiramente maiores do que os das placas do corpo, maiores e flexíveis na 
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porção distal do espinho. Nadadeira pélvica i,5, não alcançando a porção posterior da 

base da nadadeira anal quando adpressa. Nadadeira anal i,4, eventualmente i,3, e bem 

desenvolvida. Todos os raios cobertos por numerosos e pequenos odontódeos em sua 

superfície livre. Contagem de vertebras 29 (2). Cinco (1) a seis (1) pares de costelas. 

 

Colorido em álcool. Corpo com colorido de fundo marrom a marrom-escuro na cabeça, 

dorso, flancos e nadadeiras. Cabeça com pintas menores que a pupila esbranquiçadas 

pálidas e nem sempre visíveis. Tronco, flancos e nadadeiras dorsal, adiposa, caudal e 

anal cobertos por pintas esbranquiçadas e pálidas do mesmo diâmetro da pupila. 

Superfície dorsal das nadadeiras peitoral e pélvica cobertas por pintas menores que a 

pupila esbranquiçadas e pálidas. Superfície ventral creme-esbranquiçada sem pintas ou 

manchas; borda externa do lábio superior e pedúnculo caudal de cor marrom (Fig. 75). 

 

Colorido em vida. Corpo com colorido de fundo cinza claro a cinza escuro na cabeça, 

dorso e flancos. Cabeça coberta com pintas amareladas menores que a pupila mais 

nítidas sobre o supraoccipital. Tronco, flancos e nadadeiras adiposa, caudal e anal 

cobertos por pintas amarelas com bordas não definidas e do mesmo diâmetro da pupila. 

Nadadeira dorsal com pintas ligeiramente maiores que as do tronco. Superfície ventral 

esbranquiçada ou cinza-claro sem pintas ou manchas. Porção ventral do pedúnculo 

caudal cinza claro um pouco mais escuro que o abdômen (Figs. 76 e 77). 
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Tabela 13. Dados morfométricos e merísticos de Baryancistrus sp. “Araguaia”. 
Medidas incluindo o holótipo e mais 34 parátipos. 
 
MEDIDAS H Média Min Max SD N 
Comprimento padrão (mm) 244,8  95,1 244,8  35 
Porcentagem no comprimento padrão       
Comprimento pré-dorsal 40,3 41,1 38,0 43,2 1,4 35 
Comprimento da cabeça 32,2 33,8 31,3 35,8 1,2 35 
Largura do cleitro 33,5 33,3 32,1 35,0 0,7 35 
Largura do processo cleitral 30,9 31,8 30,2 33,9 0,9 35 
Comprimento entre a origem das nadadeiras peitoral e pélvica 21,9 22,7 20,3 25,4 1,1 35 
Comprimento do espinho peitoral 37,8 34,6 28,7 37,9 2,3 35 
Comprimento entre a origem das nadadeiras pélvica e anal 25,0 25,0 23,1 27,6 0,9 35 
Comprimento do espinho da nadadeira pélvica 24,0 24,3 21,8 26,0 0,9 35 
Comprimento pós-anal 29,4 29,1 28,0 30,4 0,6 35 
Comprimento do espinho da nadadeira anal 12,6 10,9 9,3 12,6 0,8 35 
Comprimento do espinho da nadadeira dorsal 26,6 26,9 25,5 29,5 1,0 32 
Comprimento da base da nadadeira dorsal 35,5 35,4 33,2 38,9 1,2 35 
Distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa 10,2 7,9 4,2 10,3 1,4 35 
Altura do pedúnculo caudal 10,8 10,8 10,0 11,4 0,3 35 
Comprimento do espinho da nadadeira adiposa 8,0 8,1 7,4 9,2 0,4 35 
Comprimento entre as nadadeiras adiposa e caudal 22,3 22,6 21,2 23,9 0,8 35 
Altura do corpo na origem da nadadeira dorsal 21,1 19,7 16,9 21,9 1,3 35 
Largura do corpo na origem da nadadeira dorsal 29,4 30,5 27,8 32,9 1,1 35 
Largura do corpo na origem da nadadeira anal 20,2 18,1 15,7 21,1 1,2 35 
Comprimento pós-dorsal 32,4 30,0 26,6 32,4 1,3 35 
Comprimento entre o ânus e a nadadeira anal 4,4 4,5 3,4 5,5 0,5 35 
Porcentagens no comprimento da cabeça       
Diâmetro da orbita 16,4 18,6 16,1 22,5 1,5 35 
Comprimento do focinho 68,3 65,2 61,1 68,3 1,7 35 
Distância entre as narinas 15,4 14,2 11,0 16,1 1,0 35 
Distância entre as orbitas 40,8 37,1 33,6 41,9 2,3 35 
Altura da cabeça 61,2 55,4 51,3 61,6 2,8 35 
Comprimento do dentário 20,7 20,8 18,1 23,3 1,2 35 
Comprimento do pré-maxilar 20,6 20,5 16,4 23,5 1,6 35 
Largura da cabeça 98,4 90,4 83,8 100,9 4,1 35 
Distância entre o olho e a narina 16,3 14,1 12,2 16,3 0,9 35 
Distância interbranquial 58,1 59,2 53,8 64,2 2,3 35 
Distância entre a origem espinho peitoral e a abertura branquial 25,1 23,4 20,5 26,8 1,6 35 
Largura do lábio inferior 56,8 57,2 48,7 63,7 3,5 34 
Comprimento do lábio inferior 13,0 13,3 11,0 16,5 1,4 35 
CONTAGENS       
Número de dentes no pré-maxilar 60  40 89  30 
Número de dentes no dentário 67  47 88  30 
Placas na linha lateral 25  25 26  35 
Placas entre as nadadeiras anal e caudal 10  9 10  35 
Placas entre as nadadeiras dorsal e adiposa 4  2 4  35 
Placas pré-dorsais 3  3 3  35 
Placas ao longo da base da nadadeira dorsal 9  9 11  35 
 

Distribuição. Baryancistrus sp. “Araguaia” está amplamente distribuído na bacia 

Araguaia-Tocantins. No rio Araguaia essa espécie foi coletada somente na região do 

bico do papagaio entre os municípios de Pirraça e Marabá. No rio Tocantins os registros 
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de ocorrência estão concentrados na porção alta, acima da cidade de Lajeado até a UHE 

Cana Brava. Entretanto, acreditamos que a nova espécie possa ocorrer, em trechos de 

corredeiras, em toda a extensão do rio Tocantins e a ausência de pontos de ocorrência 

em sua porção média reflete ao pouco esforço de coleta ou a falta de depósitos em 

coleções científicas das amostras de peixes dessa área (Fig. 78). 

 

 
Figura 78. Mapa parcial da Amazônia brasileira mostrando a distribuição de 
Baryancistrus sp. “Araguaia”, na bacia Araguaia-Tocantins, Brasil. 
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3.2.1. Comparações morfológicas 

 
Rapp Py-Daniel (1989) propôs o gênero Baryancistrus para acomodar uma 

espécie descrita por Castelnau (1855) no gênero Hypostomus, H. niveatus. 

Baryancistrus foi caracterizado por congregar um grupo de peixes de corpo largo e 

robusto (daí seu nome genérico, do grego barys = robusto, pesado), apresentando uma 

membrana posterior da nadadeira dorsal bem desenvolvida não conectada à nadadeira 

adiposa; abdômen coberto por pequenas placas em adultos, boca grande com pré-

maxilares paralelamente dispostos, largos e com muitos dentes, acima de 80.  

Segundo Rapp Py-Daniel et al. (2011) as espécies de Baryancistrus são muito 

conservativas na forma do corpo, com as medidas e proporções em grande parte muito 

similares, assim como no padrão de colorido. Basicamente, todas as espécies do gênero 

apresentam um padrão de colorido com fundo escuro e coberto por pintas claras. 

Entretanto, as pintas do corpo variam bastante com relação ao tamanho, densidade e 

intensidade da cor e brilho compondo um importante carácter para diferenciação das 

espécies do gênero. Em B. longipinnis, Baryancistrus sp. “Jari” e Baryancistrus sp. 

“Jolie”, o corpo se encontra coberto por pontos muito pequenos e brilhantes. Já B. 

niveatus, B. xanthellus, Baryancistrus sp. “Araguaia”, Baryancistrus sp. “Culuene” e 

Baryancistrus sp. “Tapajos”, as pintas variam de menores a tamanho similar do 

diâmetro da pupila; em alguns espécimes de Baryancistrus sp. “Araguaia”, o diâmetro 

das pintas supera o da pupila. Um outro grupo, formado por B. chrysolomus, 

Baryancistrus sp. “bola branca”, Baryancistrus sp. “Porteira”, Baryancistrus sp. 

“membrana” e Baryancistrus sp. “Teles Pires”, apresenta pintas grandes muito maiores 

que o diâmetro da pupila. Entretanto, estas espécies diferem entre si pela densidade e 

tonalidade das pintas: em B. chrysolomus e Baryancistrus sp. “Porteira” as pintas são 

espaçadas, cabendo até o diâmetro de duas pintas entre uma e outra em alguns 
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exemplares. Em B. chrysolomus, as máculas são pálidas e na maioria dos espécimes 

analisados elas são imperceptíveis mesmo nos exemplares vivos. Já em Baryancistrus 

sp. “bola branca”, Baryancistrus sp. “membrana” e Baryancistrus sp. “Teles Pires”, as 

pintas são densas sendo separadas por um fundo escuro deixando uma faixa estreita 

entre uma pinta e outra. Em Baryancistrus sp. “membrana” as pintas são mais densas do 

que em Baryancistrus sp. “bola branca” e Baryancistrus sp. “Teles Pires”, 

assemelhando a um favo de mel. 

De maneira geral, as espécies do gênero podem ser separadas em dois grupos 

com relação à forma do corpo. Um grupo formado por oito espécies: B. niveatus, B. 

chrysolomus, B. xanthellus, Baryancistrus sp. “Porteira”, Baryancistrus sp. “trombetas”, 

Baryancistrus sp. “Jolie”, Baryancistrus sp. “Teles Pires” e Baryancistrus sp. “Tapajos” 

apresentando cabeça e tronco largos e relativamente alto e com o pedúnculo caudal 

curto. O segundo grupo é formado por espécies com a cabeça e tronco mais estreito e 

alongado composto pelas espécies B. longipinnis, Baryancistrus sp. “membrana”, 

Baryancistrus sp. “Jari”, Baryancistrus sp. “Culuene”, Baryancistrus sp. “Araguaia” e 

Baryancistrus sp. “bola branca”. Embora essas diferenças em relação a robustez do 

corpo (largura da cabeça e pedúnculo caudal alongado) sejam fáceis de serem 

observadas ao examinar as espécies do gênero, isso não se reflete na proporção das 

medidas, com pequenas exceções, há sempre sobreposição entre o mínimo e o máximo 

mesmo que as médias sejam bem diferentes. 

Entre os gêneros de Ancistrini que possuem uma membrana hipertrofiada 

posterior ao último raio da nadadeira dorsal, somente as espécies de Baryancistrus 

apresentam variação na extensão da membrana. Nas espécies B. longipinnis, 

Baryancistrus sp. “Araguaia”, Baryancistrus sp. “bola branca”, Baryancistrus sp. 

“Tapajos”, Baryancistrus sp. “Culuene” e Baryancistrus sp. “Teles Pires” a membrana 
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não alcança a placa de sustentação da nadadeira adiposa deixando até quatro placas 

livres entre as nadadeiras dorsal e a adiposa, com distância entre elas variando entre 3,2-

11,3% do comprimento padrão, refletindo no maior comprimento pós-dorsal 

apresentado por essas espécies. As outras sete espécies B. chrysolomus, B. niveatus, B. 

xanthellus, Baryancistrus sp. “Jolie”, Baryancistrus sp. “Jari”, Baryancistrus sp. 

“Porteira” e Baryancistrus sp. “membrana” a membrana alcança a placa de sustentação 

da nadadeira adiposa mas sem cobri-la, podendo haver uma placa livre entre as 

nadadeiras dorsal e adiposa, deixando tanto a distância entre elas menor variando de 

0,0-2,9% do comprimento padrão, como no menor comprimento pós-dorsal. 

Outra característica muito importante para diferenciar as espécies do gênero, 

combinada às variações tanto no padrão de colorido, como na membrana posterior da 

nadadeira dorsal é a presença ou ausência de placas na região ventral. A região ventral 

nua, desprovida de placas da borda inferior do focinho a inserção da nadadeira anal, é 

observado nas espécies B. chrysolomus, B. xanthellus, Baryancistrus sp. “Jolie”, 

Baryancistrus sp. “Jari”, ”, Baryancistrus sp. “bola branca”, Baryancistrus sp. 

“Culuene” e Baryancistrus sp. “membrana”, sendo que alguns espécimes de maior porte 

podem apresentar pequenos aglomerados de placas principalmente sobre a cintura 

escapular. 

O abdômen parcial a quase completamente coberto por placas está presente em 

B. longipinnis, B. niveatus, Baryancistrus sp. “Porteira”, Baryancistrus sp. “Tapajos” e 

Baryancistrus sp. “Teles Pires” e Baryancistrus sp. “Araguaia”. Nestas espécies, as 

maiores concentrações de placas estão principalmente na área gular, cintura peitoral, na 

região central do abdômen e ao redor do ânus. Entretanto, uma variação na quantidade e 

locais coberto por placas são observados entre as espécies. Espécimes de grande porte 

de B. longipinnis, B. niveatus, Baryancistrus sp. “Tapajos” e Baryancistrus sp. 
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“Porteira” e Baryancistrus sp. “Araguaia” apresentam a borda do lábio superior quase 

que completamente coberto por blocos de pequenas placas. Em B. niveatus há uma 

densa concentração de placas mesmo abaixo do lábio inferior ao passo que sua 

congênere também do rio Tocantins, B. longipinnis, esta concentração não foi 

observada; B. longipinnis, por sua vez, mostra concentração de placas somente em 

algumas áreas da região ventral (cintura peitoral, lateral do abdômen, em torno da 

pélvica e da abertura urogenital). 

Uma grande variação na distribuição e densidade das placas da região abdominal 

foi observada também em exemplares adultos de tamanho comparáveis de 

Baryancistrus sp. “Teles Pires” e Baryancistrus sp. “Araguaia”. Alguns exemplares 

apresentam, a região ventral quase totalmente coberta por placas; outros possuem a 

região ventral parcialmente coberta com maior concentração de placas sobre as cinturas 

escapular e pélvica e lateral do abdômen, e um terceiro apresentam blocos de placas 

somente na lateral do abdômen. 

 

3.2.2. Status de conservação das espécies de Baryancistrus. 

 
As espécies de Baryancistrus são encontradas apenas nas porções altas da bacia 

Amazônica, onde encontram condições ecológicas ideais para as quais se adaptaram ao 

longo de sua história evolutiva. Em praticamente todos os rios que drenam os escudos 

das Guianas e do Brasil Central, onde as espécies de Baryancistrus ocorrem, há pelo 

menos uma grande cachoeira que delimita a faixa de distribuição das espécies do 

gênero. 

Segundo Rapp Py-Daniel et al. (2011) as maiores ameaças à preservação das 

espécies de Baryancistrus assim como para todas as espécies de loricariídeos reofílicos 

amazônicos, é a perda e a degradação de seus habitats em larga escala resultantes do 
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represamento de rios ligado à geração e transmissão de energia elétrica. Baseado nas 

espécies de Baryancistrus que tiveram seus status de conservação avaliados pelo 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e seguindo os 

conceitos e critérios da International Union for Conservation of Nature (IUCN), os 

resultados encontrados não são animadores para os novos táxons aqui apresentados. Das 

quatro espécies formalmente descritas duas encontram-se em risco de extinção. 

Baryancistrus longipinnis e B. niveatus da bacia Araguaia-Tocantins foram 

avaliadas e colocadas na categoria de Criticamente em Perigo (CR). Os principais 

fatores que as levaram a serem enquadradas nessa categoria, foram a perda de 

população observada e estimada, ocasionada pelo declínio na área de ocupação e 

extensão de ocorrência, ocasionadas pelas inúmeras hidroelétricas construídas ao longo 

da bacia Araguaia-Tocantins (e.g. UHE de Tucuruí, UHE de Serra da Mesa, UHE Luiz 

Eduardo Magalhaes, UHE de Estreito, etc.). A situação de B. longipinnis é 

especialmente preocupante. Coletas recentes realizadas pela equipe da UNT Campus de 

Porto Nacional na bacia Araguaia-Tocantins e por uma equipe formada por 

pesquisadores do INPA e UFAM no rio Araguaia não encontraram esta espécie, que 

pode estar atualmente com uma área de ocorrência muito restrita. Baseado na presente 

revisão somente os acervos das Coleções de Peixes do INPA e do Museu de Zoologia 

da USP (MZUSP) possuem lotes identificados como B. longipinnis catalogados em seus 

acervos. Todos esse lotes que de fato são B. longipinnis foram coletados na década de 

1980 durante a construção da UHE de Tucuruí. Os lotes coletados recentemente, 

principalmente os do MZUSP estavam erroneamente identificados, pois na verdade 

trata-se de novas espécies do gênero como Baryancistrus sp. “Araguaia”, Baryancistrus 

sp. “Tapajos” e Baryancistrus sp. “Culuene”. O último registro conhecido dessa espécie 
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foi no ano de 2007 para o rio Araguaia na região conhecida como Pedrais do Lourenço 

coletada por G. M. Santos e colaboradores, lote INPA 47910 com três exemplares.  

Mesmo com a construção da UHE de Belo Monte impactando diretamente uma 

das áreas com maior diversidade de peixes fluvial do Brasil, a Volta Grande do Xingu, 

as duas espécies descritas para essa bacia B. chrysolomus e B. xanthellus foram 

avaliadas e colocadas na categoria de Quase Ameaçadas (NT). Essas espécies não foram 

colocadas em categoria de ameaça devido a sua grande área de distribuição, ocorrendo 

desde Senador José Porfírio até São Félix do Xingu, no rio Xingu e em praticamente 

todo o rio Iriri, o seu maior tributário. Entretanto, mesmo com essa ampla distribuição 

dentro da bacia do rio Xingu, as maiores populações dessas duas espécies concentram-

se na área da Volta Grande. Assim, uma parcela importante da população e diversidade 

genética dessas espécies poderá se perder com o impacto da UHE Belo Monte. 

Diante desse cenário, de como o barramento dos rios impactam diretamente as 

populações de Baryancistrus, e de como o planejamento hidroelétrico para os rios 

brasileiros oriundos dos planaltos da Guianas e do Brasil Central coincide com a 

distribuição dos loricariídeos reofílicos amazônicos (muitos dos quais ainda não 

formalmente descritos), a comunidade de ictiólogos visa buscar medidas de como 

diminuir os impactos da instalação desses empreendimentos, sugerindo outros meios 

para a produção de energia limpa e menos impactante. Uma das sugestões apresentadas 

por Rapp Py-Daniel et al. (2011) é mantermos esforços de conservação direcionados à 

manutenção de trechos de rios íntegros, suficientemente grandes para conter várias 

seções de corredeiras, de modo a permitir a existência de populações viáveis da notável 

diversidade de peixes presentes nesses habitats aquáticos. 
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3.1.3. Novos táxons 

 

Baseado na presente análise filogenética quatro novos gêneros são propostos. Os 

gêneros 1 e 2 para alocar Baryancistrus beggini e B. demantoides, respectivamente, os 

quais não foram recuperados como pertencendo ao gênero Baryancistrus (Fig. 19), 

como já sugerido por Lujan et al. (2015). O gênero 3 para alocar Hemiancistrus 

guahiborum, H. subviridis e uma espécie nova do alto rio Negro. E o gênero 4 para 

alocar Spectracanthicus immaculatus e mais duas espécies novas. Uma diagnose é 

apresentada para os novos gêneros, assim como a descrição da espécies nova 

pertencente ao gênero 3. 

 

Gênero 1 

 
Espécie tipo. Baryancistrus beggini Lujan, Arce & Armbruster, 2009. 

 
Diagnose. Gênero 1 pode ser diagnosticado de todos os outros loricariídeos exceto dos 

representantes de Ancistrini e Pterygoplichthyini por possuir odontódeos hipertrofiados 

eversíveis nas placas da região interopercular (vs. ausência). Gênero novo 1 difere de 

todos os representantes de Ancistrini e Pterygoplichthyini exceto de Baryancistrus, 

Oligancistrus, Parancistrus, Spectracanthicus, gênero 2 e gênero 4, por possuir uma 

membrana hipertrofiada posterior ao último raio da nadadeira dorsal (vs. ausência). 

Gênero 1 pode ser diferenciado de Baryancistrus, Spectracanthicus, gênero 2 e gênero 

4, pela membrana hipertrofiada posterior ao último raio da nadadeira dorsal estar 

totalmente conectada ao espinho da nadadeira adiposa (vs. membrana hipertrofiada 

alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa ou no máximo cobrindo a placa 

de sustentação da adiposa). Gênero 1 difere de Baryancistrus por apresentar de cinco a 
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seis infraorbitais (vs. presença de sete a oito infraorbitais). Gênero 1 difere de 

Baryancistrus, Spectracanthicus e gênero 2 pelo número de dentes no pré-maxilar em 

espécimes adultos de 14 a 32 (vs. 40-96 dentes do pré-maxilar em Baryancistrus, 2-3 

em Spectracanthicus e 37-54 em gênero 2). Gênero 1 difere ainda de Parancistrus pela 

maior distância interbranquial 50,5-57,6% no CC (vs. 24,9-48,5% no CC, em 

Parancistrus). Gênero 1 difere de Oligancistrus, Parancistrus, Spectracanthicus e 

gênero 4 por possui o disco do mesetmóide anterior ao corpo principal (vs. disco do 

mesetmóide estendido além do corpo principal) e por ter a crista do pré-opérculo-

hiomandibular exposta e suportando odontódeos (vs. crista coberta por pele ou placa e 

não suportando odontódeos). Gênero 1 difere ainda de Oligancistrus e Parancistrus por 

possui o disco do mesetmóide bem desenvolvido (vs. disco do mesetmóide pouco 

desenvolvido ou reduzido). Gênero 1 pode diferenciar de Spectracanthicus pela 

mobilidade e presença de odontódeos hipertrofiados na região interopercular (vs. 

imobilidade e falta de odontódeos hipertrofiados). 

 

Gênero 1 beggini (Lujan, Arce & Armbruster, 2009) 
(Figs. 79 e 80); Tabela 14. 

 
Baryancistrus beggini Lujan, Arce & Armbruster, 2009:51, figs. 1 e 2. [Localidade tipo: 
Venezuela, Amazonas, Río Ventuari, drenagem do Río Orinoco, 4°4’32”N, 
66°53’34”W; descrição original]. 
 

Diagnose. A mesma apresentada para o gênero. 

 
Descrição. Aspectos gerais de gênero 1 beggini são apresentados nas figuras 79 e 80. 

Dados morfométricos e as contagens são apresentados na Tabela 14. Loricariídeo de 

pequeno porte com maior exemplar examinado alcançando 78,7 mm CP. Contorno do 

corpo arredondado anteriormente em vista dorsal, reto da placa de odontódeos da região 
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interopercular até a linha de inserção da nadadeira dorsal, deste ponto estreitando 

abruptamente até a origem da nadadeira caudal. Maior largura do corpo no cleitro. 

Corpo robusto curto e alto, maior altura do corpo na origem da nadadeira dorsal. Em 

vista lateral, perfil dorsal reto da ponta focinho a linha de inserção do olho, ligeiramente 

convexo da margem posterior da orbita a inserção da nadadeira dorsal; da origem da 

nadadeira dorsal ao primeiro raio procurrente dorsal da nadadeira caudal declinando 

gradativamente, com perfil dorsal ligeiramente convexo. Superfície ventral reta da ponta 

do focinho à inserção da nadadeira caudal. Em corte transversal, região anterior do 

corpo aproximadamente triangular e ligeiramente comprimida no pedúnculo caudal. 

Figura 79. Gênero 1 beggini, AUM 39227, parátipo. Espécime vivo (Foto: M. Sabaj-
Pérez). 
 

Quilha (carena) fortemente marcada ao longo da base da nadadeira dorsal até a 

origem da nadadeira adiposa. Quatro primeiras placas laterais da série médio-ventral 

fortemente dobradas (quilha pouco acentuada). Pedúnculo caudal plano com a série de 

placas ventrais fortemente dobradas num ângulo mais ou menos de 120° diminuindo 

gradativamente a um ângulo de 90º posteriormente, formando uma pequena quilha na 

lateral inferior do pedúnculo caudal. 
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Tabela 14. Dados morfométricos e merísticos de Gênero 1 beggini (Lujan, Arce & 
Armbruster, 2009). Medidas incluindo três parátipos e mais dois espécimes não-tipos. 
 
MEDIDAS Média Min Max SD N 
Comprimento padrão (mm)  66,3 78,8  5 
Porcentagem no comprimento padrão      
Comprimento pré-dorsal 44,8 42,5 47,4 2,0 5 
Comprimento da cabeça 38,2 37,2 40,5 1,4 5 
Largura do cleitro 37,5 36,8 38,1 0,5 5 
Largura do processo cleitral 36,9 36,5 37,4 0,3 5 
Comprimento entre a origem das nadadeiras peitoral e pélvica 22,0 19,8 23,4 1,5 5 
Comprimento do espinho peitoral 34,6 33,3 37,2 1,5 5 
Comprimento entre a origem das nadadeiras pélvica e anal 23,6 23,2 24,6 0,6 5 
Comprimento do espinho da nadadeira pélvica 27,7 26,0 29,0 1,1 5 
Comprimento pós-anal 29,0 28,1 29,9 0,6 5 
Comprimento do espinho da nadadeira anal 12,2 11,1 13,3 0,8 5 
Comprimento do espinho da nadadeira dorsal 29,7 28,2 31,2 1,2 5 
Comprimento da base da nadadeira dorsal 45,7 44,9 46,1 0,5 5 
Distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa 0,0 0,0 0,0 0,0 5 
Altura do pedúnculo caudal 10,5 10,2 10,9 0,3 5 
Comprimento do espinho da nadadeira adiposa 8,2 7,3 9,2 0,8 5 
Comprimento entre as nadadeiras adiposa e caudal 24,7 23,7 25,3 0,6 5 
Altura do corpo na origem da nadadeira dorsal 23,6 22,4 25,1 1,0 5 
Largura do corpo na origem da nadadeira dorsal 34,3 33,7 35,4 0,7 5 
Largura do corpo na origem da nadadeira anal 13,6 12,3 14,4 0,9 5 
Comprimento pós-dorsal 19,7 18,7 20,7 0,9 5 
Comprimento entre o ânus e a nadadeira anal 4,9 4,4 5,2 0,3 5 
Porcentagens no comprimento da cabeça      
Diâmetro da órbita 22,6 22,1 23,1 0,4 5 
Comprimento do focinho 65,8 64,9 67,2 0,9 5 
Distância entre as narinas 11,0 9,4 12,3 1,1 5 
Distância entre as orbitas 30,0 29,1 30,9 0,7 5 
Altura da cabeça 59,4 57,0 61,0 1,5 5 
Comprimento do dentário 15,1 14,1 16,5 0,9 5 
Comprimento do pré-maxilar 16,0 15,2 17,4 0,8 5 
Largura da cabeça 92,7 86,8 97,1 4,5 5 
Comprimento entre o olho e a narina 13,1 11,9 13,7 0,7 5 
Distância interbranquial 53,8 50,5 57,6 3,1 5 
Distância entre a origem espinho peitoral e a abertura branquial 24,4 22,7 26,6 1,7 5 
Largura do lábio inferior 53,6 51,0 55,3 1,7 5 
Comprimento do lábio inferior 15,8 14,0 18,3 1,7 5 
CONTAGENS      
Número de dentes no pré-maxilar  19 26  5 
Número de dentes no dentário  16 26  5 
Placas na linha lateral  23 25  5 
Placas entre as nadadeiras anal e caudal  9 10  5 
Placas entre as nadadeiras dorsal e adiposa  0 0  5 
Placas pré-dorsais  3 3  5 
Placas ao longo da base da nadadeira dorsal  14 14  5 

 

Cabeça grande, larga e alta. Olhos redondos e grandes (diâmetro da órbita 22,1-

23,1% do CC), latero-dorsalmente posicionados na porção posterior da cabeça; 

divertículo da íris presente e desenvolvido. Órbita com uma crista supra-orbital; área 
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interorbital côncava. Pequena elevação entre o olho e a narina. Supraoccipital algumas 

vezes indistinto dos outros ossos do crânio. Processo supraoccipital pouco evidente, 

triangular posteriormente e não elevado. Área pré-dorsal reduzida a dois pares de placas 

pré-dorsais: o primeiro par, imediatamente após o supraoccipital, com placas grandes, 

ligeiramente retangular, fortemente suturadas medialmente, algumas vezes fusionadas; 

segundo par, com placas separadas, pequenas, em forma de diamantes anterior a placa 

nucal. Placa nucal pequena e anterior à trava do espinho da nadadeira dorsal. 

Boca e lábios de tamanho moderado; disco oral arredondado; lábios quase 

completamente coberto com papilas pequenas e ovais, maiores na região central do 

lábio inferior; lábios sem papilas em torno das maxilas. Lábio inferior grande 

alcançando a abertura branquial em alguns indivíduos. Barbilhão maxilar espesso 

anteriormente, curto, fino e livre distalmente. 

Dentes longos, finos e profundamente cuspidados. Cúspides pequenas, 

espatuladas com as pontas arredondas; cúspides largamente assimétricas e verticalmente 

divididas, com cúspide interna maior e ligeiramente mais larga que a cúspide externa. 

Maxilas pequenas, paralelamente dispostas e de tamanhos similares. Papila bucal 

interna entre os pré-maxilares, curta, podendo estar ausente. Almofada de papilas bucais 

alongadas imediatamente atrás do dentário e pré-maxilar. 

Superfície dorsal do corpo completamente cobertos por grandes placas, exceto 

na depressão da base da nadadeira dorsal. Superfície ventral em grande parte sem placas 

do focinho até origem da nadadeira anal. Pedúnculo caudal completamente coberto de 

placas. Placas da série mediana 24. Todas as placas marcadas com linhas de pequenos 

odontódeos e de tamanho uniforme, ligeiramente maiores na borda posterior em alguns 

espécimes. Odontódeos numerosos e hipertrofiados nas placas eversíveis da região 

interopercular, mais desenvolvidos nos espécimes grandes, com odontódeos alcançando 
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a inserção do espinho da nadadeira dorsal. Opérculo não exposto, área supraopercular 

coberta por placas pequenas, numerosas e as vezes quase fusionadas. 

 
Figura 80. Gênero 1 beggini, ANSP 190759, 79,1 mm CP, do rio Ventuari na 
confluência com o rio Orinoco, San Fernando de Atabapo, Venezuela. 
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Origem da nadadeira dorsal na porção anterior do corpo, anterior à linha vertical 

da inserção da nadadeira pélvica. Nadadeira dorsal com II, 7; trava do espinho da 

nadadeira dorsal presente, mecanismo de trava funcional. Nadadeira dorsal ligeiramente 

longa e alta; sua parte distal alcançando o terço final do comprimento do espinho da 

nadadeira adiposa quando adpressa. Membrana hipertrofiada posterior a nadadeira 

dorsal bem desenvolvida, cobrindo a metade do espinho da nadadeira adiposa. 

Nadadeira adiposa grande e com membrana posterior bem desenvolvida, as vezes 

cobrindo o primeiro raio procurrente da nadadeira caudal. Nadadeira caudal i,14,i, 

suavemente emarginada ou obliquamente truncada, com raio simples do lóbulo ventral 

ligeiramente mais longo que o do lóbulo dorsal. Nadadeira peitoral I,6, grande, 

alcançando a abertura urogenital quando adpressa. Espinho da nadadeira peitoral grosso 

e forte, não pungente, coberto por grandes odontódeos em machos (possivelmente 

maduros), maiores e flexíveis na porção distal do espinho. Nadadeira pélvica i,5, bem 

desenvolvida, alcançando a metade do comprimento da nadadeira anal quando adpressa. 

Nadadeira anal i,4, bem desenvolvida. Todos os raios cobertos por numerosos e 

pequenos odontódeos em sua superfície livre. Contagem de vertebras 29 (1). Cinco (1) 

pares de costelas. 

 

Colorido em álcool. Coloração uniformemente marrom, mais escura na cabeça, flancos 

e nadadeiras; faixa transversal clara do opérculo até o supraoccipital passando atrás dos 

olhos; superfície ventral ligeiramente mais clara que o dorso, de cor creme. Membranas 

inter-radiais marrom escuras, mais escuras que os raios. Odontódeos hipertrofiados da 

região interopercular e da porção distal do espinho da nadadeira peitoral com tonalidade 

creme ou amarelados (Fig. 80). 
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Colorido em vida. Padrão de colorido similar aos espécimes preservados mas com 

coloração cinza escura ao preto azulado na cabeça, tronco e nadadeiras. Superfície 

ventral ligeiramente mais clara com tonalidade cinza claro (Figura 79). 

 
Distribuição. Esse espécie é conhecida somente para os rios Ventuari e Orinoco na 

Venezuela, e para a porção baixa do rio Guaviare na Colômbia (Figura 81). 

 
Figura 81. Mapa parcial da América do Sul mostrando a distribuição de gênero 1 
beggini da bacia do rio Orinoco, Venezuela. (Triângulo indica a localidade tipo). 
 

 
Material examinado: Venezuela; Amazonas; drenagem do rio Orinoco. Parátipos: 

ANSP 182806, 3, 66,3-77,9 mm CP, Río Ventuari, 163 km SE de Samariapo, drenagem 

do Río Orinoco, 4º3’26”N 66º55’57”W, 1 abril 2005, N. K. Lujan, M. Arce, T. E. 

Wesley, E. L. Richmond & M. B. Grant. Não-tipos: ANSP 190759, 3, (2 alc., 36,6-78,8 

mm CP e 1 cs, 37,5 mm CP), Río Ventuari, em Raudales Chipirito, 88,5 km a leste de 

San Fernando de Atabapo, drenagem do Río Orinoco, 4º4’5,7”N 66º54’13,3”W, 1 abril 



 320 

2010, M. H. Sabaj Pérez, N. K. Lujan, D. C. Werneke, T. P. Carvalho, S. V. Meza, A. 

Luna & O. Santaella. ANSP 190824, 1, 66,5 mm CP, Río Ventuari, Ilha no delta da 

confluência com o Río Orinoco, 71,5 km a leste de San Fernando de Atabapo, 

3º58’42,3”N 67º3’37,7”W, 29 março 2010, M. H. Sabaj Pérez, N. K. Lujan, D. C. 

Werneke, T. P. Carvalho, S. V. Meza & O. León Mata. 

 

Gênero 2 

 
Espécie tipo. Baryancistrus demantoides Lujan, Arce & Armbruster, 2009. 

 

Diagnose. Gênero 2 pode ser diagnosticado de todos os outros loricariídeos exceto dos 

representantes de Ancistrini e Pterygoplichthyini por possuir odontódeos hipertrofiados 

eversíveis nas placas da região interopercular (vs. ausência). Gênero 2 difere de todos os 

representantes de Ancistrini e Pterygoplichthyini exceto de Baryancistrus, 

Oligancistrus, Parancistrus, Spectracanthicus, gênero 1 e gênero 4, por possuir uma 

membrana hipertrofiada posterior ao último raio da nadadeira dorsal (vs. ausência). 

Gênero 2 pode ser diferenciado de Oligancistrus, Parancistrus, Spectracanthicus, 

gênero 1 e gênero 4, pela membrana hipertrofiada posterior ao último raio da nadadeira 

dorsal alcançar a placa de sustentação da nadadeira adiposa mas não à cobrindo ou 

conectando-se ao espinho da nadadeira adiposa (vs. membrana hipertrofiada totalmente 

conectada ao espinho da nadadeira adiposa em Oligancistrus, Parancistrus e gênero 1; 

membrana cobrindo a placa de sustentação da adiposa, raramente em alguns indivíduos 

conectando ao espinho da adiposa em gênero 4). Gênero 2 difere de Oligancistrus, 

Parancistrus, Spectracanthicus, gênero 1 e gênero 4 pelo grande número de dentes no 

pré-maxilar em espécimes adultos de 37 a 54 (vs. 3-25 em Oligancistrus; 4-21 em 

Parancistrus; 2-3 em Spectracanthicus; 8-36 em gênero e 16-22 em gênero 4). Gênero 
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2 difere de Oligancistrus, Parancistrus, Spectracanthicus e gênero 4 por possui o disco 

do mesetmóide anterior ao corpo principal (vs. disco do mesetmóide estendido além do 

corpo principal) e por ter a crista do pré-opérculo-hiomandibular exposta e suportando 

odontódeos (vs. crista coberta por pele ou placa e não suportando odontódeos). Gênero 

2 difere de Baryancistrus por apresentar de cinco a seis infraorbitais (vs. presença de 

sete a oito infraorbitais). Gênero 2 difere ainda de Parancistrus pela maior distância 

interbranquial 50,1-55,2% no CC (vs. 24,9-48,5% no CC). Gênero 2 difere ainda de 

Oligancistrus e Parancistrus por possui o disco do mesetmóide bem desenvolvido (vs. 

disco do mesetmóide pouco desenvolvido ou reduzido). Gênero 2 pode diferenciar de 

Spectracanthicus pela mobilidade e presença de odontódeos hipertrofiados na região 

interopercular (vs. imobilidade e falta de odontódeos hipertrofiados). 

 

Gênero 2 demantoides (Werneke, Sabaj, Lujan & Armbruster, 2005) 
(Figs. 82 e 83); Tabela 15. 
 

Baryancistrus demantoides Werneke, Sabaj, Lujan & Armbruster, 2005:535, figs. 1a-b, 
e 2. [Localidade tipo: Venezuela, Amazonas, Río Ventuari, drenagem do Río Orinoco, 
04.07565°N, 66.89285°W; descrição original]. 
 

Diagnose. A mesma apresentada para o gênero. 

 

Descrição. Aspectos gerais de gênero 2 demantoides são apresentados nas figuras 82 e 

83. Dados morfométricos e contagens na Tabela 15. Loricariídeo de pequeno a médio 

porte, com maior espécime examinado alcançando 167,1 mm CP. Corpo arredondado 

anteriormente em vista dorsal, tornando-se gradualmente estreito da porção anterior do 

cleitro à origem da nadadeira caudal. Maior largura do corpo no cleitro. Cabeça e tronco 

altos e estreitos, maior altura do corpo na origem da nadadeira dorsal. Em vista lateral, 

perfil dorsal convexo da ponta do focinho à inserção da nadadeira dorsal, com forte 
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inclinação da ponta do focinho a inserção do olho; deste ponto declinando 

gradativamente até o primeiro raio procurrente dorsal da nadadeira caudal. Superfície 

ventral reta da ponta do focinho à origem da nadadeira caudal. Em corte transversal, 

região anterior do corpo aproximadamente triangular e oval no pedúnculo caudal. 

Quilha (carena) baixa e delicada ao longo da base da nadadeira dorsal, da 

segunda placa da base da nadadeira dorsal até inserção da placa de sustentação da 

nadadeira adiposa. Três primeiras placas da série médio-ventral suavemente dobradas 

(quilha pouco acentuada). Superfície ventral do pedúnculo caudal plano com série de 

placas da ventrais dobradas mais ou menos num ângulo de 100°, formando uma discreta 

quilha na lateral inferior do pedúnculo caudal. 

Cabeça grande, alta e moderadamente estreita. Olhos grandes e redondos, latero-

dorsalmente posicionados e inseridos na porção posterior da cabeça; divertículo da íris 

presente e desenvolvido. Órbita com uma pequena crista supra-orbital; área interorbital 

ligeiramente côncava. Pequena elevação da ponta do focinho a inserção da narina e 

entre a narina e o olho. Supraoccipital algumas vezes indistinto dos outros ossos do 

crânio; processo supraoccipital posteriormente pontudo, suavemente elevado e 

prolongado separando anteriormente o primeiro par de placas pré-dorsais. Área pré-

dorsal reduzida a dois pares de placas pré-dorsais: o primeiro par, imediatamente após o 

supraoccipital, com placas grandes, rudemente triangular, fortemente suturada 

medialmente, algumas vezes fusionadas; segundo par, com placas separadas, pequenas, 

em forma de diamantes anterior a placa nucal. Placa nucal pequena e anterior a trava do 

espinho da nadadeira dorsal. 
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Figura 82. Gênero 2 demantoides, ANSP 190750, 121,8 mm CP, Venezuela, rio 
Ventuari, tributário do rio Orinoco, próximo a San Fernando de Atabapo. Espécime 
vivo (Foto: M. Sabaj-Pérez). 

 

Boca e lábios de tamanho moderado; disco oral arredondado; lábios quase 

completamente cobertos com papilas pequenas e redondas, maiores na região central do 

lábio inferior; lábios sem papilas em torno das maxilas. Lábio inferior moderado não 

alcançando a cintura escapular. Barbilhão maxilar espesso anteriormente e longo, fino e 

livre distalmente. 

Dentes longos, finos, e profundamente cuspidados. Cúspides pequenas e 

espatuladas; cúspides ligeiramente assimétricas e verticalmente divididas, cúspide 

interna ligeiramente maior que externa. Pré-maxilar e dentário de tamanho similar e 

dispostos paralelamente a borda do focinho. Uma única papila bucal interna entre os 

pré-maxilares, de tamanho médio e fina. Almofada de papilas bucais alongadas 

imediatamente atrás do dentário e pré-maxilar. 

Superfície dorsal do corpo completamente cobertos por grandes placas, exceto 

na depressão da base da nadadeira dorsal. Superfície ventral em grande parte sem placas 

da ponta do focinho a origem da nadadeira anal; os grandes exemplares, apresentam 
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poucos blocos de pequenas placas sobre a inserção do espinho da peitoral. Superfície 

ventral do pedúnculo caudal completamente coberto por placas. Placas da série mediana 

24-26. Todas as placas marcadas com linhas de pequenos odontódeos e de tamanho 

uniforme. Odontódeos numerosos e hipertrofiados nas placas eversíveis da região 

interopercular, mais desenvolvidos nos espécimes grandes, com odontódeos alcançando 

a margem posterior da órbita. Pequena porção do opérculo exposta e coberta por 

pequenos odontódeos; maior parte do opérculo coberto por placas pequenas, numerosas 

e as vezes, quase fusionadas. 

Origem da nadadeira dorsal na porção anterior do corpo, anterior a linha vertical 

da inserção da nadadeira pélvica. Nadadeira dorsal com II, 7; trava do espinho da 

nadadeira dorsal presente, mecanismo de trava desenvolvido. Nadadeira dorsal longa e 

muito alta, devido ao tamanho do espinho dorsal, alcançando espinho da nadadeira 

adiposa quando adpressa. Membrana hipertrofiada posterior a nadadeira dorsal cobrindo 

as cinco placas imediatamente posteriores ao ultimo raio da nadadeira dorsal, aderindo a 

placa de sustentação da nadadeira adiposa em todos os exemplares examinados. 

Nadadeira adiposa grande e com membrana posterior bem desenvolvida. Um par de 

placas dorsais separando a nadadeira adiposa do primeiro raio procurrente da nadadeira 

caudal. Nadadeira caudal i,14,i, emarginada, com raio simples do lóbulo ventral mais 

longo que o do lóbulo dorsal. Nadadeira peitoral I,6, longa, alcançando muito além da 

base da nadadeira pélvica quando adpressa, mas não alcançando a abertura urogenital. 

Espinho da nadadeira peitoral grosso e forte, não pungente, coberto por odontódeos 

ligeiramente maiores que os das placas do corpo. Nadadeira pélvica i,5 alcançando a 

porção posterior da base da nadadeira anal quando adpressa. Nadadeira anal i,4, bem 

desenvolvida. Todos os raios cobertos por numerosos e pequenos odontódeos em sua 

superfície livre. Contagem de vertebras 29 (1). Sete (1) pares de costelas. 
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Tabela 15. Dados morfométricos e merísticos de Gênero 2 demantoides (Werneke, 
Sabaj, Lujan & Armbruster, 2005). Medidas incluindo três parátipos e mais três 
espécimes não-tipos. 
 

MEDIDAS Média Min Max CP N 
Comprimento padrão (mm)  61,9 167,1  6 
Porcentagem no comprimento padrão      
Comprimento pré-dorsal 40,0 38,2 42,7 1,6 6 
Comprimento da cabeça 34,3 33,1 36,3 1,3 6 
Largura do cleitro 31,9 31,2 33,1 0,7 6 
Largura do processo cleitral 30,5 30,0 31,5 0,5 6 
Comprimento entre a origem das nadadeiras peitoral e pélvica 22,3 20,7 23,9 1,3 6 
Comprimento do espinho peitoral 34,5 33,5 35,4 0,9 6 
Comprimento entre a origem das nadadeiras pélvica e anal 23,2 21,2 24,2 1,1 6 
Comprimento do espinho da nadadeira pélvica 28,8 26,8 30,9 1,5 6 
Comprimento pós-anal 31,3 30,3 32,2 0,8 6 
Comprimento do espinho da nadadeira anal 12,6 12,2 13,5 0,5 6 
Comprimento do espinho da nadadeira dorsal 41,2 33,9 45,4 4,2 6 
Comprimento da base da nadadeira dorsal 44,2 42,5 44,9 0,8 6 
Distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa 0,0 0,0 0,0 0,0 6 
Altura do pedúnculo caudal 11,0 10,7 11,3 0,2 6 
Comprimento do espinho da nadadeira adiposa 9,0 8,6 9,3 0,3 6 
Comprimento entre as nadadeiras adiposa e caudal 25,3 23,6 26,6 1,1 6 
Altura do corpo na origem da nadadeira dorsal 20,7 18,9 22,5 1,5 6 
Largura do corpo na origem da nadadeira dorsal 28,1 27,3 29,0 0,7 6 
Largura do corpo na origem da nadadeira anal 15,7 15,4 16,1 0,3 6 
Comprimento pós-dorsal 23,8 22,9 25,7 1,0 6 
Comprimento entre o ânus e a nadadeira anal 4,9 3,9 5,5 0,7 6 
Porcentagens no comprimento da cabeça      
Diâmetro da orbita 18,6 15,8 21,5 2,1 6 
Comprimento do focinho 68,0 64,4 70,3 2,1 6 
Distância entre as narinas 10,8 9,3 11,9 1,0 6 
Distância entre as orbitas 31,5 30,3 33,6 1,2 6 
Altura da cabeça 56,5 55,1 58,6 1,5 6 
Comprimento do dentário 16,3 14,9 17,5 1,0 6 
Comprimento do pré-maxilar 16,5 15,8 17,0 0,4 6 
Largura da cabeça 83,6 80,1 86,2 2,8 6 
Comprimento entre o olho e a narina 14,7 12,7 16,1 1,2 6 
Distância interbranquial 52,2 50,1 55,2 1,9 6 
Distância entre a origem espinho peitoral e a abertura branquial 21,9 20,2 24,8 2,0 6 
Largura do lábio inferior 50,9 48,3 53,5 2,2 6 
Comprimento do lábio inferior 14,7 13,9 15,3 0,6 6 
CONTAGENS      
Número de dentes no pré-maxilar  37 48  6 
Número de dentes no dentário  39 51  6 
Placas na linha lateral  25 26  6 
Placas entre as nadadeiras anal e caudal  9 10  6 
Placas entre as nadadeiras dorsal e adiposa  0 0  6 
Placas pré-dorsais  3 3  6 
Placas ao longo da base da nadadeira dorsal  13 14  6 
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Figura 83. Gênero 2 demantoides, ANSP 190818, 166,4 mm CP, Venezuela, rio 
Ventuari na confluência com o rio Orinoco. 
 

Colorido em álcool. Coloração de fundo variando de marrom claro a marrom escuro na 

cabeça, tronco e nadadeiras. Cabeça coberta por numerosas e pequenas pintas de 

tonalidade creme claro e menores que a pupila, tornando-se ligeiramente maiores na 

porção posterior da cabeça. Dorso e flancos cobertos por grandes e arredondadas pintas 

(maiores que a pupilas), linearmente organizadas longitudinalmente e espaçadas; 

ausentes nas porção inferior do pedúnculo caudal (nas placas das séries ventral, médio-

ventral e média). Nadadeira dorsal coberto por pintas de tamanho similar as do tronco, 
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nos dois-terços proximais. Nadadeiras adiposa, caudal e anal usualmente sem pintas. 

Presença de pintas na superfície dorsal das nadadeiras peitoral e pélvica e sobre os raios; 

pintas pequenas, de tamanho similar as da cabeça na nadadeira peitoral, e de tamanho 

maior, similar as do corpo, na porção proximal da nadadeira pélvica. Superfície ventral 

do corpo e nadadeiras de coloração marrom claro a creme e sem pintas (Fig. 83). 

 

Colorido em vida. Coloração de fundo amarelo-esverdeado na cabeça tronco e 

nadadeiras dorsal, adiposa, caudal, anal e na superfície dorsal das nadadeiras peitoral e 

pélvica. Pintas da cabeça, flancos e nadadeiras com colorido amarelo-ouro e com uma 

estreita auréola marrom-claro. Organização das pintas iguais ao descrito no colorido em 

álcool. Margem distal das nadadeiras dorsal e caudal com uma estreita faixa laranja-

brilhante, mais visível na nadadeira caudal e em juvenis (Fig. 82). 

 

Distribuição. Gênero 2 demantoides é conhecida somente para a bacia do rio Orinoco, 

na confluência entre o rio Orinoco e rio Ventuari e baixo rio Ventuari na Venezuela 

(Fig. 84). 
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Figura 84. Mapa parcial da América do Sul mostrando a distribuição de gênero 2 
demantoides da bacia do rio Orinoco, Venezuela. (Triângulo indica a localidade tipo). 
 

Material examinado. Todos da Venezuela; Amazonas; drenagem do rio Orinoco. 

Parátipos: ANSP 180226, 1, 86,3 mm CP, rio Orinoco na aldeia indígena Cucue, em 

frente a aldeia Trapichote, 60 km a leste de San Fernando de Atabapo, 3º58’26”N 

67º9’30”W, 3 abril 2004, M. H. Sabaj, N. K. Lujan, D. Werneke & L. De Souza. ANSP 

180227, 1, 89,5 mm CP, rio Ventuari, próximo ao mercado de peixes ornamentais no 

rio, rio Orinoco drainage, 4º4’32”N 66º53’34”W, 3 abril 2005, N. K. Lujan, M. Arce, E. 

L. Richmond, M. B. Grant & T. E. Wesley. ANSP 180228, 1, 117,9 mm CP, rio 

Orinoco 60 km ao leste de San Fernando de Atabapo, 3º58’26”N 67º9’46”W, 3 março 

2005, M. H. Sabaj, N. K. Lujan, D. C. Werneke & M. Arce. Não-tipos: ANSP 190750, 

1, 121,8 mm CP, rio Ventuari, em Raudales Chipirito, 88,5 km a leste de San Fernando 

de Atabapo, drenagem do rio Orinoco, 4º4’5,7”N 66º54’13,3”W, 1 abril 2010, M. H. 

Sabaj Pérez, N. K. Lujan, D. C. Werneke, T. P. Carvalho, S. V. Meza, A. Luna & O. 
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Santaella. ANSP 190818, 2, 61,9-167,1 mm CP, rio Ventuari, Ilha no delta da 

confluência com o rio Orinoco, 71,5 km a leste de San Fernando de Atabapo, 

3º58’42,3”N 67º3’37,7”W, 29 março 2010, M. H. Sabaj Pérez, N. K. Lujan, D. C. 

Werneke, T. P. Carvalho, S. V. Meza & O. León Mata. 

 

Gênero 3 
 
Espécie tipo. Gênero 3 espécie nova “uaupes” 

 

Espécies Incluídas: 

Gênero 3 espécie nova “uaupes” 

Hemiancistrus subviridis Werneke, Sabaj, Lujan & Armbruster, 2005 

Hemiancistrus guahiborum Werneke, Armbruster, Lujan & Taphorn, 2005 

 

Diagnose. Gênero 3 pode ser diagnosticado de todos os outros loricariídeos exceto dos 

representantes de Ancistrini e Pterygoplichthyini por possuir odontódeos hipertrofiados 

eversíveis na placa interopercular (vs. ausência). Gênero 3 difere de todos 

Pterygoplichthyini por apresentar sete raios ramificados na nadadeira (vs. presença de 

10 ou mais raios ramificados na nadadeira dorsal). Gênero 3 difere de todos os outros 

Ancistrini exceto de Baryancistrus, Exastilithoxus, Hemiancistrus medians, 

Hypancistrus zebra, Megalancistrus, Panaque, Peckoltichthys, Pseudancistrus 

papariae, Spectracanthicus, gênero 1 e gênero 2 por apresentar um par de placas 

grandes, fortemente suturadas medialmente, algumas vezes fusionadas bordeando o 

supraoccipital (vs. presença de quatro ou mais placas bordeando o supraoccipital). 

Gênero 3 difere de Ancistrus, Araichthys, Chaetostoma, Dekeyseria, Dolichancistrus, 

Exastilithoxus, Guyanancistrus, Hopliancistrus, Lasiancistrus, Lithoxus, Pseudancistrus 
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e Pseudolithoxus por apresentar o opérculo em forma de uma barra curvada ou foice (vs. 

em forma de um barra longitudinal). Gênero 3 difere de Baryancistrus, Oligancistrus, 

Parancistrus, Spectracanthicus, gênero 1, gênero 2 e gênero 4 pela ausência de uma 

membrana hipertrofiada posterior ao último raio da nadadeira dorsal (vs. presença). 

Gênero 3 difere de Hypancistrus, Leporacanthicus, Megalancistrus, Panaqolus, 

Panaque, Peckoltia, Peckoltichthys, Pseudacanthicus, Scobinancistrus, 

Spectracanthicus e gênero 4 por apresentar o ângulo dos dentários oblíquo, maior que 

100° (vs. ângulo dos dentários agudo ou reto menor ou igual a 90°). Gênero 3 difere de 

Acanthicus, Ancistrus, Araichthys, Dekeyseria, Lasiancistrus, Exastilithoxus, 

Lasiancistrus, Lithoxus lithoides, Neblinichthys e Pseudolithoxus por ter cinco séries de 

placas no pedúnculo caudal (vs. três). Gênero 3 pode ser distinguido ainda de 

Spectracanthicus murinus pela mobilidade e presença de odontódeos hipertrofiados na 

região interopercular (vs. imobilidade e falta de odontódeos hipertrofiados). E 

finalmente gênero 3 difere de Hemiancistrus medians pela ausência de carena ou quilha 

bem desenvolvidas nas séries de placas laterais do corpo (vs. presença). 

 

Distribuição e Habitat. As espécies do gênero estão distribuídas na bacia do alto rio 

Negro, estado do Amazonas, Brasil próximo a divisa com a Colômbia. E na bacia do 

Orinoco na Venezuela (Fig. 85). 
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Figura 85. Mapa porção norte da América do Sul mostrando a distribuição das espécies 
do gênero 3. (Circulo) gênero 3 espécie nova “uaupes”, da bacia do alto rio Negro, 
Amazonas, Brasil; (diamante) gênero 3 guahiborum; (triangulo) gênero 3 subviridis, 
ambas da bacia do rio Orinoco, Venezuela e bacia do alto rio Negro, Brasil. (Símbolos 
vermelho representa as localidades tipo). Os símbolos podem representar mais de uma 
localidade. 

 

Gênero 3 espécie nova “uaupes” 
(Fig. 86); Tabela 16. 

 

Holótipo: INPA 5238, 217,6 mm CP, Brasil, Amazonas, São Gabriel da Cachoeira, rio 

Uaupés, Cachoeira Ipanoré, 0°17’20,7”N 68°39’31,9”W, bacia do rio Negro, 14 

fevereiro 1991, M. Jegu. 

 

Parátipos: Todos do Brasil, estado do Amazonas: INPA 3165, 1, 202,0 mm CP, São 

Gabriel da Cachoeira, rio Uaupés, rebojo nas pedras em frente a Cachoeira Ipanoré, 

0°17’35,7”N 68°39’48,6”W, bacia do rio Negro, 8 dezembro 1989, L. Rapp Py-Daniel, 

M. Jegu & C. Palácio. INPA 3166, 1, 205,1 mm CP, São Gabriel da Cachoeira, rio 
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Uaupés, Cachoeira Ipanoré, margem esquerda, remanso com pouco de correnteza, 

0°17’46,3”N 68°39’9”W, bacia do rio Negro, 9 dezembro 1989, L. Rapp Py-Daniel, M. 

Jegu & C. Palácio. INPA 3167, 4, 161,3-177,2 mm CP, São Gabriel da Cachoeira, rio 

Uaupés, braço direito da Cachoeira Ipanoré, 0°16’52,7”N 68°39’56,1”W, bacia do rio 

Negro, 10 dezembro 1989, L. Rapp Py-Daniel, M. Jegu & C. Palácio. INPA 5238, 15 

(12 alc., 116,7-208,0 mm CP; 2 esq., 174,6-187,9 mm CP & 1 cs, 109,8 mm CP), 

Coletado com o Holótipo. INPA 6048, 1, 171,9 mm CP, São Gabriel da Cachoeira, rio 

Negro, 31 março 1980, M. Goulding. 

 

Diagnose. Gênero 3 espécie nova “uaupes” difere de suas duas congêneres por 

apresentar corpo com cor de fundo castanho escuro coberto por pintas amareladas com 

diâmetro menor que a pupila em todo o corpo (vs. corpo com cor de fundo cinza escuro 

a ligeiramente esverdeado coberto por pintas claras grandes maiores que a pupila em 

gênero 3 guahiborum; pintas restritas a metade anterior o corpo, em alguns indivíduos 

as pintas cobrem somente a porção dorsal do pedúnculo caudal em gênero 3 subviridis). 

gênero 3 espécie nova “uaupes” difere de suas duas congêneres por apresentar o raio 

indiviso da nadadeira pélvica muito alargado e comprimido dorsoventralmente (vs. raio 

indiviso estreito ou pouco alargado); por ter a fenestra anterior a área cartilaginosa do 

basipterígio grande (vs. fenestra de tamanho médio); por apresentar o hipo-hial com as 

duas faces côncavas em forma de carretel (vs. hipo-hial com as duas faces relativamente 

retas). Gênero 3 espécie nova “uaupes” difere de gênero 3 subviridis por apresentar 33-

66 dentes no dentário e 29-61 no pré-maxilar (vs. presença de 9-29 dentes no dentário e 

10-28 no pré-maxilar). Gênero 3 espécie nova “uaupes” difere de gênero 3 guahiborm 

pela ausência de uma banda alaranjada na borda das nadadeiras dorsal e caudal (vs. 

presença). 
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Descrição. Dados morfométricos e as contagens são apresentados na Tabela 16. 

Loricariídeo de médio porte, com maior espécime examinado alcançando 217,6 mm CP. 

Corpo arredondado anteriormente em vista dorsal; maior largura do corpo no cleitro; 

tornando gradualmente estreito da porção anterior do cleitro até a origem da nadadeira 

caudal. Cabeça e tronco robusto e alto, maior altura do corpo na origem da nadadeira 

dorsal. Em vista lateral, perfil dorsal da cabeça da ponta do focinho ao olho fortemente 

inclinado; suavemente convexo do olho a origem da nadadeira dorsal; da origem da 

nadadeira dorsal ao primeiro raio procurrente da nadadeira caudal declinando 

gradativamente, com perfil dorsal ligeiramente convexo até a origem da nadadeira 

adiposa; do espinho da nadadeira adiposa ao primeiro raio procurrente da nadadeira 

caudal côncavo. Superfície ventral reta da ponta do focinho à origem da nadadeira 

caudal. Em corte transversal, região anterior do corpo ligeiramente triangular e oval no 

pedúnculo caudal. 

Quilha (carena) fortemente marcada ao longo da nadadeira dorsal até a origem 

da nadadeira adiposa. Quatro primeiras placas laterais da série médio-ventral fortemente 

dobradas (quilha pouco acentuada), formando uma quilha continua até a linha de 

inserção da nadadeira adiposa, menos conspícua após a quarta placa. Placas da série 

ventral do pedúnculo caudal fortemente dobradas num ângulo mais ou menos de 110° 

diminuindo gradativamente a um ângulo de 90º posteriormente, formando uma pequena 

quilha na lateral inferior do pedúnculo caudal.  

Cabeça de comprimento moderado e alta. Olhos redondos de diâmetro moderado 

(diâmetro da órbita 15,5-21,5% do CC), latero-dorsalmente inseridos na porção 

posterior da cabeça; divertículo da íris presente e desenvolvido. Órbita ligeiramente 

elevada; área interorbital suavemente côncava. Forte cume entre o olho e a narina. 

Supraoccipital algumas vezes indistinto dos outros ossos do crânio. Processo 
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supraoccipital triangular posteriormente e não elevado. Supraoccipital limitado 

posteriormente pelo primeiro par de placas pré-dorsais grandes, rudemente quadrangular 

e fortemente suturada medialmente, algumas vezes fusionada. Área pré-dorsal reduzida, 

com segundo par de placas separadas, pequenas, larga em forma de diamantes anterior a 

placa nucal. Placa nucal pequena e anterior a trava do espinho da nadadeira dorsal. 

Boca e lábios de tamanho moderado; disco oral arredondado; lábios quase 

completamente coberto com pequenas e redondas papilas, maiores na região central do 

lábio inferior; lábios sem papilas em torno das maxilas. Lábio inferior moderado não 

alcançando a cintura escapular. Barbilhão maxilar curto, fino e livre distalmente. 

Dentes longos e profundamente cuspidados. Cúspides grandes, redondas, 

assimétricas e verticalmente divididas, com  cúspide interna maior que a cúspide 

externa; pré-maxilar e dentário de tamanho similar e dispostos paralelamente a borda do 

focinho. Papila bucal interna entre os pré-maxilares ausente. Almofada de papilas 

bucais alongadas imediatamente atrás do dentário e pré-maxilar. 

Superfície dorsal do corpo completamente coberto por grandes placas, exceto na 

depressão da base da nadadeira dorsal. Superfície ventral em grande parte sem placas do 

focinho a origem da nadadeira anal; Os grandes exemplares, apresentam poucas placas 

sobre a cintura pélvica e na lateral do abdômen. Pedúnculo caudal completamente 

coberto por placas. Placas da série mediana 24-25. Todas as placas marcadas com linhas 

de pequenos odontódeos e de tamanho uniforme. Numerosos odontódeos hipertrofiados 

somente nas placas eversíveis da região interopercular, com maiores odontódeos 

alcançando a margem posterior da órbita. Pequena porção do opérculo exposto em 

forma de barra e coberta por odontódeos; área supraopercular coberta por placas 

pequenas, numerosas e as vezes quase fusionadas. 
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Tabela 16. Dados morfométricos e merísticos de gênero 3 espécie nova “uaupes”. 
Medidas incluindo o holótipo e mais 22 parátipos. 
 
MEDIDAS H Média Min Max SD N 
Comprimento padrão (mm) 217,6  109,8 217,6  23 
Porcentagem no comprimento padrão       
Comprimento pré-dorsal 38,7 40,4 38,7 41,9 0,9 23 
Comprimento da cabeça 32,7 34,2 32,7 35,7 0,8 23 
Largura do cleitro 32,8 32,5 31,1 33,8 0,8 23 
Largura do processo cleitral 29,9 30,2 28,1 31,8 0,9 23 
Comprimento entre a origem das nadadeiras peitoral e pélvica 23,6 24,2 21,5 26,9 1,3 23 
Comprimento do espinho peitoral 34,9 33,5 30,8 35,3 1,2 23 
Comprimento entre a origem das nadadeiras pélvica e anal 24,8 24,7 22,4 25,9 0,8 23 
Comprimento do espinho da nadadeira pélvica 23,8 24,0 22,5 25,5 0,8 23 
Comprimento pós-anal 28,9 28,5 26,6 29,5 0,7 23 
Comprimento do espinho da nadadeira anal 11,3 10,6 9,2 11,7 0,7 23 
Comprimento do espinho da nadadeira dorsal 27,5 28,5 23,5 31,8 2,1 23 
Comprimento da base da nadadeira dorsal 31,4 30,5 28,8 33,5 1,1 23 
Distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa 13,5 11,9 10,2 13,5 0,8 23 
Altura do pedúnculo caudal 9,5 9,5 8,9 10,6 0,3 23 
Comprimento do espinho da nadadeira adiposa 6,8 7,3 5,9 8,3 0,6 23 
Comprimento entre as nadadeiras adiposa e caudal 21,0 22,3 20,9 23,9 0,7 23 
Altura do corpo na origem da nadadeira dorsal 20,3 20,4 18,1 22,4 1,3 23 
Largura do corpo na origem da nadadeira dorsal 28,8 29,9 27,1 32,1 1,2 23 
Largura do corpo na origem da nadadeira anal 17,2 17,1 15,5 18,8 0,9 23 
Comprimento pós-dorsal 34,0 33,7 32,1 35,6 0,9 23 
Comprimento entre o ânus e a nadadeira anal 5,1 4,7 4,0 5,4 0,4 23 
Porcentagens no comprimento da cabeça       
Diâmetro da orbita 16,0 17,5 15,5 21,5 1,4 23 
Comprimento do focinho 66,5 67,0 65,1 69,5 1,1 23 
Distância entre as narinas 10,9 10,9 9,7 12,0 0,6 23 
Distância entre as orbitas 29,7 29,9 27,9 32,5 1,2 23 
Altura da cabeça 55,6 55,2 50,2 59,4 2,7 23 
Comprimento do dentário 17,2 17,0 15,7 18,4 0,8 23 
Comprimento do pré-maxilar 17,1 16,9 15,4 19,3 0,8 23 
Largura da cabeça 93,9 88,5 81,2 93,9 3,2 23 
Distância entre o olho e a narina 16,2 15,8 14,4 17,0 0,7 23 
Distância interbranquial 59,1 57,5 54,9 59,8 1,5 23 
Distância entre a origem espinho peitoral e a abertura branquial 24,8 23,1 20,1 25,3 1,2 23 
Largura do lábio inferior 57,8 54,5 49,2 58,7 2,7 23 
Comprimento do lábio inferior 15,8 14,0 11,1 16,1 1,3 23 
CONTAGENS       
Número de dentes no pré-maxilar 50  29 61  22 
Número de dentes no dentário 55  33 66  23 
Placas na linha lateral 25  24 25  23 
Placas entre as nadadeiras anal e caudal 9  9 10  23 
Placas entre as nadadeiras dorsal e adiposa 5  4 6  23 
Placas pré-dorsais 3  3 3  23 
Placas ao longo da base da nadadeira dorsal 8  7 8  23 
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Figura 86. Gênero 3 espécie nova “uaupes”, INPA 5238, 217,6 mm CP, Brasil, 
Amazonas, São Gabriel da Cachoeira, rio Uaupés, Cachoeira Ipanoré, bacia do rio 
Negro. 
 

Origem da nadadeira dorsal na porção anterior do corpo, anterior a linha vertical 

da inserção da nadadeira pélvica. Nadadeira dorsal com II,7 eventualmente II,8; trava 

do espinho da nadadeira dorsal presente, mecanismo de trava desenvolvido. Nadadeira 

dorsal longa e alta, alcançando mas não cobrindo a placa de sustentação da nadadeira 



 337 

adiposa quando adpressa. Pequena membrana posterior ao ultimo raio da nadadeira 

dorsal cobrindo uma única placa imediatamente atrás da nadadeira dorsal, deixando de 

quatro a seis placas livres entre as nadadeiras dorsal e adiposa. Nadadeira adiposa 

grande e com membrana posterior ligeiramente desenvolvida. Dois pares de placas 

dorsais separando a nadadeira adiposa do primeiro raio procurrente da nadadeira caudal. 

Nadadeira caudal i,14,i, emarginada principalmente nos juvenis, com raio simples do 

lóbulo ventral mais longo que o do lóbulo dorsal. Nadadeira peitoral I,6, grande, 

alcançando muito além da base da nadadeira pélvica quando adpressa, mas não 

alcançando a abertura urogenital. Espinho da nadadeira peitoral forte, não pungente, em 

formato tabular no seu terço proximal; arredondado e coberto por grandes odontódeos 

na porção distal do espinho. Nadadeira pélvica i,5 alcançando a nadadeira anal quando 

adpressa. Nadadeira anal i,4, de tamanho médio. Todos os raios cobertos por numerosos 

e pequenos odontódeos em sua superfície livre. Contagem de vertebras 29 (2). Seis (2) 

pares de costelas. 

 

Colorido em álcool. Coloração de fundo marrom escuro na cabeça, dorso, flancos e 

nadadeiras. Cabeça coberta por pálidas e esbranquiçadas pintas; numerosas, espaçadas e 

muito menores que a pupila, tornando-se ligeiramente maiores e mais visíveis na porção 

posterior da cabeça sobre o supraoccipital e o pterótico-supracleitro. Dorso e flancos 

cobertos por grandes, arredondadas e esbranquiçadas pintas (diâmetro similar a 

pupilas); Nadadeira dorsal coberto por pintas de diâmetro similar as do tronco, pintas 

dispostas tanto sobre os raios como na membrana interradial. Pintas ligeiramente 

menores que as do tronco sobre as nadadeiras adiposa, caudal, anal e na superfície 

dorsal das nadadeiras peitoral e pélvica. Nadadeira dorsal com uma faixa distal cinza 

escuro a preta cobrindo o terço final do espinho e do segundo e terceiro raios 
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ramificados. Superfície ventral do corpo esbranquiçadas da ponta do focinho a origem 

da nadadeira anal, e marrom-claro no pedúnculo caudal e sem pintas (Fig. 73). 

 

Distribuição. Esta espécie tem sido registrada somente para o rio Uaupés, um tributário 

de água preta da margem direita do rio Negro, na região conhecida como Cabeça do 

Cachorro no noroeste do estado do Amazonas. A nova espécie foi encontrada nos 

arredores da cachoeira de Ipanoré (Fig. 85). 

 

Gênero 3 subviridis (Werneke, Sabaj, Lujan & Armbruster, 2005) 
(Fig. 87) 

Hemiancistrus subviridis Werneke, Sabaj, Lujan & Armbruster, 2005:538, figs. 1c, e 4. 
[Localidade tipo: Venezuela, Amazonas, Río Orinoco, 3°17’23,9”N 66°36’0,14”W; 
escrição original]. 
 

Diagnose. Gênero 3 subviridis difere de suas duas congêneres por apresentar corpo com 

cor de fundo amarelado com pintas restritas a metade anterior o corpo, em alguns 

indivíduos as pintas cobrem somente a porção dorsal do pedúnculo caudal (vs. corpo 

com cor de fundo cinza escuro a ligeiramente esverdeado coberto por pintas claras 

grandes maiores que a pupila em gênero 3 guahiborum; corpo com cor de fundo 

castanho escuro coberto por pintas amareladas com diâmetro menor que a pupila em 

todo o corpo em gênero 3 espécie nova “uaupes”). Gênero 3 subviridis difere de suas 

duas congêneres por apresentar 9-29 dentes no dentário e 10-28 no pré-maxilar (vs. 

presença de 30-64 dentes no dentário e 28-73 no pré-maxilar em gênero 3 guahiborm e 

33-66 dentes no dentário e 29-61 no pré-maxilar gênero 3 espécie nova “uaupes”). 

Gênero 3 subviridis difere de gênero 3 espécie nova “uaupes” por apresentar o raio 

indiviso da nadadeira pélvica fino ou pouco alargado (vs. raio indiviso muito alargado e 

comprimido dorsoventralmente); por ter a fenestra anterior a área cartilaginosa do 
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basipterígio de tamanho médio (vs. fenestra muito grande); por apresentar o hipo-hial 

com as duas faces relativamente retas (vs. hipo-hial com as duas faces côncavas em 

forma de carretel). Gênero 3 subviridis difere de gênero 3 guahiborm pela ausência de 

uma banda alaranjada na borda das nadadeiras dorsal e caudal (vs. presença). 

 
Figura 87. Gênero 3 subviridis: A) juvenil, não catalogado; (B) AUM 42933, 146,9 mm 
CP, Venezuela, rio Casiquiare, afloramento rochoso a 7,6 km a NE de San Carlos do rio 
Negro. (Fotos: Mark Sabaj). 
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Distribuição. Gênero 3 subviridis é conhecido para rio Orinoco à montante das 

corredeiras de Atures no rio Iguapo, rio Ventuari e no rio Casiquiare à montante do rio 

Siapa, na Venezuela. No Brasil essa espécie possui registro na bacia do alto rio Negro, 

para o rio Marauiá no município de Santa Isabel do rio Negro, no estado do Amazonas 

(Fig. 85). 

 

Gênero 3 guahiborum (Werneke, Armbruster, Lujan & Taphorn, 2005) 
(Fig. 88) 

Hemiancistrus guahiborum Werneke, Armbruster, Lujan & Taphorn, 2005:544, figs. 1c, 
e 4. [Localidade tipo: Venezuela, Amazonas, Río Ventuari, 5°2’5,8”N 65°37’37,9”W; 
descrição original]. 
 

Diagnose. Gênero 3 guahiborum difere de suas duas congêneres por apresentar corpo 

com cor de fundo cinza escuro a ligeiramente esverdeado coberto por pintas claras 

grandes maiores que a pupila em (vs. pintas restritas a metade anterior o corpo, em 

alguns indivíduos as pintas cobrem somente a porção dorsal do pedúnculo caudal em 

gênero 3 subviridis; corpo com cor de fundo castanho escuro coberto por pintas 

amareladas com diâmetro menor que a pupila em gênero 3 espécie nova “uaupes”). 

Gênero 3 guahiborm difere de suas duas congêneres pela presença de uma banda 

alaranjada na borda das nadadeiras dorsal e caudal (vs. ausência). Gênero 3 guahiborum 

difere de gênero 3 subviridis por apresentar 30-64 dentes no dentário e 28-72 no pré-

maxilar (vs. presença de 9-29 dentes no dentário e 10-28 no pré-maxilar). Gênero 3 

guahiborum difere de gênero 3 espécie nova “uaupes” por apresentar o raio indiviso da 

nadadeira pélvica fino ou pouco alargado (vs. raio indiviso muito alargado e 

comprimido dorsoventralmente); por ter a fenestra anterior a área cartilaginosa do 

basipterígio de tamanho médio (vs. fenestra muito grande); por apresentar o hipo-hial 
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com as duas faces relativamente retas (vs. hipo-hial com as duas faces côncavas em 

forma de carretel). 

Figura 88. Gênero 3 guahiborum, INPA 49829: (A) 81,7 mm CP e (B) 147,7 mm CP, 
Brasil, Amazonas, São Gabriel da Cachoeira, rio Miuá, tributário do rio Negro. (Fotos: 
Douglas A. Bastos). 
 

Distribuição. Gênero 3 guahiborum é conhecido para rio Orinoco e seus tributários, rio 

Caura, rio Ventuari, rio Ocamo e no rio Casiquiare, na Venezuela. No Brasil essa 

espécie possui registro na bacia do alto rio Negro, para no rio Marauiá no município de 
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Santa Isabel do rio Negro e para o rio Miuá no município de São Gabriel da Cachoeira 

no estado do Amazonas (Fig. 85). 

 

Gênero 4 
 
Espécie tipo. Spectracanthicus immaculatus Chamon & Rapp Py-Daniel, 2014 

 

Espécies Incluídas: 

Spectracanthicus immaculatus Chamon & Rapp Py-Daniel, 2014 

Gênero 4 sp.1 “Xingu” 

Gênero 4 sp.2 “Madeira” 

 

Diagnose. Gênero 4 pode ser diagnosticado de todos os outros loricariídeos exceto dos 

representantes de Ancistrini e Pterygoplichthyini por possuir odontódeos hipertrofiados 

eversíveis na placa interopercular (vs. ausência). Gênero 4 difere de todos 

Pterygoplichthyini por apresentar sete raios ramificados na nadadeira (vs. presença de 

10 ou mais raios ramificados na nadadeira dorsal). Gênero 4 difere de todos os outros 

Ancistrini exceto de Baryancistrus, Oligancistrus, Parancistrus, Spectracanthicus, 

gênero 1 e gênero 2 pela presença de uma membrana hipertrofiada posterior ao último 

raio da nadadeira dorsal (vs. ausência). Gênero 4 difere de todos os Ancistrini exceto de 

Hypancistrus, Leporacanthicus, Megalancistrus, Panaqolus, Panaque, Peckoltia, 

Peckoltichthys, Pseudacanthicus, Scobinancistrus e Spectracanthicus por apresentar o 

ângulo dos dentários agudo ou reto menor ou igual a 90° (vs. ângulo dos dentários 

oblíquo, maior que 100°). Gênero 4 difere de Baryancistrus, Exastilithoxus, 

Hemiancistrus medians, Hypancistrus zebra, Megalancistrus, Panaque, Peckoltichthys, 

Pseudancistrus papariae, Spectracanthicus, gênero 1, gênero 2 e gênero 3 por 
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apresentar quatro placas bordeando o supraoccipital (vs. presença de um par de placas 

grandes, fortemente suturadas medialmente, algumas vezes fusionadas bordeando o 

supraoccipital). Gênero 4 difere de Ancistrus, Araichthys, Chaetostoma, Dekeyseria, 

Dolichancistrus, Exastilithoxus, Guyanancistrus, Hopliancistrus, Lasiancistrus, 

Lithoxus, Pseudancistrus e Pseudolithoxus por apresentar o opérculo em forma de uma 

barra curvada ou foice (vs. em forma de um barra longitudinal). Gênero 4 difere de 

Acanthicus, Ancistrus, Araichthys, Dekeyseria, Lasiancistrus, Exastilithoxus, 

Lasiancistrus, Lithoxus lithoides, Neblinichthys e Pseudolithoxus por ter cinco séries de 

placas no pedúnculo caudal (vs. três). Gênero 4 pode ser distinguido ainda de 

Spectracanthicus murinus pela mobilidade e presença de odontódeos hipertrofiados na 

região interopercular (vs. imobilidade e falta de odontódeos hipertrofiados). Gênero 4 

difere ainda de Hemiancistrus medians pela ausência de carena ou quilha bem 

desenvolvidas nas séries de placas laterais do corpo (vs. presença). 

 

4. CONCLUSÕES 
 
1) Dez das 14 espécies reconhecidas em Baryancistrus ainda não estão formalmente 

descritas; 

2) ‘Baryancistrus’ beggini e ‘Baryancistrus’ demantoides não formam um agrupamento 

monofilético com as outras espécies de Baryancistrus oriundas da bacia amazônica, 

dois novos gêneros precisam ser descritos para alocar essas espécies; 

3) As espécies de Baryancistrus ficaram restritas a Amazônia brasileira; 

4) Ancistrini forma um agrupamento monofilético, corroborando as propostas 

morfológicas anteriores e divergindo da proposta com dados moleculares; 

5) Baryancistrus forma um agrupamento natural; 
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6) Baryancistrus forma o grupo-irmão de todos os outros gêneros de Ancistrini com 

uma membrana hipertrofiada posterior à nadadeira dorsal, composto por (Gênero 2 

(Gênero 1 (Spectracanthicus (gênero 4 (Parancistrus, Oligancistrus))))). 

 

5. PERSPECTIVAS FUTURAS 
 

Dez novas espécies são propostas na presente revisão. Entretanto, duas possíveis 

espécies novas, uma oriunda do alto rio Negro, no estado do Amazonas, e outra 

proveniente do rio Araguari, no Amapá, ainda precisam ter um maior número de 

espécimes examinados para determinar com precisão, se essas espécies pertencem a 

Baryancistrus, e se são de fato novas para a ciência.  

Uma análise com todas as espécies do gênero utilizando dados moleculares, 

seria uma ferramenta complementar para testar a hipótese de relações filogenéticas, 

assim como a validade das espécies proposta no presente trabalho. 

Um estudo biogeográfico seria necessário para gerar modelos que expliquem a 

origem e os padrões de distribuição das espécies de Baryancistrus nas áreas altas da 

bacia amazônica. Com isso, poderia se elucidar o(s) processo(s) que levou(aram) a 

especiação dentro do grupo, levando a formação de espécies que habitam bacias 

hidrográficas localizadas em escudos distintos e teoricamente isoladas pelo rio 

Amazonas, a apresentarem semelhanças morfológicas e/ou no padrão de colorido. 

 

6. LITERATURA CITADA 

Amorim, D. S. 1997. Elementos Básicos de Sistemática Filogenética, 2a edição. 

Sociedade Brasileira de Entomologia & Holos Editora, Ribeirão Preto, 294p. 

Armbruster, J. W. 2004. Phylogenetic relationships of the suckermouth armoured 

catfishes (Loricariidae) with emphasis on the Hypostominae and the Ancistrinae. 

Zoological Journal of the Linnean Society, 141: 1-80. 



 345 

Armbruster, J. W. 2008. The genus Peckoltia with the description of two new species 

and a reanalysis of the phylogeny of the genera of the Hypostominae (Siluriformes: 

Loricariidae). Zootaxa, 1822: 1-76. 

Bailey, R. M. & J. N. Baskin. 1976. Scoloplax dicra, a new armored catfish from the 

Bolivian Amazon. Occasional Papers of the Museum of Zoology University of 

Michigan 674: 1-14. 

Bleeker, P. 1862. Atlas ichthyologique des Indes orientales neerlandaises. Siluroides, 

Characoides et Heterobranchoides. 2: 1-122. 

Boeseman, M. 1968. The genus Hypostomus, Lacépède, 1803, and its Suriname 

representatives (Siluriformes, Loricariidae). Leiden, E. J. Brill. Zoologische 

Verhandelingen, 99: 1-89. 

Boeseman, M. 1982. The South American mailed catfish genus Lithoxus Eigenmann, 

1910, with the description of three new species from Suriname and French Guyana 

and records of related species (Siluriformes, Loricariidae). Proceedings of the 

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen – Series C: Biological & 

Medical Sciences, 85: 41-58. 

Castelnau, F. L. 1855. Poissons. In: Animaux noveaux ou rares recueillis pendant 

l’expédition dans les parties centrales de l’Amérique du Sud, de Rio de Janeiro a 

Lima, at de Lima au Para; exécutée par ordre du gouvernement Français pedant les 

annéss 1843 a 1847. xii + 112 p., pls. 1-50. 

Cardoso, A. R. 2004. Hemiancistrus megalopteryx, a new species of loricariid catfish 

from the rio Tubarão drainage, Santa Catarina State, Brazil (Teleostei: Siluriformes: 

Loricariidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 15: 173-178. 

Chamon, C. C. & L. H. Rapp Py-Daniel. 2014. Taxonomic revision of Spectracanthicus 

Nijssen & Isbrücker (Loricariidae, Hypostominae, Ancistrinae), with description of 

three new species. Neotropical Ichthyology, 12, 1-25. 

Chiachio, M. C., C. Oliveira & J. I. Montoya-Burgos. 2008. Molecular systematic and 

historical biogeography of the armored Neotropical catfishes Hypoptopomatinae 

and Neoplecostominae (Siluriformes: Loricariidae). Molecular Phylogenetics and 

Evolution, 49: 606-617. 

Datz. 1989. Alle L-Nummern: Lebensräume, Pflege & Ernährung, Datz Special, L-

Nummern/L-Numbers. 28-127. 

Eigenmann, C. H. & R. S. Eigenmann. 1890. A revision of the South American 

nematognathi, or cat-fishes. Occas. Papers California Academy Science, 1: 1-508. 



 346 

Eigenmann, C. H. 1912. The freshwater fishes of British Guiana, including a study of 

the ecological grouping of species and the relation of the fauna of the plateau to that 

of the lowlands. Memoirs of the Carnegie Museum 5:578 + 51 pls. 

Eschmeyer, W. N. 2013. Catalog of Fishes on-line. California Academy of Sciences. 

Available from: http://research.calacademy.org/research/ichthyology/ 

catalog/fishcatmain.asp. (Updated of use 09 sep. 2013). 

Eschmeyer, W. N. & J. D. Fong. 2017. Species by Family/Subfamily. 

(http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/SpeciesByFam

ily.asp). Electronic version accessed dd mmm 2017. [Recalculated with each new 

version; based on current literature, this provides all available species names, valid 

species, and species described in the last 10 years by family/subfamily.] 

Farris, J. S. 1983. The logical basis of phylogenetic analysis. In: Platnick, N. I. & V. A. 

Funk (eds.). Advances in Cladistics II. Columbia University Press, Nova Iorque, p. 

7-36. 

Ferraris, C. J. 2007. Checklist of catfishes, recent and fossil (Osteichthyes: 

Siluriformes), and catalogue of siluriform primary types. Zootaxa, 1418: 1-628. 

Fisch-Muller, S. 2003. Subfamily Ancistrinae. (Armored catfishes). In: Reis, R. E, S. O. 

Kullander & C. J. Ferraris Jr. (eds). Check list of the Freshwater Fishes of South 

and Central America. Edipucrs, Porto Alegre. p.373-400. 

Fisch-Muller, S., R. Mazzoni & C. Weber. 2001. Genetic and morphological evidences 

for two new sibling species of Ancistrus (Siluriformes: Loricariidae) in upper rio 

Tocantins drainage, Brazil. Ichthyological Exploration of Freshwaters, 12: 289-304. 

Goloboff, P., J. Farris & K. Nixon. 2003. T.N.T.: Tree Analysis Using New Tecnology. 

Program and Documentation. Disponível em www.zmuc.dk/public/phylogeny/tnt/. 

Gosline, W. A. 1945. Catálogo dos nematognathos de água-doce da América do Sul e 

Central. Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, Série Zoologia, 33: 1-138. 

Gosline, W. A. 1947. Contributions to the classification of the loricariid catfishes. 

Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 41: 79-134. 

Haseman, J. D. 1912. Some factors of geographical distribution in South America. 

Annals of the New York Academy of Sciences 22:9-112. 

Hennig, W. 1950. Grundzüge einer Theorie der phylogenetischen Systematik. Deutsche 

Zentralverlag, Berlin, 370p. 

Hennig, W. 1966. Phylogenetic Systematics. University of IIIinois Press, Urbana. 



 347 

Howes G. J. 1983. The cranial muscles of loricarioid catfishes, their homologies and 

value as taxonomic characters (Teleostei: Siluroidei). Bulletin of the British 

Museum (Natural History), Zoological Series 45: 309-345. 

International Rivers, Fundación Proteger, e ECOA. Dams in Amazônia, 

http://www.dams-info.org/ (acesso em dezembro, 02, 2017). 

Isbrücker, I. J. H. 1980. Classification and Catalogue of the mailed Loricariidae (Pisces, 

Siluriformes). Verslagen en technische Genevens, Universiteit van Amsterdam, 

181p. 

Isbrücker, I. J. H. 2001. Nomenklator der Gattungen und Arten der Harnischwelse, 

Familie Loricariidae Rafinesque, 1815 (Teleos- tei, Ostariophysi). In: R. 

Stawikowski (ed.), Harnischwelse. Die Aquarien- und Terrarienzeitschrift, 

Sonderheft, Eugen Ulmer, Stuttgart. p. 25-32. 

Kitching, I. J., P. L. Forey, C. J. Humphries & D. M. Williams. 1998. Cladistics: the 

theory and practice of parsimony analysis. The Systematics Association, Special 

Issue, v. 20. Oxford University Press, Oxsford, 576p. 

Kluge, A. G. & T. Grant. 2006. From conviction to anti-superfluity: old and new 

justifications of parsimony in phylogenetic inference. Cladistics, 22: 276-288. 

Kner, R. 1853a. Die Panzerwelse des K.K. Hof-naturalien-Cabinetes zu Wien. I. 

Abtheilung: Loricarinae. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, 6 (for 1854):1-34 pls. 1-8. 

Kner R. 1853b. Über die Hypostomiden, oder zweite Haupt- gruppe der Panzerfische. 

Sitzungsberichten der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, 

Mathematich- Naturwissenschaftliche Classe, Wien 10: 279-282. 

Kner, R. 1854. Die Hypostomiden. Zweite Hauptgruppe der familie der panzerfische 

(Loricata vel Goniodontes). Denks. Kaiser. Akad. Wissens. Wien, mathem.- 

naturwissen. Classe AM XXI: 65-98. 

Lima, F. C. T. & A. C. Ribeiro. 2011. Continental-Scale tectonic contrals of 

Biogeography and Ecology. In: Albert, J. S. & R. E. Reis (eds.). Historical 

biogeography of Neotropical freshwater fishes. University of California Press. p. 

145-164. 

Lundberg, J. G. & J. N. Baskin. 1969. The caudal skeleton of the catfishes, order 

Siluriformes. Amer. Mus. Nov., 2398: 1-49. 

Lujan, N. K., J. W. Armbruster & B. Rengifo 2011. A New Basal Ancistrini Genus and 

Species from the Andes of Northern Peru (Siluriformes: Loricariidae). Copeia, 4: 

497-502.  



 348 

Lujan, N. K., K. O. Winemiller, J. A. Armbruster. 2012. Trophic diversity in the 

evolution and community assembly of loricariid catfishes. BMC Evolutionary 

Biology. 12: 1-12. 

Lujan, N. K., J. W. Armbruster, N. R. Lovejoy, & H. López-Fernández. 2015. 

Multilocus molecular phylogeny of the suckermouth armored catfishes 

(Siluriformes: Loricariidae) with a focus on subfamily Hypostominae. Molecular 

Phylogenetics and Evolution, 82: 269-288. 

Lujan, N. K., C. A. Cramer, R. Covain, S. Fisch-Muller, H. López-Fernández. 2017. 

Multilocus molecular phylogeny of the ornamental wood-eating catfishes 

(Siluriformes, Loricariidae, Panaqolus and Panaque) reveals undescribed diversity 

and parapatric clades. Molecular Phylogenetics and Evolution. 109: 321-336. 

Maddison, W. P. & D. R. Maddison. 2006. Mesquite: A modular system for 

evolutionary analysis. Version 1.1. 

Montoya-Burgos, J. I.; S. Fisch-Muller, C. Weber & J. Pawlowski. 1998. Phylogenetic 

relationships of the Loricariidae (Siluriformes) basead on mitocondrial rDNA gene 

sequences. In: Malabaraba, L. R., R. E. Reis, R. P. Vari, Z. M. S. Lucena & C. A. 

S. Lucena (eds.). Phylogeny and Classification of Neotropical Fishes. Edipucrs, 

Porto Alegre. p. 279-330. 

Nelson, J. S. 2006. Fishes of the World. John Wiley and Sons, Inc. New York. 4a 

edição. 601p. 

Nelson, G. J. & N. I. Platnick. 1981. Systematics and Biogeography: Cladistics and 

Vicariance. Columbia University Press, New York, 567p. 

de Oliveira, R. R., L. Rapp Py-Daniel, J. Zuanon & M. S. Rocha. 2012. A New Species 

of the Ornamental Catfish Genus Peckoltia (Siluriformes: Loricariidae) from Rio 

Xingu Basin, Brazilian Amazon. Copeia, 3: 547-553. 

Peyer, B. 1922. Über die Flossenstacheln der Welse und Panzerwelse, sowie des 

Karpfens. Morph. Jahrb., 51: 493-554. 

de Pinna, M. C. C. 1991. Concepts and tests of homology in the cladistic paradigm. 

Cladistics, 7: 367-394. 

de Pinna M. C. C. 1992. A new subfamily of the Trichomycteridae (Teleostei, 

Siluriformes), lower loricarioid relationships and a discussion on the impact of 

additional taxa for phylogenetics analysis. Zoological Journal of the Linnean 

Society, 106: 175-229. 



 349 

de Pinna, M. C. C. 1998. Phylogenetic relationships of Neotropical Siluriformes 

(Teleostei: Ostariophysi): Historical overview and synthesis of hypotheses. In: 

Malabaraba, L. R., R. E. Reis, R. P. Vari, Z. M. S. Lucena & C. A. S. Lucena 

(eds.). Phylogeny and Classification of Neotropical Fishes. Edipucrs, Porto Alegre. 

p.279-330. 

Rapp Py-Daniel, L.H. 1997. Phylogeny of the Neotropical armored catfishes of the 

subfamily Loricariinae (Siluriformes, Loricariidae). PhD. Thesis, University of 

Arizona, 280 p. 

Rapp Py-Daniel, L. H. 1989. Redescription of Parancistrus aurantiacus 

(Castelnau,1855) and preliminary establishment of two new genera: Baryancistrus 

and Oligancistrus (Siluriformes, Loricariidae). Cybium, 13: 235-246. 

Rapp Py-Daniel, L. H., J. Zuanon & R. R. de Oliveira. 2011. Two new ornamental 

loricariid catfishes of Baryancistrus from rio Xingu drainage (Siluriformes: 

Hypostominae). Neotropical Ichthyology, 9: 241-252. 

Reis, R. E., E. H. L. Pereira & J. W. Armbruster. 2006. Delturinae, a new loricariid 

catfish subfamily (Teleostei, Siluriformes), with revisions of Delturus and 

Hemipsilichthys. Zoological Journal of the Linnean Society, 147: 277-299. 

Regan, C. T. 1904. A monograph of the fishes of the family Loricariidae. Trans. Zool. 

Soc. London. 17: 191-351. 

Schaefer, S. A. 1987. Osteology of Hypostomus plecostomus (Linnaeus), with a 

phylogenetic analysis of the Loricariid subfamilies (Pisces: Siluroidei). 

Contribution Science Natural History Museum Los Angeles, 394: 1-31. 

Schaefer, S. A. 1990. Anatomy and relationships of the scoloplacid catfishes. 

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, 142: 167-210. 

Schaefer, S. A. 1997. The Neotropical cascudinhos: systematics and biogeography of 

the Otocinclus catfishes (Siluriformes: Loricariidae). Proceedings of the Academy 

of Natural Sciences of Philadelphia, 148: 1-120. 

Sullivan, J. P., J. G. Lundberg & M. Hardman. 2006. A phylogenetic analysis of the 

major groups of catfishes (Teleostei: Siluriformes) using rag1 and rag2 nuclear 

gene sequences. Molecular Phylogenetics and Evolution, 41: 636-662. 

Taylor, W. R. & G. C. Van Dyke. 1985. Revised procedures for staining and clearing 

small fishes and other vertebrates for bone and cartilage study. Cybium, 9, 107-109. 

Wiley, E. O. 1981. Phylogenetics - the theory and practice of phylogenetic systematics. 

Wiley, New York, 439p. 



 350 

Wiley, E. O., D. Siegel-Causey, D. R. Brooks & V. A. Funk. 1991. The Compleat 

Cladist: A Primer of Phylogenetic Procedures. University of Kansas Museum of 

Natural History Special Publication, 19. 

 

7. Apêndices. 

7.1. Apêndice I. Material comparativo utilizado na revisão taxonômica e analise 
filogenética. 
 

Acanthicus hystrix: INPA 40452, 4, (3 alc., 112,4-188,3 mm CP e 1 cs, 130,9 mm CP), 

Brasil, Pará, Anapu, rio Xingu, abaixo de Volta Grande, 03°7’45”S 51°39’55”W, 20 

setembro 2013, M. Sabaj-Pérez, L. M. Sousa, N. Lujan, A. Gonçalves, D. B. Fitzgerald, 

P. M. Ito & A. Oliveira. INPA 31803, 4 (3 alc., 139,7-189,5 mm CP e 1 esq., 152,8 mm 

CP), Brasil, Pará, Belo Monte, rio Xingu, Ilha do Merencio (pontão), 03°6’17”S 

51°43’33”W, 5 de novembro 2008, L. Rapp Py-Daniel, R. R. de Oliveira & H. Anatole. 

Ancistomus feldbergae: INPA 32352, holótipo 116,7 mm CP, Brasil, Pará, Altamira, 

Rio Xingu, Ilha de Babaquara, acima de Altamira, 03°23’45”S 52°12’16”W, 7 

novembro 2008, L. Rapp Py-Daniel & R. R. de Oliveira. Parátipos: INPA 28953, 9, (7 

alc., 29,6-131,1 mm CP e 2 cs 58,0-71,3 mm CP), Altamira, Costa Junior, 03°29’28”S 

052°19’07”W, 23 setembro 1997, J. Zuanon. INPA 31491, 5, 41,2-70,0 mm CP, 

Altamira, Gorgulho da Rita, 03°20’14”S 52°11’18”W, 7 novembro 2008, L. Rapp Py-

Daniel & R. R. de Oliveira. INPA 30809, 1, 68,4 mm CP, Altamira, ilha do Curapé, 

04°06’53”S 53°22’28”W, 17 agosto 2008, H. López-Fernández et al. Não-tipo: INPA 

43849, 1 esq., 147,5 mm CP, Brasil, Pará, Altamira, rio Xingu, Volta Grande, Paratizão, 

margem esquerda oposta ao cotovelo, 03°15’13”S 52°02’7,6”W, 11 março 2014, M. 

Sabaj-Pérez, L. Rapp Py-Daniel, R. R. de Oliveira, M. Arce, A. Gonçalves & D. 

Fitzgerald. Ancistomus cf. feldbergae: ANSP 193088, 7, 66,8-84,4 mm CP, Brasil, Pará, 

Altamira, rio Bacajá, cerca de 2 km acima da confluência com o rio Xingu, 3°31’9,6”S 

51°42’35,4”W, 15 outubro 2012, M. H. Sabaj-Pérez, M. Arce, L. M. Sousa & 

pescadores ornamentais Dani & Edson. INPA 40281, 4 (3 alc., e 1 cs, 66,9 mm CP), 

Brasil, Pará, Anapu, rio Bacajá, primeira corredeira principal, à 1,7 km acima da 

confluência com rio Xingu, 03°31’10”S 51°42’35”W, 15 setembro 2013, M. Sabaj-

Pérez, L. M. Sousa, N. Lujan, A. Gonçalves, D. B. Fitzgerald, P. M. Ito & A. Oliveira. 

Ancistomus sabaji: ANSP 179211, 3 parátipos, 34,3-95,8 mm CP, Guyana, Rupununi, 
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rio Rupununi, drenagem do Essequibo, 4,6 km NW da vila de Massara, 3°55’34”N 

59°16’49”W, 26 outubro 2002, M. H. Sabaj, J. W. Armbruster, M. R. Thomas, D. C. 

Werneke, C. L. Allison, D. Arjoon, S. M. James & S. Mario. ANSP 185094, 1, 111,9 

mm CP, Guyana, rio Takutu, drenagem do rio Branco, 3,77 km SSW de Lethem, 

3°21’18”N 59°49’51”W, 1 novembro 2003, M. H. Sabaj, J. W. Armbruster & M. 

Hardman. INPA 43851, 1 esq., 163,8 mm CP, Brasil, Pará, Altamira, rio Xingu, acima 

da Volta Grande, margem direita do canal, aproximadamente 14 km a sudeste de 

altamira, 03°16’17”S 52°5’45”W, 11 março 2014, M. Sabaj-Pérez, L. Rapp Py-Daniel, 

R. R. de Oliveira, M. Arce, A. Gonçalves & D. Fitzgerald. Ancistomus snethlageae: 

INPA 43774 2 (1 alc., e 1 esq., 131,0 mm CP), Brasil, Itaituba, Vila Pimental, 

4°34’25”S 56°17’33”W, 28 novembro 2012, E. D. Ribeiro & V. N. Machado. INPA 

26498, 3, 56,4-83,0 mm CP, Brasil, Pará, Itaituba, rio Tapajós, à montante de Itaituba e 

a jusante das corredeiras de Pimental, 4°21’34”S 56°10’2”W, 8 novembro 2006, L. M. 

Sousa & J. L. Birindelli. INPA 6789, 9, 98,2-108,3 mm CP, Brasil, Pará, Trairão, rio 

Jamanxim, ilha da terra preta, 5°27’11”S 55°52’40”W, 20 outubro 1991, L. Rapp Py-

Daniel & J. Zuanon. INPA 26510, 36, 59,5-93,3 mm CP, Brasil, Pará, Pimental, rio 

Tapajós, corredeira do Pajaú e arredores, 4°35’4”S 56°15’32”W, 11 novembro 2006, L. 

M. Sousa & J. L. Birindelli. Ancistomus spilomma: INPA 25714, 3 (2 alc., e 1 cs 124,4 

mm CP), Brasil, Pará, Canaã dos Carajás, Vila do Sossego, rio Parauapebas, médio 

Tocantins, 50°1’57”S 6°24’15”W, 10 outubro 1999, G. M. Dos Santos. Ancistrus cf. 

bolivianus: AMNH 233204, 2, 55,6-81,5 mm CP, Bolivia, Santa Cruz, Ichilo, Parque 

Nacional Amboró, rio Saguayo, 17°34,42’S 63°44,16’W, 24 outubro 2001, D. 

Calcagnotto, V. Fuentes & J. Cardona. AMNH 233245, 2, 55,2-71,2 mm CP, Bolivia, 

Santa Cruz, Ichilo, Parque Nacional Amboró, rio La Chonta, 17°39,52’S 63°42,28’W, 

24 outubro 2001, D. Calcagnotto, V. Fuentes & J. Cardona. Ancistrus centrolepis: 

USNM 78339, 181,7 mm CP, América Central, Panama, Darien, boca do rio Yape, 6 

março 1912, S. Meek & S. Hildebrand. Ancistrus chagresi: USNM 78331, 3, 146,1-

189,9 mm CP, América Central, Panama, rio Chagres, Gorgona, 31 março 1912, S. E. 

Meek & S. F. Hildebrand. USNM 78330, 2, 128,5-173,9 mm CP, America Central, 

Panama, Trinidad R. ICC. Hydro Station, Panama, 8 março 1911, S. E. Meek & S. F. 

Hildebrand. Ancistrus dolichopterus: INPA 38779, 8 (7 alc., 13,8-88,3 mm CP e 1, cs 

85,6 mm CP), Brasil, Amazonas, Santa Isabel do Rio Negro, rio Negro, margem à 

direita, próximo a boca do rio Darahá, 0°27’7”S 64°45’45”W, J. Zuanon, H. M. 
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Espirito-Santo & R. P. Leitão. Ancistrus dubius: INPA 25632, 18 (15 alc., 28,6-93,1.00 

mm CP e 3 cs 44,8-78,5) Brasil, Amazonas, Presidente Figueiredo, igarapé Barretinho, 

afluente do rio Uatumã, 1°58’20”S 59°29’48”W, 25 outubro 2005, R. R. de Oliveira & 

M. Dos Anjos. Ancistrus hoplogenys: INPA 53228, 6 (5 alc., e 1 cs, 107,4 mm CP), 

Brasil, Pará, Castanhal, Rio Apeú, em frente a Agrovila de Macapazinho, Ramal Km 06 

da PA 036, 26 outubro 2013, D. A. Bastos. Ancistrus karajas: INPA 37580, 7 (5 alc., 

29,6-49,9 mm CP e 2 cs, 29,4-35,9 mm CP), Brasil, Pará, Parauapebas, rio Parauapebas, 

igarapé Bahia, Floresta Nacional de Carajás, 6°00’31”S 50°33’08”W, 17 setembro 

2008, G. M. dos Santos. INPA 37581, 9 (7 alc., 34,2-48,6 mm CP e 2 cs, 35,3-40,7 mm 

CP), Brasil, Pará, Parauapebas, rio Parauapebas, igarapé Alemão, Floresta Nacional de 

Carajás, 6°00’13”S 50°34’34”W, 18 setembro 2008, G. M. dos Santos. INPA 37584, 10 

(7 alc., 23,4-42,4 mm CP e 3 cs, 26,2-36,2 mm CP) rio Parauapebas, igarapé Alemão, 

Floresta Nacional de Carajás, 6°00’34”S 50°35’08”W, 17 setembro 2008, G. M. dos 

Santos. Ancistrus krenakarore: INPA 37593, 63 (57 alc., 19,0-77,0 mm CP e 6 cs, 19,0-

46,5 mm CP); NUP 14586, 1 cs, 32,1 mm CP, Brasil, Pará, Rurópolis, rio Itapacurá, 

tributário da margem direita do rio Tapajós, 4°36’20”S 55°30’41”W, 9 setembro 2009, 

F. Ribeiro & W. Pedroza. INPA 34148, 17 (14 alc., 22,1-32,6 mm SL e 3 cs, 27,0-31,6 

mm CP), Rurópolis, rio Itapacurá, tributário da margem direita do rio Tapajós, 

4°36’11”S 55°31’17”W, 9 setembro 2009, F. Ribeiro & W. Pedroza. Ancistrus 

latifrons: USNM 316291, 1, 91,7 mm CP, Peru, rio Negro, março 1963, N. Chirichigno. 

Ancistrus aff. maculatus: AMNH 20861, 3, (2 alc. 55,7-74,5 mm CP & 1 cs), Peru, 

Osherato, riacho Osherato ou Onkoneni, 11°12’S 73°56’W, julho/1963 a agosto/1964, 

G. Weiss. Ancistrus maximus: INPA 35952, 4, 92,8-148,9 mm CP, Brasil, Roraima, 

Caracaraí, igarapé Ano Bom, tributário do rio Branco, 1°33’11,3”N 61°13’18,6”W,  18 

abril 2007 E. Ferreira, J. Zuanon & L. Rapp Py-Daniel. INPA 36021, 4, 49,2-103,4 mm 

CP, Brasil Roraima, Caracaraí, rio Iruá, tributário do rio Anauá, 1°06’30,7”N 

61°14’08”W, 13 abril 2007, E. Ferreira, J. Zuanon & L. Rapp Py-Daniel. INPA 36032, 

3, 93,3-155,2 mm CP, rio Iruá, 1°05’52,8”N 61°14’4,5”W, 14 abril 2007, E. Ferreira, J. 

Zuanon & L. Rapp Py- Daniel. INPA 37614, 23 (21 alc., 59,1-199,9 mm SL e 2 cs, 

82,9-123,0 mm CP), Brasil, Roraima, Rorainópolis, igarapé Macoari, tributário da 

margem esquerda do rio Branco, 1°9’12,1”S 61°50’40,8”W, 2 novembro 2005, A. 

Negrão da Silva & M. L. Picanço. Ancistrus cf. montanus: AMNH 20645, 1, 101,4 mm 

CP, Bolivia, Beni, Santa Rosa, rio Marmoré, drenagem do alto rio Madeira, 29 
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novembro 1963, H. de Irmay. Ancistrus cf. parecis: USNM 199223, 6, 50,7-71,3 mm 

CP, Brasil, Mato Grosso, rio Juruena, setembro de 1962, H. Schoultz. Ancistrus 

ranunculus: INPA 31409, 7 (6 alc., 91,0-125,3 mm CP e 1 cs 100,2 mm CP), Brasil, 

Altamira, rio Xingu, comunidade do Maia, pedral em frente ao acampamento, 

3°30’44”S 51°44’43”W, 9 novembro 2008, L. Rapp Py-Daniel, R. R. de Oliveira & H. 

Anatole. INPA 43456, 5 (3 alc., 97,2-118,0 mm CP e 2 esq., 111,9-119,9 mm CP), 

Brasil, Pará, Altamira, rio Xingu, Paratizão, acima da Volta Grande, margem esquerda, 

3°15’13”S 52°2’7,6”W, 11 março 2014, M. Sabaj-Pérez, L. Rapp Py-Daniel, R. R. de 

Oliveira, M. Arce, A. Gonçalves & D. Fitzgerald. Ancistrus temmincki: AMNH 55009, 

4, 68,2-100,1 mm CP, Surinam, Nickerie district, small stream Lucie river camp to 

Paramaribo Rd., 25 km ao norte Sisa Cr. Crossing, 12 julho 1979, R. P. Vari. Ancistrus 

tombador: USNM 326674, 1, 27,3, Brasil, Mato Grosso, Diamantino, Riacho Afluente 

do rio Preto, na estrada para São Francisco, 24 outubro 1992, N. A. Menezes, H. A. 

Britzki, O. Oyakawa & M. L. Triques. USNM 326682, 2, 25,1-48-8 mm CP, Brasil, 

Mato Grosso, Diamantino, Riacho Afluente do rio Preto, na estrada para São Francisco, 

24 outubro 1992, N. A. Menezes, H. A. Britzki, O. Oyakawa & M. L. Triques. USNM 

326690, 2, 32,6-37,9 mm CP, Brasil, Mato Grosso, Diamantino, Riacho Monjolinho, 

Afluente do rio Preto, na estrada para São Francisco, 24 outubro 1992, N. A. Menezes, 

H. A. Britzki, O. Oyakawa & M. L. Triques. Ancistrus sp. sucunduri: : INPA 26144, 1, 

59,0 mm SL, Brasil, Amazonas, Apuí, Igarapé na saída da trilha do Inferno, tributário 

do rio Sucunduri, 8°34’41”S 59°9’13”W, 23 junho 2006, Ocírio S. Pereira. INPA 

26433, 31 (29 alc., 21,7-64,4 mm CP e 2 cs, 48,9-54,0 mm CP), Apuí, comunidade 

Terra Preta, igarapé do Mureru, tributário do rio Sucunduri, bacia do rio Madeira, 

7°45’45”S 58°49’00”W, 29 junho 2006, Lúcia Rapp Py-Daniel, Carlos Eduardo 

Marinelli & Carlos Sotero da Silva. Ancistrus sp. dimona: INPA 25631, 8 (7 alc., 31,0-

81,0 mm CP e 1 cs 58,4 mm CP), Brasil, Amazonas, Manaus, igarapé da ponte, fazenda 

Dimoná (PDBFF), 02°19’1,1”S 60°4’3,3W, 21 setembro 2005, J. Zuanon. 

Aphanotorulus emarginatus: INPA 18527, 2 (1 alc., e 1 cs 158,8 mm CP), Brasil, 

Amazonas, Beruri, rio Purus, praia do Abufari, 8 dezembro 2000, L. Rapp Py-Daniel. 

Aphanotorulus squalinus: INPA 6074, 8 (7 alc., e 1 cs 98,2 mm CP), Brasil, Roraima, 

Mucajaí, rio Mucajaí, tributário do rio Branco, à jusante do Paredão, 4 outubro 1986, E. 

G. Ferreira & M. G. Dos Santos. Araichthys loro: INPA 53059, 2, 61,6-66,4 mm CP, 

Brasil, Mato Grosso, Sapezal, rio Papagaio, tributário do rio Juruena, 13°33’42”S 
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58°24’25”W, 10 setembro 2010, C. H. Zawadzki & W. P. Troy. NUP 12261, 1 cs, 49,7 

mm CP e NUP 12262, 1 cs, 47,3 mm CP, Brasil, Mato Grosso, Sapezal, rio Papagaio, 

tributário do rio Juruena, 13°33’42”S 58°24’25”W, 2 agosto 2010, S. Mariotto. 

Chaetostoma dorsale: MPUJ 7300, 3 (2 alc., 72,5-73,1 mm CP e 1 cs, 65,5 mm CP), 

Colômbia, Tane, cuenca del Río Casanare, 6°30’24,8”N 71°45’57”W, J. Zamudio et al. 

Chaetostoma jegui: INPA 33840, 4, (3 alc., 73,9-102,9 mm CP e 1 cs, 49,7 mm CP), 

Brasil, Roraima, Caracaraí, rio Uraricuera, Ilha de Maracá, furo de Maracá, bacia do rio 

Branco, 11 março 1988. INPA 4876, 3 (2 alc., e 1 cs 83,8 mm CP), Brasil, Roraima, 

Alto Alegre, rio Branco 11 março de 1988, M. Jegu. Chaetostoma thomsoni: MPUJ 

7864, 4 (3 alc., 63,8-78,2 e 1 cs, 76,5 mm CP), Colômbia, Villeta, cuenca del Río 

Villeta, 5°00’0,8”N 74°28’14”W, G. Ballen et al. Cordylancistrus daguae: USNM 

120162, 2, 43,5-45,3 mm CP, Colômbia, Alto rio Cauca, próximo a Cali, outubro 1942, 

C. Miles. Dekeyseria amazonica: INPA 52823, 5 esq., 110,9-160,3 mm CP, Brasil, 

Amazonas, Iranduba, logo Catalão, 3°10’9”S 59°54’43”W, 15 abril 20115, P. F. Viana. 

Dekeyseria niveata: AMNH 9601, holótipo 81,6 mm CP, Venezuela, Caño Pescado, 

cerca de cinco milhas ao norte de Esmeralda, a uma altitude de 99 metros, drenagem do 

Alto Orinoco, 9 março 1929, G. H. Tate. Dekeyseria picta: INPA 53025, 23 (22 alc., 

60,5-135,6 mm CP e 1 esq. 119,4 mm CP), Brasil, Amazonas, Novo Airão, rio Negro 

no flutuante do ICMBio, Parque Nacional de Anavilhanas, 2°37’9,2”S 60°56’57,8W, L. 

Rapp Py-Daniel, J. Birindelli, F. Jerep, D. Bastos, R. Ota & S. Hashimoto. Dekeyseria 

scaphirhyncha: INPA 414, 13 (12 alc., e 1 cs 140,1 mm CP), Brasil, Amazonas, 6 

fevereiro 1980, M. Goulding. Dolichancistrus fuesslii: MPUJ 7250, 3 (2 alc., 57,2-69,6 

mm CP e 1 cs, 63,3 mm CP), Colômbia, Chámeza, cuenca del Río Cusiana, Meta, 

5°12’49,9”N 72°50’7,5”W, J. Zamudio et al. USNM 100786, 1, 82.8 mm SL, 

Colombia, Departamento de Boyacá, Guaicaramo, bacia do alto rio Meta, data de 

catálogo 23 agosto 1935, N. Maria. Etsaputu relictum: ANSP 182810, 6, 35.2-85.4 mm 

CP, Peru, rio Marañon, log debris dam 1.57 km ENE of Juan Velasco (Santa Maria de 

Nieva), 4°35’22”S 77°51’10”W, 3 agosto 2006, N. K. Lujan, D. C. Werneke, D. C. 

Taphorn, A. S. Flecker, K. A. Capps, D. P. German, & D. Osorio. Exastilithoxus cf. 

fimbriatus: INPA 49712, 1 cs, 30,7 mm CP, Brasil, Amazonas, São Gabriel da 

Cachoeira, rio Negro, pedral à montante de São Gabriel da Cachoeira, 0°3’19,3”S 

67°9’6,3”W, 25 fevereiro 2015, D. A. Bastos. INPA 49716, 1, 28,8 mm CP, Brasil, 

Amazonas, São Gabriel da Cachoeira, rio Negro, pedral próximo a comunidade São 
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Sebastião, 0°5’51,4”S 67°7’51,2”W, 26 fevereiro 2015, D. A. Bastos. Exastilithoxus 

hoedemani: INPA 38957, 3 (2 alc., 29,9-47,5 mm CP e 1 fêmea, cs, 37,3 mm CP), 

Brasil, Roraima, Amajari, rio Auaris, beiradão entre as aldeias Sanoma e Ye’Kuana, 

posto auaris, 4°00’30”N 64°30’13”W, 7 março 1994, V. Py-Daniel. Guyanancistrus 

brevispinis: INPA 3309, 12 (11 alc., e 1 cs 85,9 mm CP), Guiana Francesa, rio 

Sinnamary, Salto Mouche, 18 novembro 1989, M. Jegu. Guyanancistrus niger: INPA 

6262, 10 (9 alc., 95,5-121,3 mm CP e 1 cs 99,5 mm CP), Brasil, Pará, Almeirim, rio 

Jari, Cachoeira Itacana, 25 junho 1987. Hemiancistrus medians: ANSP 187122, 1, 157,5 

mm CP, Suriname, Sipalawini, rio Lawa, drenagem do rio Marowijine, base do 

acampamento a cerca de 8 km a sudoeste de Anapaike/Kawemhakan, 3°19’31”N 

54°3’48”W, 18 abril 2007, J. Lundberg, M. Sabaj, P. Willink & J. Mol. ‘Hemiancistrus’ 

guahiborum (Gênero novo 3): INPA 51148, 35 (33 alc., 73,4-128,3 mm CP e 2 cs, 67,9-

81,8 mm CP), Brasil, Amazonas, Santa Isabel do Rio Negro, rio Marauiá, próximo a 

comunidade indígena, 0°1’53,7”S 65°7’8,9”W, P. M. Ito, G. G. Barros & P. Guarido. 

INPA 49829 2, 81,7-147,7 mm CP, Brasil, Amazonas, São Gabriel da Cachoeira, rio 

Miuá, tributário do rio Negro, 0°6’47,6”S 66°5’26”W, 28 fevereiro 2015, D. A. Bastos 

& A. G. Bifi. ‘Hemiancistrus’ subviridis (Gênero novo 3): INPA 51149, 6 (5 alc., 95,8-

117,7 mm CP e 1 cs, 105,6 mm CP), Brasil, Amazonas, Santa Isabel do Rio Negro, Rio 

Marauiá, Cachoeira do rio Marauiá, próximo a comunidade indígena, 0°18’53,7”S 

65°7’8,9”W, 17 setembro 24, P. M. Ito, G. G. Barros & P. Guarido. ‘Hemiancistrus’ sp. 

aripuanã: INPA 53201, 4 (3 alc., 94,4-131,4 mm CP e 1 cs, 72,8 mm CP), Brasil, 

Amazonas, Apuí, rio Aripuanã acima da Prainha Nova, 7°17’13,2”S 60°37’58,8”W, 01 

novembro 2014, V. N. Machado, E. D. Ribeiro & R. A. Collins. Hopliancistrus 

tricornis: MZUSP 22007, holótipo 104,1 mm CP, Brasil, Pará, Itaituba, São Luis, Poça 

de pedra, rio Tapajós, 8 novembro 1970, EPA. parátipos: MZUSP 24304, 6, 35,7-76,8 

mm CP, São Luis, Cachoeira do Maranhãozinho, perto de São Luis, rio Tapajós, 6-7 

novembro 1970, EPA. MZUSP 26837, 7, 37,5-56,9 mm CP, São Luis, Cachoeira do 

lombo de Anta, perto de São Luis, rio Tapajós, 6 novembro 1970, EPA. MZUSP 27664, 

6, 57,5-96,0 mm CP, mesmo dados do holótipo. Não-tipo: INPA 6775, 17, (15 alc, 46,5-

124,7 mm CP e 2 cs, 54,9-90,7 mm CP), rio Jamanxim, Ilha da Terra Preta, 4°53’31,4”S 

56°27’43,5”W, bacia do rio Tapajós, 20 outubro 1991, L. Rapp Py-Daniel & J. Zuanon. 

INPA 7025, 183, (179, alc, 30,1-132,1 mm CP, 3 esq., 111,1-122,0 mm CP e 2 cs) rio 

Tapajós, Pimental, 23 outubro 1991, L. Rapp Py-Daniel & J. Zuanon. INPA 35308, 1, 
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104.1 mm CP, rio Itapacurá, próximo a ponte, 2°24’48”S 56°03’10”W, bacia do rio 

Tapajós, 17 março 2010, W. Pedroza. INPA 45418, 3, (2 alc, 31,3-81,3 mm CP e 1 cs, 

38,5 mm CP), Igarapé da ponte afluente do rio Jamanxim, 5°39’35,5”S 55°31’21,2”W, 

bacia do rio Tapajós, 3 dezembro 2007, J. Zuanon et al. MNRJ 35604, 29, 21,0-88,2 

mm CP, Brasil, Pará, Aruri Grande, igarapé Gui, cerca de 131 km de Trairão, na BR-

163 (sentido Cuiabá) sub-drenagem Jamanxim, 5°32’22”S 55°49’38”W, rio Tapajós, 29 

setembro 2008, M. Britto et al. Hopliancistrus sp. “Xingu”: INPA 34659, 134,3 mm 

CP, Brasil, Pará, Altamira, Furo da Crente, 3º27’30”S 51º54’41”W, rio Xingu. 17 

setembro 1997, J. Zuanon. INPA 31447, 1, 46,7 mm CP, Ponto do aba laranja, 

comunidade do Maia, 3°31’42”S 51°45’02”W, 9 novembro 2008, L. Rapp Py-Daniel & 

R. R. de Oliveira. INPA 31823, 1, 64,1 mm CP, Pedral em frente a comunidade do 

Maia, 3°30’44”S 51°44’43”W, 9 novembro 2008, L. Rapp Py-Daniel & R. R. de 

Oliveira. INPA 34658, 2, (1 alc., 108.5 mm CP e 1 cs, 71,2 mm CP), Corredeiras do 

Arini, 3°24’15”S 51°41’53”W, 7 setembro 1997, J. Zuanon. INPA 34950, 2, (1 alc, 47,4 

mm CP e 1 cs, 46,3 mm CP), Corredeiras do Arini, 3°24’15”S 51°41’53”W, 8 setembro 

1997, J. Zuanon. INPA 35275, 2, 78,4-85,7 mm CP, Kaitucá, 5 janeiro 2001, M. Zorro 

et al. INPA 39161, 1, 141,3 mm CP, Igarapé Santo Antônio, 3°08’38”S 51°47’50”W, 

18 novembro 2012, D. A. Bastos & A. Jamesson. INPA 43731, 7 (6 alc., e 1 esq., 124,3 

mm CP), Brasil, Pará, Altamira, rio Iriri, cachoeira grande do Iriri, 3°50’47”S 

52°43’20”W, 15 março 2014, M. Sabaj-Pérez, L. Rapp Py-Daniel, R. R. de Oliveira, M. 

Arce, A. Gonçalves & D. Fitzgerald. Hopliancistrus sp. “Bacaja”: INPA 37903, 131,3 

mm CP, Brasil, Pará, Altamira, rio Bacajá, 3°31’10”S 51°42’35”W, bacia rio Xingu, 15 

outubro 2012, M. Sabaj-Pérez, L. M. Sousa & M. Arces. INPA 35302, 1, 94.6 mm CP, 

rio Bacajá, 3°34’39”S 51°35’38”W, rio Xingu basin, 28 outubro 2010, T. Giarrizzo, M. 

C. Andrade & D. Bastos. INPA 35742, 1, 106,6 mm CP, Cachoeira Alpercata no rio 

Bacajá, 3°31’04”S 51°45’00”W, rio Xingu basin, 27 setembro 1996, J. Zuanon et al. 

INPA 37355, 1, 126,2 mm CP, Pedral no rio Bacajá, 3°32’44”S 51°41’03”W, rio Xingu 

basin, 25 julho 2011, M. C. Andrade. INPA 40904, 8, (7, alc., 62,6-110,3 mm CP e 1 

esq. 133,8 mm CP), rio Bacajá, Seca Farinha, 3°45’45”S 51°35’03”W, 10 julho 2012, 

L. M. Sousa & R Fróis. Hopliancistrus sp. “Culuene”: INPA 35273, 114,2 mm CP, 

Mato Grosso, Paranatinga, rio Culuene, ensecadeira da PCH Paranatinga 2, 13°49’00”S 

53°15’00”W, rio Xingu basin, 2 julho 2007, L. M. Sousa et al. Mato Grosso: INPA 

37616, 39, (33 alc, 32,3-116,5 mm SL, 2 esq., 103,3-114,7 mm CP e 4 cs, 54,4-85,3 mm 

CP), Paranatinga, rio Culuene, ensecadeira da PCH Paranatinga 2, 13°49’00”S 
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53°15’00”W, rio Xingu basin, 2 julho 2007, L. M. Sousa et al. Hopliancistrus sp. 

“Jamanxim”: Altamira, bacia do rio Xingu: INPA 35271, 2 (1 alc., 86,8 mm CP e 1 cs, 

73,8 mm CP) e MZUSP 97113, 4, 49,8-93,4 mm CP, rio 13 of May, tributário do rio 

Curuá, drenagem do rio Iriri, abaixo da maior cachoeira, 8°43’41”S 55°01’38”W, 22 

outubro 2007, J. Birindelli et al. INPA 35272, 2 (1 alc, 72,0 mm CP e 1 cs, 65,6 mm 

CP) e MZUSP 96964, 25, 35,9-93,5 mm CP, rio Curuá tributário do rio Iriri, 8°43’50”S 

54°57’49”W, 20 outubro 2007, J. Birindelli et al. INPA 38255, 2 (103,1 mm CP, 1 esq., 

73,3 mm CP), BR 163, ponto D23, 09 junho 2002, M. Camargo & T. Giarrizzo. Novo 

Progresso, rio Jamanxim, bacia do rio Tapajós: INPA 35270, 2 (1 alc, 112,2 mm CP, 1 

cs, 74,0 mm CP) e MZUSP 97359, 8, 53,3-124,5 mm CP, próximo a Vila Mil, 

7°43’51”S 55°16’36”W, 23 outubro 2007, J. Birindelli et al. Hypancistrus contradens: 

ANSP 180237, 3 parátipos, 45,8-66,7 mm CP, Venezuela, Amazonas, rio Ventuari, 

drenagem do rio Orinoco, 23 km NE of Macuruco, 94 km E of San Fernando de 

Atabapo, 4°4’50”N 66°51’54”W, 5 abriu 2004, M. H. Sabaj, N. K. Lujan, D. C. 

Werneke & L. de Souza. Hypancistrus debilittera: ANSP 182800, 2 parátipos, 60,1-

60,7 mm CP, Venezuela, Amazonas, rio Orinoco, Pasaganado, 38 km N of San 

Fernando de Atabapo, 4°23’4”N 67°46’28”W, 1 março 2005, M. H. Sabaj, N. K. Lujan, 

D. C. Werneke & M. Arce. Hypancistrus furunculus: ANSP 180238, 1 parátipo, 67,9 

mm CP, Venezuela, Amazonas, rio Orinoco at Cucue Amerindian village, opposite 

Trapichote village, 60 km E of San Fernando de Atabapo, 3°58’26”N 67°9’30”W, 5 

abriu 2004, M. H. Sabaj, N. K. Lujan, D. C. Werneke & L. de Souza. Hypancistrus 

inspector: INPA 49602, 6 (5 alc., 70,0-86,4 mm CP e 1 cs 91,3 mm CP), Brasil, 

Amazonas, São Gabriel da Cachoeira, Rio Negro, acima da ilha das Flores, 0°1’44,7”N 

67°16’27,4”W, 24 fevereiro 2015, D. Bastos, L. Rapp Py-Daniel & A. Bifi. 

Hypancistrus lunaorum: ANSP 180239, 2 parátipos, 46,3-53,2 mm CP, Venezuela, 

Amazonas, rio Parucito, drenagem do rio Ventuari, at raudales Salomon, 2,7 km NE of 

San Juan de Manapiare, 5°20’47”N 66°2’00”W, 16 abriu 2004, D. C. Werneke, N. K. 

Lujan & O. Leon. ANSP 180240, 1 parátipo, 42,6 mm CP, Venezuela, Amazonas, rio 

Manapiare, drenagem do rio Ventuari, 14,5 km NW of San Juan de Manapiare, 

5°25’43”N 66°8’10”W, 12 abriu 2004, M. Sabaj, N. K. Lujan, D. C. Werneke & L. de 

Souza. Hypancistrus zebra: INPA 4359, 3 (2 alc., 32,5-48,3 mm CP e 1 cs 37,3 mm 

CP), Brasil, Pará, Altamira, Volta Grande, 30 junho 1990, Aquaristas. INPA 26587, 4 (3 

alc., 29,0-44,9 mm CP e 1 cs 46,0 mm CP), Brasil, Pará, Altamira, Volta Grande, abril 
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1997, Aquaristas. Hypancistrus sp. pão: INPA 24890, 4 (3 alc., 00 mm CP e 1 cs 72,5 

mm CP), Brasil, Pará, Altamira, 3°24’58”S 51°42’39”W, 10 abril 2005, P. Charvet. 

Hypancistrus sp. “Uatuma”: INPA 6332, 4 (3 alc., 84,6-100,1 mm CP e 1 cs 74,6 mm 

CP), Brasil, Amazonas, Presidente Figueiredo, rio Uatumã, ilha de Nazaré, 1 fevereiro 

1985, Eq. de Ictiologia do INPA. Hypancistrus sp. “zebra marrom”: INPA 26542, 6 (5 

alc., 29,9-47,6 mm CP e 1 cs 45,8 mm CP), Altamira, rio Xingu basin, 01 abril 1997, J. 

Zuanon. INPA 31404, 19, 26.5-45.0 mm SL, Altamira, Comunidade do Maia, pedral em 

frente ao acampamento, 3°30’44” S 51°44’43” W, rio Xingu basin, 09 novembro 2008, 

L. Rapp Py-Daniel, R. R. de Oliveira, J. Bessa & H. Anatole. Hypostomus 

melanephelis: INPA 37619, 13, (11 alc., 65,5-173,1 mm CP e 2 cs, 65,5-90,2 mm CP), 

Brasil, Pará, Itaituba, Vila de Pimental, rio Tapajós, logo abaixo da boca do rio 

Jamanxim, 4°33’41”S 56°15’50”W, 22 outubro 1991, L. Rapp Py-Daniel & J. Zuanon. 

INPA 6967, 36, (34 alc., 29,1-142,7 mm CP e 2 cs, 64,1-78,2 mm CP), Brasil, Pará,  

Itaituba, Vila de Pimental, rio Tapajós, logo abaixo da boca do rio Jamanxim, 

4°33’41”S 56°15’50”W, 23 outubro 1991, L. Rapp Py-Daniel & J. Zuanon. Hypostomus 

cf. plecostomus: INPA 43360, 2 (1 alc., e 1 esq., 181,0 mm CP), Brasil, Pará, Altamira, 

rio Xingu, região central da Volta Grande, 3°33’34”S 51°45’50”W, 9 março 2014, M. 

Sabaj-Pérez, L. Rapp Py-Daniel, R. R. de Oliveira, M. Arce, A. Gonçalves & D. 

Fitzgerald. INPA 47409, 6 (5 alc., 61,2-179,0 mm CP e 1 cs 81,6 mm CP), Brasil, Pará, 

Altamira, Volta grande, lago grande e raso em uma ilha na margem esquerda do rio 

Xingu, 3°33’45”S 52°23’31”W, 4 novembro 2014, M. Sabaj-Pérez, L. Rapp Py-Daniel, 

R. R. de Oliveira, M. Arce, A. Gonçalves & D. Fitzgerald. Hypostomus pyrineusi: CAS 

56754, 1 cs 81,6 mm CP, Peru, Huanuco, Leoncio Prado, R. Huallaga, Tiago Maria, 1 

março 1968, W. C. Sherbrooke & P. S. Baldeon. Hypostomus rhantos: ANSP 160774, 

10 (7, alc. e 3 cs 83,7-94,7 mm CP), Venezuela, Amazonas, Morichal 26,9 km de Puerto 

Ayacucho, entre Puerto Ayacucho e Caicara hwy, 15 novembro 1985, B. Chernoff, W. 

Saul & R. Royero. Hypostomus cf. soniae: INPA 33974, 4 (3 alc., 131,0-145,4 mm CP e 

1 esq., 141,7 mm CP), Brasil, Mato Grosso, Paranaíta, rio Paranaíta, tributário do rio 

Teles Pires, 9°36’9”S 56°39’29”W, 5 fevereiro 2010, R. R. de Oliveira & H. Espirito-

Santo. INPA 35304, 8 (7 alc., 135,9-180,0 mm CP, 1 cs 113,4 mm CP), Brasil, Mato 

Grosso, Paranaíta, igarapé Santa Helena, margem do rio Teles Pires, 9°33’45”S 

56°18’37”W, 1 outubro 2009, R. R. de Oliveira & H. Espirito-Santo. Hypostomus 

taphorni: ANSP 168195, 9 (7 alc., e 2 cs, 117,8-133,4 mm CP), Venezuela, Bolivar, rio 
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Corumo: 10 km E of Tumeremo on road frm Tumeremo to Bochinche (just after Fort 

Terembay) Botanamo/ Cuyuni Dr. 7°25’0”N 61°28’0”W, 21 janeiro 1991, S. Schaefer, 

W. G. Saul & F. Provezano. Lasiancistrus schomburgkii: INPA 28802, 14 (13 alc., 

26,6-58,2 mm CP e 1 cs, 80,0 mm CP), Brasil, Mato Grosso, Aripuanã, rio Aripuanã, 

montante do complexo de Dardanelos, 10°9’45”S 59°27’48”W, 10 julho 2007, N. 

Flausino Jr. & J. Zuanon. Lasiancistrus tentaculatus: MPUJ 9370, 2 (1 alc., 63,1 mm 

CP e 1 cs, 55,7 mm CP). Lasiancistrus sp.: INPA 48012, 5 (4 alc., 42,0-87,0 mm CP e 1 

cs, 84,9 mm CP), Brasil, Tocantins, Xambioá, rio Araguaia, pedral de São Miguel, 

Reservatório, 6°22’48”S 48°31’49”W, 12 setembro 2009, J. Zuanon, T. Hrbek, V. N. 

Machado & J. S. Batista. Leporacanthicus galaxias: INPA 6359, 273 (270 alc., e 1 cs, 

106,3 mm CP e 2 esq., 119,4-142,6 mm CP), Brasil, Pará, Tucuruí, rio Tocantins, 31 

agosto 1984, Equipe de Ictiologia do INPA. Leporacanthicus heterodon: INPA 43386, 

3 (2 alc., e 1 esq., 142,6 mm CP), Brasil, Pará, Altamira, rio Xingu, região central da 

Volta Grande, 3°35’20”S 51°48’59”W, 9 março 2014, M. Sabaj-Pérez, L. Rapp Py-

Daniel, R. R. de Oliveira, M. Arce, A. Gonçalves & D. Fitzgerald. Leporacanthicus 

joselimai: INPA 25856, 19 (16 alc., e 3 cs, 50,0-85,6 mm CP), material apreendido pelo 

IBAMA, 11 novembro 2004. Lithogenes wahari: AMNH 233086, 34 parátipos, 31,0-

76,7 mm CP, Venezuela, Amazonas, Caño Päwä, aproximadamente 30 minutos a pé a 

montante da boca para Rio Cuao, aproximadamente 30 minutos de barco a jusante de 

Puerto Nuevo, 05°17.529’N, 67°19.749’W, 8 março 2001, S. Schaefer, F. Provenzano 

& J. N. Baskin. Lithoxus stocki: INPA 5537, 4 (3 alc., 41,8-58,2 mm CP e 1 cs, 58,7 

mm CP), Brasil, Pará, Oriximiná, rio Trombetas, Cachoeira Porteira, 19 abril 1985, 

Equipe de Ictiologia do INPA. Lithoxus lithoides: INPA 845, 50 (49 alc., 20,9-46,3 mm 

CP e 1 cs, 46,7 mm CP), Brasil, Amazonas, Presidente Figueiredo, rio Uatumã, 

cachoeira da ponte à jusante da barragem da UHE de Balbina, 23 novembro 1985, M. 

Jegu. Lithoxus planquettei: INPA 4586, 6 (4 alc., 35,9-40,4 mm CP e 2 cs, 40,2-44,4 

mm CP), Guiana Francesa, rio Sinnamary, 18 dezembro 1990, T. de Morais. Lithoxus 

sp.: INPA 52424, 40 (39 alc., 13,8-54,7 mm CP e 1 cs, 54,7 mm CP), Roraima, 

Caracaraí, rio Ajarani, bacia do rio Branco, Serra da Mocidade, 1°42’52,7”N 

61°48’17,6”W, 29 janeiro 2016, D. Bastos, J. Zuanon, P. Ito & S. R. Briglia-Ferreira. 

INPA 52422, 17, (16 alc., 20,6-47,2 mm CP e 1 cs, 47,2 mm CP), Roraima, Caracaraí, 

rio Ajarani, bacia do rio Branco, Serra da Mocidade, 1°42’50,26”N 61°48’18,65”W, 29 

janeiro 2016, D. Bastos, J. Zuanon, P. Ito & S. R. Briglia-Ferreira. Megalancistrus 
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parananus: NUP 4801, 1 cs 106,6 mm CP, Brasil, Paraná, Foz do Iguaçu, reservatório 

de Itaipú, 25 setembro 2006, L. N. Santos. Micracanthicus vandragti: ANSP 182804, 9 

parátipos, 21,5-34,8 mm CP, Venezuela, Amazonas, rio Ventuari, shallow rocky reef 

near north bank approx. 45 min by boat upriver from ventuari mouth ( 89,6 km E of San 

Fernando de Atabapo), 4°4’32”N 66°53’34”W, 2 abril 2005, N. K. Lujan, M. Arce, E. 

L. Richmond, M. B. Grant & T. E. Wesley. Neblinichthys pilosus: ANSP 157587, 2 

parátipos, 50,9-62,8 mm CP, Venezuela, Amazonas, rio Negro, drenagem do rio Baria, 

rio Mawarinuma, 1 km upstream of Neblina base camp., 00°55’N 66°10’W, 8 fevereiro 

1984, C. J. Ferraris & R. Royero. Neblinichthys roraima: ANSP 174914, 7 parátipos, 

21,9-46,5 mm CP, Venezuela, Bolivar, Tepui Roraima, first stream NW of Raraima 

base camp., 25 fevereiro 1990, V Ponte & R. García. Oligancistrus punctatissimus: 

INPA 43217, 6 (5 al., 51,0-74,6 mm CP e 1 esq., 124,1 mm CP), Brasil, Pará, Porto de 

Moz, rio Xingu, pedrais no canal principal, na margem direita (praia pública), 2,9 km à 

noroeste, abaixo de Porto de Moz, 1°43’53”S 52°15’16”W, 4 março 2014, M. Sabaj, M. 

Arce & A. P. Gonçalves. INPA 51063, 1 cs 89,4 mm CP, Brasil, Pará, Porto de Moz, rio 

Xingu, próximo a Porto de Moz, 1°44’42”S 52°14’54”W, 14 novembro 2014, M. Sabaj, 

M. Arce & A. P. Gonçalves. Oligancistrus tocantinensis: INPA 2990, 140 parátipos 

(138 alc., 16,2-92,9 mm CP e 2 cs, 83,4-86,9 mm CP), Brasil, Pará, Tucuruí, rio 

Tocantins, à jusante da barragem de Tucuruí, 3°45’58”S 49°40’21”W, 31 agosto 1984, 

equipe de ictiologia do INPA. Oligancistrus zuanoni: INPA 43853, 7 (5 alc., 38,8-116,0 

mm CP e 2 esq., 114,4-144,0 mm CP), Brasil, Pará, Altamira, rio Xingu, acima de Volta 

Grande, margem direita do canal, 3°16’17”S 52°5’45”W, 11 março 2014, M. Sabaj-

Pérez, L. Rapp Py-Daniel, R. R. de Oliveira, M. Arce, A. Gonçalves & D. Fitzgerald. 

INPA 43387, 7 (6 alc., e 1 esq., 121,5 mm CP), Brasil, Pará, Altamira, rio Xingu, região 

central da Volta Grande, cachoeira com maior braço, 3°35’20”S 51°48’59”W, 9 março 

2014, M. Sabaj-Pérez, L. Rapp Py-Daniel, R. R. de Oliveira, M. Arce, A. Gonçalves & 

D. Fitzgerald. Oligancistrus sp.: INPA 48004, 74,8 mm CP, Brasil, Tocantins, 

Araguatins, rio Araguaia, pedral de São Bento, à jusante da UHE, 5°27’36”S 

48°20’38”W, 14 setembro 2009, J. Zuanon, T. Hrbek, V. N. Machado & J. S. Batista. 

Panaqolus nix: INPA 43900, 5 (4 alc., 50,6-72,6 mm CP e 1 cs 81,0 mm CP), Brasil, 

Rôndonia, Guajará-Mirim, 30 maio 2010, L. Rapp Py-Daniel. Panaqolus tankei: INPA 

43175, 40 (39 alc., e 1 cs 84,6 mm CP), Brasil, Pará, Senador José Porfírio, 3 março 

2014, M. Sabaj et al. Panaque cf. Armbrusteri: INPA 43848, 1 esq., 290,1 mm CP, 
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Brasil, Pará, Altamira, rio Xingu, acima da Volta Grande, margem esquerda do maior 

canal 1,5 km abaixo de Altamira, 03°12’18”S 52°11’26”W, 13 março 2014, M. Sabaj-

Pérez, L. Rapp Py-Daniel, R. R. de Oliveira, M. Arce, A. Gonçalves & D. Fitzgerald. 

INPA 43850, 3 (2 alc., e 1 esq., 152,0 mm CP), Brasil, Pará, Altamira, rio Xingu, acima 

da Volta Grande, margem direita do canal 14 km sudeste de Altamira, 03°16’17”S 

52°5’45”W, 11 março 2014, M. Sabaj-Pérez, L. Rapp Py-Daniel, R. R. de Oliveira, M. 

Arce, A. Gonçalves & D. Fitzgerald. Parancistrus aurantiacus: INPA 48007, 59, (56 

alc., e 3 esq., 143,8-171,9 mm CP, Brasil, Pará, Piçarra, rio Araguaia, pedral de 

Itaipavas à montante da UHE, 06°47’21”S 48°58’39”W, 8 setembro 2009, J. Zuanon, T. 

Hrbek, V. N. Machado & J. S. Batista. Parancistrus nudiventris: INPA 43390, 2 (1 alc., 

e 1 esq., 103,7 mm CP), Brasil, Pará, Altamira, rio Xingu, região central da Volta 

Grande, cachoeira com maior braço, 3°35’20”S 51°48’59”W, 9 março 2014, M. Sabaj-

Pérez, L. Rapp Py-Daniel, R. R. de Oliveira, M. Arce, A. Gonçalves & D. Fitzgerald. 

INPA 31421, 3 (2 alc., e 1 esq., 149,8 mm CP), Brasil, Pará, Altamira, rio Xingu, 

cachoeira do Landi, 3°35’01”S 51°49’21”W, 8 novembro 2008, L. Rapp Py-Daniel & 

R. R. de Oliveira. INPA 31479, 13 (12 alc., e 1 esq., 162,7 mm CP), Brasil, Pará, 

Altamira, rio Xingu, arroz cru, 3°25’20”S 51°57’22”W, 6 novembro 2008, L. Rapp Py-

Daniel & R. R. de Oliveira. Peckoltia braueri: INPA 36964, 6 (5 alc., e 1 cs 81,7 mm 

CP), Brasil, Roraima, Normandia, 22 setembro 2011, L. Rapp Py-Daniel, M. de Pinna, 

R. R. de Oliveira & A. Oliveira. Peckoltia brevis: AMNH 12602, holótipo, 87,9 mm 

CP, Brasil, Amazonas, rio Purus, proximidades da foz do rio Macaua (afluente do rio 

Iaco), próximo sena madureira, 1934, B. A. Krukoff. USNM 120101, 1, 41,5 mm CP, 

Colombia, Guaicaramo, data de catálogo 24 abril 1991, N. Maria. USNM 305554, 3, 

30,6-36,6 mm CP, Bolivia, Beni, Ballivia provi., rio Curiraba, 14°55’S 66°17’W, 31 

agosto 1987, W. Starnes, T. Munroe & J. Sarmiento. USNM 305824, 14, 31,8-102,9 

mm CP, Bolivia, Beni, Ballivia province, rio Matos below road crossing, 48 km east 

San Borja, 14°55’S 66°17’W, 28 agosto 1987, W. Starnes, T. Munroe, J. Sarmiento, E. 

Forno & M. Brun. USNM 408221, 3, cs 53,8-91,6 mm CP, Bolivia, Beni, Ballivia 

province, rio Matos below road crossing, 48 km east San Borja, 14°55’S 66°17’W, 28 

agosto 1987, W. Starnes, T. Munroe, J. Sarmiento, E. Forno & M. Brun. Peckoltia 

caenosa: ANSP 166749, 3 parátipos, 71,1-122,2 mm CP, Venezuela, Anzoategui, bacia 

do rio Orinoco, Soledad, lago Tineo, 8°11’25”N 63°28’20”W, 15 abril 1986, M. A. 

Rodriguez & S Richardson. USNM 258215, 1, 52,7 mm CP, Venezuela, Apure, main 
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channel of rio Apure in region of San Fernando de Apure, 7°53’N 67°29’W, 25 janeiro 

1983, Thechnicians of Apure fisheries. USNM 258213, 1, 35,5 mm CP, Venezuela, 

Guarico, rio Orituco where crossed by road frm Calabozo, 8°52’N 67°18’W, A. 

Machado-Allison et al. Peckoltia cavatica: ANSP 180209, 6 parátipos, 30,2-66,3 mm 

CP, Guyana, rio Rupununi, drenagem do rio Essequibo, 4,6 km NW da vila de Massara, 

3°55’34”N 59°16’49”W, 26 outubro 2002, M. H. Sabaj, J. W. Armbruster, M. Thomas, 

D. C. Werneke, C. Allison, C. Chin, D. Arjoon, S. M. James & S. Mario. ANSP 

180210, 10 parátipos, 28,6-53,6 mm CP, Guyana, rio Rupununi, drenagem do rio 

Essequibo, 3,7 km SSE da vila de Massara, 3°51’44”N 59°17’4”W, 27 outubro 2002, 

M. H. Sabaj, J. W. Armbruster, M. Thomas, D. C. Werneke, C. Allison, C. Chin, D. 

Arjoon, S. M. James & S. Mario. USNM 372572, 1 paratype, 71,9 mm CP, Guyana, rio 

Rupununi, Bat creek rock area, 23 novembro 2001, D. Arjoon. Peckoltia cf. cavatica: 

INPA 26492, 9 (8 alc., 50,9-67,7 mm CP e 1 cs 64,8 mm CP) Brasil, Pará, Itaituba, a 

montante de Itaituba e a Jusante das cachoeiras de pimental, rio Tapajós, 8 de novembro 

2006, L. M. Sousa & J. L. Birindelli. INPA 26503, 2, 55,1-94,2 mm CP, Brasil, Pará, 

Pimental, corredeira do pajaú e arredores, rio Tapajós, 11 novembro 2006, L. M. Sousa 

& J. L. Birindelli. Peckoltia compta: INPA 6865 holótipo 56.6 mm CP, Brasil, Pará, 

Itaituba, Pimental, rio Tapajós abaixo da confluência com o rio Jamanxim, 04°41’06”S 

56°23’07”W, 21 outubro 1991, L. Rapp Py-Daniel & J. Zuanon. Parátipos: Brasil, Pará: 

INPA 6782, 4 (3 alc., 45,3-61,5 mm CP, 1 cs 45,3 mm CP); MCP 45008, 1, 42,2 mm 

CP, ilha da Terra Preta, rio Jamanxim, 04°58’06,1”S 56°29’12,3”W, 20 outubro 1991, 

L. Rapp Py-Daniel & J. Zuanon. Não-tipo: INPA 43748, 5 (4 alc., 40,5-47,7 mm CP e 1 

cs 63,2 mm CP) Brasil, Pará, Itaituba, rio Tapajós, 28 novembro 2012, E. Ribeiro & V. 

Machado. Peckoltia lineola: ANSP 185222, 2 parátipos (1 alc., 89,8 mm CP e 1 cs 92,5 

mm CP), Venezuela, Amazonas, rio Ventuari, drenagem do rio Orinoco, 23 km NE of 

Macuruco, 94 km E de San Fernando de Atabapo, 4°4’50”N 66°51’54”W, 5 abril 2004, 

M. H. Sabaj, N. K. Lujan, D. Werneke, L. de Souza & O León. ANSP 192145, 90,2 mm 

CP, Venezuela, Amazonas, rio Ventuari, at Chipiropie, 88,5 km E of San Fernando de 

Atabapo, 4°04’5,7”N 66°54’13,28”W16 abril 2010, N. K. Lujan. Peckoltia furcata: 

68655 holótipo, 91,6 mm CP, Peru, bacia do rio Ucayali, Contamana, julho/agosto 

1937, W. C. Morrow. Peckoltia vittata: INPA 43852, 1 esq., 102,8 mm CP, Brasil, Pará, 

Altamira, rio Xingu, acima da Volta Grande, margem direita do canal, aprox. 14 km 

sudeste de Altamira, 3°16’17”S 52°5’45”W, 11 março 2014, M. Sabaj-Pérez, L. Rapp 
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Py-Daniel, R. R. de Oliveira, M. Arce, A. Gonçalves & D. Fitzgerald. Peckoltichthys 

bachi: AMNH 12603, 1, 83,8 mm CP, Brasil, Acre, Vicitiny of mouth of rio Macaua, 

tributary of rio Iaco, near Sena Madureira, 9°20’S 68°45’W, Fevereiro 1934, B. A. 

Krukoff. ANSP 68651, 1 holótipo, 87,2 mm CP, Peru, rio Ucayali, Contamana, 

julho/agosto 1937, W. C. Morrow. ANSP 68652, 2 parátipos, 81,5-85,2 mm CP, Peru, 

bacia do rio Ucayali próximo a Cantamana, julho 1937, W. C. Morrow. USNM 94681, 

1, 90,4 mm CP, Brasil, Acre, Vicitiny of mouth of rio Macauahan, tributary of rio Yaco, 

which flows into the rio Purus, 9°20’S 68°45’W, Fevereiro 1934, B. A. Krukoff. USNM 

124885, 1, 105,8 mm CP, Peru, rio Ampiyacu, data de catálogo 24 abril 1991, W. 

Scherer. USNM 329590, 1, 69,1 mm CP, Peru, departamento de Loreto, Maynas, 

Arcadia, rio Napo, Queb. Isla, 3 novembro 1993, F. Chang et al. INPA 28209, 1 cs 94,8 

mm CP, Brasil, Amazonas, Pauiní, 20 julho 2007, L. Claro Jr. & R. Frederico. 

Pseudacanthicus spinosus: INPA 25865, 4 (3 alc., 37,4-66,8 mm CP e 1 cs 54,0 mm 

CP), Brasil, Amazonas, Barcelos, rio Demení, igarapé Maruim, acima de Barcelos, 

0°32’50”S 62°54’34,5”W, F. E., P. E., O. R. Pseudacanthicus sp. Tocantins: INPA 

6309, 11 (10, 62,3-116,8 mm CP e 1 cs 98,9 mm CP), Brasi, Tocantins, Tucuruí, rio 

Tocantins, a jusante da represa, 03°45’58”S 49°40’21”W, 31 agosto 1984, Equipe 

Ictiologia INPA. Pseudacanthicus sp. açacu preto: INPA 31804 , 11 (10 alc., 71,0-109,9 

mm CP e 1 cs, 71,0 mm CP), Brasil, Pará, Vitória do Xingu, rio Xingu, 2°53’22’’S 

51°56’26’’W, 4 novembro 2008, L. Rapp Py-Daniel & R. R. de Oliveira. 

Pseudancistrus asurini: INPA 43691, 2 (1 alc., e 1 esq., 128,6 mm CP, Brasil, Pará, 

Altamira, rio Xingu, margem direita do maior canal, aprox. 46 km sudoeste acima de 

Altamira, 3°36’28”S 52°20’45”W, 18 março 2014, M. Sabaj-Pérez, L. Rapp Py-Daniel, 

R. R. de Oliveira, M. Arce, A. Gonçalves & D. Fitzgerald. Pseudancistrus nigrescens: 

INPA 1982, 26 (25 alc., e 1 cs 64,2 mm CP, Brasil, Roraima, Alto Alegre, rio 

Uraricuera, a jusante da ilha de Maracá, 13 março 1988, M. Jegu. ‘Pseudancistrus’ 

genisetiger: UFPB 4429, 4 (2 alc., 68,0-130,0 mm CP e 2 cs, 67,3-75,0 mm CP), 

Paraíba, Nazarezinho, Olho d'Água do Frade, 20 outubro 1998, R. S. Rosa et al. 

Pseudancistrus zawadzkii: INPA 6995, 12 (11 alc., e 1 cs 55,6 mm CP), Brasil, Pará, 

Itaituba, vila Pimental, abaixo da foz do rio Jamanxim, 23 outubro 1991, L. Rapp Py-

Daniel & J. Zuanon. Pseudancistrus sp. “Uatumã”: INPA 3087, 2 (1 alc., e 1 cs 90,5 

mm CP), Brasil, Presidente Figueiredo, rio Uatumã, cachoeira Morena, 8 outubro 1987, 

R. G. Leite. Pseudolithoxus anthrax: ANSP 162175, 3 parátipos, 50,7-112,7 mm CP 



 364 

and ANSP 193381, 1 cs, 92,2 mm CP, Venezuela, Amazonas, backwater of rio Orinoco 

behind sand playa cerca de 30 min. Upstream from isla Temblador, 3°4’0”N 

66°28’0”W, 10 março 1987, B. Chernoff, W. Saul, H. Lopez, J. Fernandez, O. Castilho, 

M. E. Antonio & J. Moreno. Pseudolithoxus dumus: ANSP 162403, 1 parátipos, 70,7 

mm CP, Venezuela, Amazonas, backwater of rio Orinoco behind sand playa cerca de 30 

min. Upstream from isla Temblador, 3°4’0”N 66°28’0”W, 10 março 1987, B. Chernoff, 

W. Saul, H. Lopez, J. Fernandez, O. Castilho, M. E. Antonio & J. Moreno. 

Pseudolithoxus nicoi: INPA 42945, 3 (2 alc., e 1 cs 109,5 mm CP), Brasil, Amazonas, 

São Gabriel da Cachoeira, 6 dezembro 2013, D. Bastos, L. Rapp, I. Soares, R.P. Ota & 

P.M. Ito. Pseudolithoxus tigris: ANSP 161496, 1 parátipos, 49,3 mm CP, Venezuela, 

Amazonas, backwater of rio Orinoco behind sand playa cerca de 30 min. Upstream 

from isla Temblador, 3°4’0”N 66°28’0”W, 10 março 1987, B. Chernoff, W. Saul, H. 

Lopez, J. Fernandez, O. Castilho, M. E. Antonio & J. Moreno. Pseudolithoxus sp.: 

INPA 16270, 7, (6 alc, 97,5-153,1 mm CP e 1 esq., 146.8 mm CP), Presidente 

Figueiredo, rio Uatumã, cachoeira do Miriti, corredeiras com fundo pedregoso, 13 

outubro 1987, R. Leite & C. de Deus. INPA 16272, 6, (5 alc, 77,3-111,2 mm CP e 1 cs, 

73,3 mm CP), Presidente Figueiredo, rio Uatumã, ilha de Nazaré, pedral do jacaré, 16 

setembro 1985, M. Jegu. INPA 43889, 16, (15 alc, 63,6-140,6 mm CP e 1 cs, 99,5 mm 

CP, Nhamundá, rio Nhamundá, acima da cidade de Nhamundá, abaixo da lagoa Sete 

Ilhas, 0°43’04”S 57°22’07”W, 6 novembro 2013, V. N. Machado, E. D. Ribeiro & R. 

A. Collins. Pseudorinelepis genibarbis: INPA 37655, 3 (2 alc., 86,0-107,1 mm CP e 1 

cs, 102,0 mm CP), Brasil, Amazonas, Tefé, 29 setembro 2002, M. Catarino. 

Pterygoplichthys pardalis: INPA 57505, 1 esq., 262,6 mm CP, Brasil, Amazonas, 

Iranduba, lago Catalão, 13 maio 2014, A. Negrão & L. Cosme Silva. Rhinelepis 

strigosa: NUP 1075, 1 cs 112,2 mm CP, Brasil, Mato Grosso, Rosário Oeste, 

reservatório de Manso, 14 novembro 2003. Scobinancistrus aureatus: AMNH 217762, 

1 parátipo, 245,5 mm CP, Pará, Altamira, rio Xingu, Ilha da fazenda, janeiro de 1994, 

A. Schwartz. INPA 43693, 5 (4 alc., 00,0-00,0 mm CP e 1 esq., 225,2 mm CP), Brasil, 

Pará, Altamira, rio Xingu, margem direita do maior canal, aprox. 46 km sudoeste de 

Altamira, 3°36’28”S 52°20’45”W, 18 março 2014, M. Sabaj-Pérez, L. Rapp Py-Daniel, 

R. R. de Oliveira, M. Arce, A. Gonçalves & D. Fitzgerald. Scobinancistrus pariolispos: 

INPA 43694, 4 (3 alc., 00,0 mm CP e 1 esq., 174,4 mm CP), Brasil, Pará, Altamira, rio 

Xingu, margem direita do maior canal, aprox. 46 km sudoeste de Altamira, 3°36’28”S 
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52°20’45”W, 18 março 2014, M. Sabaj-Pérez, L. Rapp Py-Daniel, R. R. de Oliveira, M. 

Arce, A. Gonçalves & D. Fitzgerald. Scobinancistrus sp.: INPA 31789, 3 (1 cs 78,4 mm 

CP), Brasil, Pará, Altamira, rio Xingu, Gorgulho da Rita, 3°20’14,8”S 52°11’17,9”W, 7 

novembro 2008, L. Rapp Py-Daniel & R. R. de Oliveira. INPA 47255, 2 (1 alc., 00,0 

mm CP e 1 esq., 125,1 mm CP), Brasil, Pará, Altamira, rio Xingu, canal do Gorgulho da 

Rita, aprox. 15 km de Altamira, 3°20’32”S 52°11’10”W, 5 novembro 2014, M. Sabaj-

Pérez, L. Rapp Py-Daniel, R. R. de Oliveira, M. Arce, A. Gonçalves & D. Fitzgerald. 

Spectracanthicus murinus: INPA 6984, 31 (29 alc., e 2 cs, 53,7-64,8 mm CP), Brasil, 

Pará, Itaituba, rio Tapajós, 23 outubro 1991, L. Rapp Py-Daniel & J. Zuanon. INPA 

45301, 5, (4, alc., e 1 cs, 52,0 mm CP), Brasil, Mato Grosso, Paranaíta, rio Teles Pires, 

9°20’49”S 56°46’42”W, 18 junho 2013, R. Rojo. Gênero 4 immaculatus: INPA 52224, 

7 (6 alc., 34,9-85,6 mm CP e 1 cs, 56,5 mm CP), Brasil, Pará, Itaituba, rio Tapajós, 

4°18’2”S 56°3’18”W, 9 setembro 2013, R. A. Collins & E. Ribeiro. Gênero 4 cf. 

immaculatus: INPA 43225, 4 (3 alc., 86,5-109,5 mm CP e 1 cs, 92,8 mm CP), Brasil, 

Pará, Porto de Moz, rio Xingu, 1°44’40”S 52°14’52”W, 4 março 2014, M. Sabaj-Péres, 

A. R. Martins, D. R. G. Ribeiro, R. R. Reyes, D. B. Fitzgerald, J. Zuanon, A. P. 

Gonçalves & M. Arce. Gênero 4 aff. immaculatus: INPA 50591, 7 (6 alc., 48,2-73,4 

mm CP e 1 cs 60,8 mm CP), Brasil, Amazonas, Nova Olinda do Norte, rio Canumã, 

bacia do rio Madeira, 3°59’35,4”S 59°5’41,8”W, 6 agosto 2015, J. Zuanon, D. Aviz & 

P. M. Ito. INPA 50771, 9 (8 alc., 29,0-61,5 mm CP e 1 cs, 59,2 mm CP), Brasil, 

Amazonas, Nova Olinda do Norte, rio Abacaxis, bacia do rio Madeira, 3°55’15,4”S 

58°46’59,3”W, 9 agosto 2015, J. Zuanon, D. Aviz & P. M. Ito. Soromonichthys 

stearleyi: ANSP 182803, 2 parátipos, 20,5-26,6 mm CP, Venezuela, Amazonas, 

Soromoni Creek, cobble and gravel shoal approx. 30 min by boat from the mouth and 

11,8 km E of La Esmeralda, 3°11’37”N 65°39’07”W, 26 março 2005, N. K. Lujan, M. 

Arce, E. L. Richmond, M. B. Grant, T. E. Wesley. 

 

7.2. Apêndice II – Matriz de dados gerada a partir de 192 caracteres e 108 táxons 

terminais. 

 
“-” = não aplicável, “?” = caráter não observado. Organização dos caracteres (1-10; 11-

20; 21-30; 31-40; 41-50; 51-60;  61-70; 71-80; 81-90; 91-100; 101-110; 111-120; 121-

130; 131-140;  141-150; 151-160; 161-170; 171-180; 181-190; 191-192). 
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Grupo interno em ordem alfabética 

 
Baryancistrus chrysolomus 

0011201100   1202201000   0112200002   0010111100   0011000110   0210210111  
2011001100   1010020001   1010001001   2110101112   1100100122   0000010010  
0110220100    1101010110    1000111011    1000010100    0020000200   0000000011  
0-0012022-      01 
 
Baryancistrus longipinnis 

0010200000   1202201000   0112200002   0010111100   0011000010   0210210111  
2011001100   1010020001   0010001001   2110101112   1100100122   0000010010 
0110210100    1001010110    1000111011    1000110100    0000000200   0000200011  
0-0012001-      10 
 
Baryancistrus niveatus 

0010200100   1202201000   0112200002   0010101100   0011000010   1210210111  
2111001100   1010120001   1010001001   2110101112   0100100122   0000010010  
0110210100    1101010110    1000111011    1000010100    0000000200    0000200011  
0-0012011-     10 
 
Baryancistrus xanthellus 

0010200100   1202201000   0112200002   0010101100   0011000110   0210210111  
2011001100   1010020000   1010001000   2110101112   1100100122   0000010010  
0110200100    1101010110    1000111011    1000010100    0020000200    0000000011  
0-0012011-     11 
 
Baryancistrus sp. “Jolie” 

0011200100   1202201000   0112200002   0010101100   0011000110   0210210111  
2111001100   1010020000   1010001001   2110101112   1100100122   0000010011  
0110210100    1101010110    1000111011    1010010100    0020000200    0000000011  
0-0012002-     10 
 
Baryancistrus sp. “Jari” 

0011200000   1200201001   0112200002   0010101100   0011000110   0210210111  
2011001100   1010010001   0010001000   2110101112   2100100122   0000010011  
0110210000    1101010110    1000111010    1011110100    0020000200    0000000011  
0-0012001-     10 
 
Baryancistrus sp. “bola branca” 

0010200000   1202201000   0112200002   0010101100   0011000110   0210210111  
2011001100   1010020001   1010101001   2110101112   1100000122   0000010010  
0110220100    1001010110    1000111011    1010010100    0000000200    0000000011  
0-0012020-     10 
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Baryancistrus sp. “Culuene” 

0011201000   1202101000   0112200002   0010111100   0011000110   0210210111  
2011001100   1010020001   0010101001   2110100112   1100100122   0000010010  
0110220100    1001010110    1000111011    1010010100    0020000200    0000000011  
0-0012011-     10 
 
Baryancistrus sp. “Porteira” 

0011201100   1202201001   0112100002   0010111100   0011000010   0210210111  
2111001110   1010020000   1010001001   2110100112   1100100122   0000010010  
0110220100    1101010110    1000111011    1000010100    0000010200    0000200011  
0-0012022-     10 
 
Baryancistrus sp. “membrana” 

0011201000   1201101000   0112200002   0010111100   0011000110   0210210111  
2011001100   1010020001   0010101001   2110101112   1100000122   0000010010  
0110110000    1101010110    1000111011    1000110100    0020000200    0000000011  
0-0012020-     10 
 
Baryancistrus sp. “Tapajos” 

0010201100   1202201000   0112200002   0010101100   0011000010   0200210111  
2111001100   1010020000   1010001000   2110100112   1100100122   0000010010  
0110110100    1001010110    1000111011    1010010100    0020000200    0000200011  
0-0012012-     10 
 
Baryancistrus sp. “Teles Pires” 

0011201100   1202201001   0112100002   0010111100   0011000110   0210210111  
2011001100   1010020000   1010001001   2110100112   1100100122   0000010011  
0110120000    1001010110    1000111011    1020110100    0020000200    0000100011  
0-0012021-     10 
 
Baryancistrus sp. “Araguaia” 

0011200000   1202101000   0112200002   0010101100   0011000110   0210210111  
2011001100   1010020001   0010101001   2110110112   1100100122   0000010011  
0110220100    1001010110    1000111011    1010010100    0010000200    0000100011  
0-0012011-     10 
 
Baryancistrus sp. “Trombetas” 

0011200000   1201111000   0112200002   0010101100   0011000010   0210110111  
2111001110   1010010001   1010011001   2110001112   1100100122   0000010011  
0111210100    1101010110    1000110011    1010010100    0000000200    1000000011      
0-0012012-     10 
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Grupo externo em ordem alfabética.  

 
Acanthicus hystrix 

0012000100   1201110111   0112100000   0110110111   1001000110   1210210111  
2100000000   1010100000   0000101001   2010001110   2100000122   1110100000  
1210220011    0-01001021    0000111001    1111121201    0020000200   1012211011  
0-0100----       00 
 
Ancistomus feldbergae 

1001100100   1200101000   0112200002   0010101100   0011000110   0200110111  
2000011000   1010000001   0000001000   2110101112   1100000122   0000010000  
1110110000    0-01010110    1000010010    1000110100    0010000200   1010000011  
0-0012121-     31 
 
Ancistomus cf. sabaji 

1011200100   1201101000   0112201002   0020101100   0011000110   0100110111  
2000011000   1010000001   0000101000   2110101112   1100000122   0000010000  
1110111000    0-01010110    1000000010    1000110100    0010000200   1010000011  
0-0012121-     20 
 
Ancistomus snethlageae 

1001200100   1200101000   0112200002   0010101100   0011000110   0100210111  
2000111010   1010000001   0000001000   2110101112   1100000122   0000010000  
1110111000    0-01010110    1000010010    1000110100    0010000200   1010000011  
0-0012111-     01 
 
Ancistomus spilomma 

1001200100   1201211000   0112200002   0010101100   0012000110   0100210111  
2000011010   1010000001   0000101000   2110101112   1100000122   0000010000  
1110110000    0-01010110    1000010011    1000110100    0010000200   1010000011  
0-0012111-     20 
 
Ancistrus dubius 

0111201110  1201112000  0112200102  0000110101  1101000110  0200120111  
2100001000  1021100001  0000101001  2110000112  1100210000  0000000000  
0110011010   0-00000120   0000000010   1010110010   0010000200   1112000011  
110012021-     10 
 
Ancistrus dolichopterus 

0101201110  1201112000  0112200102  0000100101  1101000110  1210220111  
2100001000  1021100001  0000001001  2110000112  2100210000  0000000011  
0110020101  0-00000120  0000000011  1000110010  0010000200  1112000011  
110012002-     11 
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Ancistrus hoplogenys 

0101201110   1201112001   0112200102   0000101101   1101000110   1210220111  
2100001000   1021100001   0000101001   2110000112   2100210000   0000000010  
0110020000   0-00000110   0000000011   1000110010   0010000200   1112000011  
110012001-     11 
 
Ancistrus krenakarore 

0101201110   1201112000   0112200102   0000110101   1100000110   0210220111  
2100001010   1021100001   0000101001   2110001112   1100210000   0000000000  
0110010010   0-00000120   0000000011   1020110010   0010000200   1112000011  
110012011-     20 
 
Ancistrus karajas 

0101201100   1201112000   0112100102   0000100101   1100000110   0210220111  
2100001010   1021100001   0000101001   2110000112   1100210000   0000000000  
0110010010   0-00000120   0000010010   1000110010   0010000200   1112000011  
110010----       20 
 
Ancistrus maximus 

0101201100   1201112000   0112000102   0000111101   1111000110   0210220111  
2100001010   1021100001   0000101001   2110000112   1100210000   0000000010  
0210020001   0-00000110   0000000011   1000110010   0010000200   1112000111  
110012002-     11 
 
Ancistrus ranunculus 

0102202010   1200022010   0112200101   0000111101   1110000110   1220120111  
2110001000   1021100001   0000001001   2110010111   210021000-   0001000010  
0210021110   0-00000110   0011000010   1010010010   0010000200   1112000111  
110010----       00 
 
Ancistrus sp. sucunduri 

0101201100   1201112000   0112200102   0000111101   1101010110   0200220111  
2100001000   1021100001   0000101001   2110000112   1100210000   0000010010  
0110011010   0-00000120   0000000010   1010110010   0010000200   1112000011  
110013---1      21 
 
Ancistrus sp. dimona 

0101201100   1201112000   0112200102   0010110101   1111000110   0200200111  
1100001000   1021100001   0000101001   2110000112   1100210000   0000010000  
0110010010   0-00000220   0000000010   1000110010   0010000200   1112000011  
110012002-     11 
 
Aphanotorulus emarginatus 

2101200000   1201212000   0100-00002   0010110100   0000000100   0000110111  
2100001000   0000100001   0000100001   2110111111   1100000122   0000010000 
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1210110000    0-01010100     0000110011     1011110100    0020000200    0010200000  
--0012121-      20 
 
Aphanotorulus squalinus 

2101200000   1201112000   0100-00002   0010010100   0000000100   0000110111  
2100000000   1000100001   0000101001   2110110111   1100000122   1000010000 
1110110000    0-01010100    1000110011    1011110100    0020000200   0020200000   
--0012111-      20 
 
Araichthys loro 

0001201000   1201101001   0112200002   0000100101   1110000110   0200210111  
2110001000   1021100001   0000101001   2110001111   1100011000   0000000000  
0110010010    0-00001020    0000110011    1010120100    1010000200    2112000011  
0-0011121-      20 
 
Chaetostoma dorsale 

0001210100   1200200000   0100-00002   0010111001   0101110000   0000101111  
1100211100   0021100000   0010011100   2110001112   0101110000   0001010011  
0110201001   0-11000120   0000211010   1010010000   0010000200   1110000011  
110001011-     11 
 
Chaetostoma jegui 

0001200100   1200100000   0100-00002   0010111001   0101110000   0000201111  
2100211100   0021100000   0000111000   2110000112   0101000000   0001010011  
0110101001   0-11100120   0000211001   1110010000   0020000200   2110000011  
100000----       00 
 
Chaetostoma thomsoni 

0001210100   1200200000   0100-00002   0010111001   0100010000   0000201111  
2100211100   0021100001   0010011100   2110000112   0101100000   0001010010  
0210100001   0-11100120   0000211000   1010020000   0020000200   2110000011  
1000010---      11 
 
Dekeyseria amazonica 

0001200100   0200222010   0112000002   0011110101   0100000000   0000100311  
2000101000   0021100001   0000100001   2010001110   2100210000   0000011000  
0110100000    0-00000110    0011211020    1000120200    0020000100    1012010011  
0-0002011-     20 
 
Dekeyseria picta 

0001200000   1200122000   0112001002   0010110101   0100000000   0000100111  
2000001000   1021100001   0000101001   2010001110   2100100000   0000010000  
0110100000    0-00000110    0011211020    1100120100    0020000200    1012010011  
0-0003---1       30 
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Dekeyseria scaphirhyncha 

0001200100   1200222000   0112000002   0011110101   0110000000   0000200111  
2000001100   1021100001   0000101001   2110001110   2100210000   0000010000  
1110110000    0-01000110    0010211020    1000120200    0020000200    1012010011  
0-0002011-      20 
 
Dolichancistrus fuesslii 

0012210100   0200200000   0100-01002   0000111101   0101010101   0000200311  
1100011100   1021100001   0000111100   1000001112   0101210000   0000110010  
0110210001    0-11100220    0000211020    1010000201    0010000100    2210000011  
100001020-    10 
 
Exastilithoxus hoedemani 

0002110000    00--021011    0102-02101    0011113101    1101100000    0020122310   
0-01100000   1021102011   0102111012    0001010000   1000210000   0000100000  
1100021010    0-10010120    2010000001    1010020100    0201212213    2202000011  
0-000112--      20 
 
Exastilithoxus aff. fimbriatus 

0002110000    00--121010    0102-02101    0011013101    1101100000    0020122310   
0-00100000   1021102011   0102111012   0001010000   2000210000   0000100011  
0100111010    0-11010120    2010000001    1010020100    0201212203    2202000011  
0-0000----       00 
 
Gênero 1 beggini 

0001201000   1201101001   0111000002   0010101100   0011000110   0210210111  
2010001000   1010000001   0000101001   2110101112   1100000000   0000010011  
0110110010    1201010110    0000010011    1011110100    0000000200    1000000011  
0-0010----       00 
 
Gênero 2 demantoides 

0010201000   1201101001   0112000002   0010101100   0011000110   0210210111  
2011001000   1010100001   0000101001   2110101112   1100000000   0000010010  
0110110000    1101010110    1000010011    1010110100    0000000200    0000000011  
0-0012022-     10 
 
Gênero 3 espécie nova “uaupes” 

0010200100   1201101000   0112000002   0010111100   1011000010   0110210111  
2011001110   1010100001   0000101101   2110101112   1100000000   0000010010  
0110110000    0-01010110    1000010020    1010010100    0000000200    0000000011  
0-0012012-     10 
 
Gênero 3 subviridis 

0010200100   1201201000   0112200002   0010111100   0012000110   0110210111  
2111001110   1010100001   0010101001   2110101112   1100000000   0000010000  
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1110111000    0-01010110    1000010011    1000110100    0000100200    0000000011  
0-0012012-     10 
 
Gênero 3 guahiborum 

0010200100   1201101000   0112200002   0010111100   0011000110   0110210111  
2111001110   1010100001   0010101001   2110101112   1100000000   0000010010  
0110111000    0-01010110    1000010010    1010110100    0010000200    0000000011  
0-0012021-     11 
 
Gênero 4 immaculatus 

0012100000   1211011001   0112200002   0010100100   0011000010   0200210110  
2000001000   1010000111   0001101001   2110010112   1100000000   0000010110  
0011010100    1101010100    0000000020    1001110100    0000100200    1010200011  
0-0110----        00 
 
Gênero cf. immaculatus 

0012100000   1211011001   0112200001   0010100100   0011000010   0200210111  
2000001010   1010000111   0001101001   2110110111   2100000000   0000010011  
0111110100    1101010110    1000000020    1001110100    0000100200    1010200011  
0-0110----        00 
 
Gênero aff. immaculatus 

0011200000   1211011001   0112200002   0010100100   0011000010   0100200111  
2000101000   1010100111   0001001001   2100110111   2100000000   0000010010  
0111010000    1101010110    1000000020    1001110100    0000100200    2010000011  
0-0110----        00 
 
Guyanancistrus niger 

0001200100   1200211000   2112100000   1000111101   0110010110   0100210111  
2100111000   1021110001   0000101100   2110001112   1100100010   0000010010  
0210111000    0-01000120    0000211010    1200120101    0010000200    2110000011  
0-0002002-     10 
 
Guyanancistrus brevispinis 

0001200100   1200211000   2111100000   1000101101   0010010110   0100110111  
2100011000   1020110001   0000101101   2110001112   1100100010   0000010010  
0210110010    0-01000120    0000211000    1200120101    0010000200    2110000011  
0-00010---       21 
 
‘Hemiancistrus’ sp. “aripuana” 

0001200100   1201201000   0112000002   0010000100   0011000110   0200210111  
2110001000   0010000001   0000101000   2110001111   0100000122   0000010010  
1110110100    0-01010110    1000010010    1001110100    0010000200    1010100011  
0-00111---      30 
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Hopliancistrus tricornis 

0001200100   1202211000   0112221001   0000111101   1111010110   1220110111  
2110001000   0021101001   0000101001   2110101112   1100210122   0000000000  
0110010010   0-00000120   0010110010   1110110100   1010000200   2110000011  
100011021-     20 
 
Hopliancistrus sp. “xingu” 

0001200100   1202211000   0112221001   0010111101   1111010110   1200110111  
2110001000   0021101001   0000101001   2110101112   1100210122   0000000010  
0110110010   0-00000120   0010110010   1100120100   1010000200   2110000011  
100012002-     11 
 
Hopliancistrus sp. “bacaja” 

0001200100   1202211000   0112121001   0010111101   1111010110   1200110111  
2110001000   0021101001   0000101001   2110101112   2100210122   0000000010  
0110110010   0-00000120   0010110010   1110120100   1010000200   2110000011  
100011011-    20 
 
Hopliancistrus sp. “culuene” 

0001200100   1202112000   0112021002   0000111101   1111010110   1200110111  
2110001000   0021101001   0000101001   2110101112   2100210122   0000000010  
0110110010   0-10000120   0010110010   1110120100   1010000200   2110000011  
100011021-     20 
 
Hopliancistrus sp. “Jamanxim” 

0001200100   1202211000   0112021002   0000111101   1111010110   1220210111  
2110001000   0021101001   0000101001   2010001112   0100210122   0000000011  
0110110010   0-00000120   0010110010   1110120100   1010000200   2110000011  
100011021-     20 
 
Hypancistrus zebra 

0001201020    1210211001    0112200002    0020110110    0012001010    0201110010  
0-00001010   0010000101   0000101001   2110001111   1100000122   0000010010  
0110010000    0-01010110    1000010010    1001110100    0012111200    2000000011  
0-0013---2       30 
 
Hypancistrus inspector 

1001201020    1210211000    0111000002    0020110110    0012001010    0111210010  
0-00001010   0010100100   0000111001   2110001112   0100000122   0000010010  
0110010000    0-01010110    0000010010    1011110100    0012111200    1010100011  
0-0012012-     10 
 
Hypancistrus sp. “zebra marrom” 

0001101020    1210211000    0111000002    0020100110    0012011010    0201110010  
0-00101010    0010000100    0000101001    2110001112    0100000000    0000010010  
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0110010100    0-01010110    1000010010    1001110100    0012111200    1010000011  
0-0011121-     20 
 
Hypancistrus sp. “pao” 

0001201020    1210111001    0112000002    0020110110    0012001110    0201210010  
0-00001110    0010000100    0000101001    2100000112    0100000122    0000010010  
0110010000    0-01010110    1000010011    1001110100    0012111200    1010100011  
0-0013---1       30 
 
Hypancistrus sp. “Uatuma” 

1001201020    1210111001    0112000002    0020100110    0012001010    0201210010  
0-00001010    0010000100    0000111001    2110100112    0100000122    0000010010  
0110010000    0-01010110    1000010011    1000110100    0012111200    1010000011  
0-0010----       00 
 
Hypostomus melanephelis 

2001200100   1200211000   0100-00002   0010111100   0011000110   0100210111  
2100001000   0000100000   0000101001   2110000112   1100000121   0000010000  
1110110000    0-01010110    0000110010    1110110100    0020000200   0010110000   
--0012102-      20 
 
Hypostomus cf. plecostomus 

2011200100   1200212000   0100-00002   0010111100   0011000110   0110210111  
2100001001   0000100001   0000101001   2110000112   1100100000   0001011000  
1110120000    0-01010100    1000110011    1001110100    0020100200   0000210000   
--0012111-      20 
 
Hypostomus pyrineusi 

2001201100   1201212000   0111000002   0010110110   0011000110   0100110111  
2100101010   0000100101   0000101001   2110000112   1100100010   0001011000  
1210110000    0-01010100    1000110011    1010110100    0000120001   0000210000   
--0012110-      20 
 
Hypostomus rhantos 

2001200100   1201212000   0100-00002   0010111100   0011000110   0100110111  
2100001000   0000100001   0000101001   2110000112   1100000010   0000010000  
1110110000    0-01010100    0000110011    1101110100    0010000200   1000210000   
--0012100-      20 
 
Hypostomus cf. soniae 

2011201100   1201212001   0111000002   0010101110   0011000110   0200110111  
2100001110   0000100101   0000101001   2110000112   1100100010   0001011000  
1110110100    0-01010100    1000110021    1001110100    0010120001   0010210000   
--0010----        00 
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Hypostomus taphorni 

2011201100   1201212000   0100-00002   0010111100   0011000110   0110210111  
2100101010   0000000101   0000101001   2110000112   1100100010   0001011000  
1210110000    0-01010100    1000110011    1011110100    0000120001   0000210000   
--0012110-      20 
 
Lasiancistrus schomburgkii 

1111200101   1200212000   2112010000   1000101101   0111000110   0210210111  
1110011000   0021110001   0000101001   2110001112   0110010000   0000010000  
0210111010    0-01000110    1000010011    1010120101    0010000200    1112000011  
0-1012001-     10 
 
Lasiancistrus tentaculatus 

1001200000   1200212000   2112010000   1000111101   1100000110   0210210111  
2100011000   1021100001   0000101001   2110001112   0110210000   0000010000  
0210011010    0-01000110    0000010011    1010120101    0010000200    1112000011  
0-1012001-     10 
 
Lasiancistrus sp. 

1011200011   1200202000   2112010000   1000001101   1111000110   0210210111  
2110011000   1021110001   0000101001   2110001112   0110210000   0000000000  
0210011010    0-01000110    0000010011    1010120101    0010000200    1112000011  
0-1012011-     10 
 
Leporacanthicus galaxias 

0012200101   1112011000   2100-00010   1020102110   0012000110   0111110210  
2000001101   1010100110   1102001000   2011001010   2000000122   1000010001  
1111110001    0-01010110    0000000011    1000120101    0001212100    2220110011  
0-0112011-     10 
 
Leporacanthicus heterodon 

0012200101    1112011000    2100-00010    1020102110    0012000110    0111110210  
0-00001111   1010100110   1102101000   2011001010   2000100122   1000010000  
1110120001    0-01010110    0000000010    1000120101    0011212100    2120010011  
0-0112111-      20 
 
Leporacanthicus joselimai 

0012200101   1212011001   2100-00010   1020112110   0012000110   0111210210  
2000001111   1010100110   0102001000   2011001010   2000100122   0000011010  
1111110001    0-01010110    0000000011    1000110101    0001210100    2220010011  
0-0112111-     20 
 
Lithoxus lithoides 

0002110100    0112111010    0102-02001    0010110101    1101100011    1120022310  
0-21111100   1021100001   0102100012   0101010010   2000110000   0000100010  
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0110210100    0-01010120    2010010000    0021010100    0111210200    2112000011  
0-00010---       20 
 
Lithoxus planquettei 

0002210100    0101121010    0102-02001    0011110101   1101100001   1020022310  
0-21000010   1121101011   0102100012   0001010010   2000110000   0000100010  
0110110000   0-01010120   2010000010   0011020100   0110212203   2110000011  
1100011---      30 
 
Lithoxus stocki 

0002110100    0111121011    0102-02001    0010100101    1101100001   102002230-  
0-21000010    1121101011   0102101012   0001010110   2000110000   0000100010  
0110010000   0-01010120   2010010010   0021020100   0100212203   2110000011  
110000----       01 
 
Lithoxus sp. 

0002110100    0100121010    0102-02001    0010110101    1101100001    1020022310  
0-21000010   1121101001   0101100012   0001010010   2000110000   0000100010  
0210211010    0-01010120    2010000010    1011020100    0110212203    2110000011  
0-00011---       20 
 
Megalancistrus parananus 

0011200000    1210120111    1112000002    0100100100    0011000110    0101210110  
0-01000011   1010100100   0001111000   2010010110   2100100223   0110111012  
1111210011    0-01010120    0000200110    1001120101    0000110200    1000211011  
0-0112120-     20 
 
Oligancistrus punctatissimus 

0012200110   1110011000   0112100002   0010100100   0011000010   0201110111  
2111001010   1010110001   0001101001   2110101112   1100000010   0000010010  
0111110000    1201010120    1000010011    1001110100    0001102200    1010000011  
0-0012002-     10 
 
Oligancistrus tocantinenses 

0011200010   1111111000   0112100002   0010101100   0011000010   0211110111  
2111001010   1010110001   0001101001   2110100112   1100000122   0000010010  
0111110000    1201010120    1000010010    1001110100    0001102200    1010000011  
0-0012012-     10 
 
Oligancistrus zuanoni 

0012200010   1110011001   0112200002   0010101100   0011000010   0201110111  
2111001010   1010110001   0001001001   2110101112   1100000010   0000010010  
0111110000   1201010120   1000010011   1001110100   0001102200   1010000011  0-
0012020-     10 
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Oligancistrus sp. 

0011200010    1110011000    0111100002    0010101100    0011000010    0211110110  
0-11101010    1010110001    0001101001    2110100112    1100000010    0000010010  
0111110000    1201010120    1000010010    1001110100    0001102200    1010000011  
0-0010----       00 
 
Panaqolus nix 

2011200101   1201111000   0112100002   0010110110   0001010110   0210210111  
1100001110   1010000101   0000101000   2100101112   1100000121   0001011000  
0110110010    0-01010110    1000000011    1001111100    0000120001    0010100011  
0-0010----       00 
 
Panaqolus tankei 

2011201101   1210111000   0112200002   0010102110   0011000110   0200120111  
1100101110   1010000101   0001111000   2110101112   0100000121   0001011010  
0110111010    0-01010110    1000010011    1001111100    0000120001    0010100011  
0-0013---0      30 
 
Panaque cf. armbrusteri 

2110200101   1200111000   1112100002   1100011110   0011000110   0220220111  
2010011110   1010000100   1000101000   2110120112   1100000121   0101010000  
0110110010    0-01010110    0000111011    1020110100    0000120011    0000211011  
0-0013---0       30 
 
Parancistrus aurantiacus 

0012102011   1110021001   0112200001   0010111100   1010000010   0100100111  
2000001010   1010000001   0000001001   2110110111   1100100000   0000010110  
0011110100    1201010110    1011000011    1001010200    0000100200    0010200111  
0-0011021-     10 
 
Parancistrus nudiventris 

0012102011   1110021001   0112100001   0010101100   1010000010   0110110111  
2011001000   1010100001   1001101001   2110111112   1100100000   0000010111  
0011110000    1201010110    1010110010    1001010100    0000100200    0110000111  
0-0012012-     10 
 
Peckoltichthys bachi 

2101201101   1201122000   0112000002   0010101100   0000000110   0100110111  
2100201000   0010100101   0000101001   2110010110   2100110122   1001010000  
1110110000    0-01010100    000000010-    1001011200    0020100200    0000200011  
0-0012121-      20 
 
Peckoltia braueri 

0001201000   1201101000   0112100002   0020111100   0011000010   0200210111  
2010001000   0010000100   0000101001   2110000111   2100000122   0001010000  
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1110110000    0-01010100    0000010010    1011110100    0010100200    1010200011  
0-0013---2       30 
 
Peckoltia brevis 

0001201000   1201101000   0112100002   0020101100   0011000010   0210210111  
2100001000   0010000100   0000101000   2110001111   2100000122   0000010000  
1111110000    0-01010100    1000010011    1011110100    0010100200    1010200011  
0-0013---2       30 
 
Peckoltia compta 

0001201000   1201101000   0112100002   0020101100   0011000010   0210210111  
2000001000   0010000100   0000101001   2110101111   2100000122   0000010000  
0110110000    0-01010100    1000010010    1001110100    0010100200    1010000011  
0-0013---0      20 
 
Peckoltia vittata 

0001201000   1201101000   0112200002   0020101100   0011000010   0200210111  
2000001010   0010000100   0000101001   2110001111   2100000122   0000010000  
1110110000    0-01010100    1000000011    1001110100    0010100200    1010200011  
0-0013---0      30 
 
Pseudacanthicus spinosus 

0010100100    1212021001    0100-00012    0020100110    0011000110    0101200210  
0-00001011   1010100110   0002001000   2100000110   2100000122   0000110110  
0110110001    0-01000120    0000010001    1011121201    0021210200    2020010011  
0-0111121-     20 
 
Pseudacanthicus sp. tocantins 

0012100000   1212021001   0100-00002   0020100110   0011000110   0101100210  
2000101011   1010100100   0002001001   1000000111   2100000122   0000110100  
1100100001    0-01000110    0000110101    1011121101    0021110200    2120010011  
0-0110----       10 
 
Pseudacanthicus sp. açacu preto 

0012100000   1212121001   0100-00002   0020100110   0011000110   0101100210  
2000101011   1010100100   0002001000   1000000110   2100100122   0000100110  
0100201001    0-01000110    0000010001    1001121101    0021210200    2020010011  
0-0110----       20 
 
Pseudancistrus asurini 

0001200100   1201100000   2111000000   1000101100   0011000110   0100111111  
2110001100   0020100001   0000101001   2110100112   1100000000   0000010010  
0110210010    0-01000120    0010211010    1100120201    0020000200    2110000011  
0-0002001-     11 
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Pseudancistrus nigrescens 

0001200000   1201200000   2111000000   1010111000   0011100110   0100111111  
2110000100   0020100000   0000001001   2110001112   1100000000   0000010011  
0110210010    0-01000120    0000211010    1110110201    0020000200    2110000011  
0-0002011-     11 
 
Pseudancistrus genisetiger 

0012200100   0201021000   0100-00002   0010110100   1010000010   0100200211  
2100101000   1020100000   0010101000   2110101110   2100100223   0000010010  
0110110100    0-01000110    0100211010    1210120101    0000000200    0001000011  
0-0001021-     10 
 
Pseudancistrus zawadzkii 

0001200100   1201110000   1111000000   1010111000   0011000110   0100111111  
2110101100   0020100001   0000001001   2110001112   1100000000   0000010010  
0110210010    0-01000120    0010211010    1120120201    0020000200    2110000011  
0-0002011-     11 
 
Pseudancistrus sp. “Uatuma” 

0001200100   1201200000   2111000000   1010111100   0011000110   0100211111  
2000001100   0020100000   0000101001   2110001112   1100000000   0000010011  
0210211010    0-01000120    0000211010    1200120201    0020000200    2110000011  
0-0002020-     10 
 
Pseudolithoxus anthrax 

0001200000   1201101000   0111101002   0010110101   1111000110   0110110111  
2110010100   1021100001   0000101001   1110001111   1100010000   0000000010  
0210110000   0-01010120   0010010010   1100020201   0010000200   2012000011  
110002011-     10 
 
Pseudolithoxus nicoi 

0001200000   1201111000   0111101002   0010110101   1111000110   0100110111  
2110010100   1021100001   0000101001   1110000111   1110010000   0000000000  
0210020010   0-01010120   0010010011   1100010201   0010000200   2012000011  
110002012-    11 
 
Pseudolithoxus sp. 

0001200000   1200201000   0112101002   0010100101   1110000110   0110110111  
2110010100   1021100001   0000101001   1110000111   1100010000   0000000010  
0210020010   0-01010120   0010010011   1100010201   0010000200   2012000011  
110002021-    10 
 
Pseudorinelepis genibarbis 

1101000000   1202222001    00------02   0011110000   0000000000   0000101110  
1000200001   1000100001   1000100002   2110100110    210000000-   0000110010  
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0010110000    0-01011020    1000211020    1121120200    0010000200   0010210000   
--0002122-      20 
 
Pterygoplichthys pardalis 

2001200000   1202212000   0100-00001   0120111100   0001000000   0100200111  
2000101001   0000100001   0000101001   2110000110   2100210121   0000010012 
1110110101    0-01010100    1001110021    1111110200    0020000100   1020210000   
--00111---       20 
 
Rhinelepis strigosa 

2101000001   1202022000    20------00    1001100000   0000000000   0000100111  
3000200001   1000100001   1000001002   1110010110    210001000-    0000110010  
0010120000    0-01011210    1011211011    1120120200    0010000100   2010200100   
--0010----        00 
 
Scobinancistrus aureatus 

2011201001    1210211000    0111000002    0010011110    0011001110    021120020-  
0-00001110   1010000110   0002001000   2110100112   1100000122   0000011001  
1110111000    0-01010110    1000001011    1000110100    0000121102    0120000011  
0-0012011-     11 
 
Scobinancistrus pariolispos 

2011201001   1210211000   0111000002   0010011110   0011001110   0211200210  0-
11001110   1010000110   0002001000   2110100112   1100000122   0001010001  
1110111000   0-01010110   1000011011   1001110100   0000121102   0120100011  0-
0012011-     10 
 
Scobinancistrus sp. 

2010101001    1210211000    0111000002    0010010110    0011001110    0211100210  
0-00001110    0010000110    0002001000    2100000112    1100000122    0001011001  
1110121000    0-01010110    1000011011    1001110100    0000121102    0120000011  
0-0011022-    10 
 
Spectracanthicus murinus 

0012200000   1212110000   2100-00000   1010101110   0011000010   0210110110  
1010001010   1001100110   0102001001   2100001112   1100100010   0000011010  
0110110000    1101010110    0000110010    1011100100    0001210200    1100000000   
--0012002-      11 
 


