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Sinopse 

Estudou-se a diversidade e distribuição das espécies do gênero 

Scobinancistrus. Foi verificado que as espécies estão distribuídas 

nos rios de águas claras do escudo brasileiro. É apresentada uma 

discussão sobre distribuição e monofiletismo de Scobinancistrus. 

Palavras-chave: Corredeiras, Ancistrini, Escudo Brasileiro, 

Peixes ornamentais. 
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RESUMO 

Scobinancistrus, um gênero de Loricariidae restrito aos rios de águas claras do Escudo Central 

Brasileiro, margem direita do rio Amazonas, é revisado. O principal objetivo do presente estudo 

foi realizar uma revisão taxonômica integrativa do gênero Scobinancistrus através de análises 

da morfologia externa e da osteologia das espécies, atualização das diagnoses dos táxons, 

delimitar e estimar o valor da divergência genética entre as espécies, e elaborar uma chave de 

identificação para as mesmas. Foram utilizadas ferramentas da taxonomia morfológica 

tradicional e dois marcadores moleculares mitocondriais. O material tipo das espécies de 

Scobinancistrus foi examinado, assim como suas descrições originais, espécimes depositados 

em diversas coleções ictiológicas e museus, além de comparação com outros gêneros 

relacionados. Previamente com duas espécies válidas, a composição do gênero é expandida para 

seis espécies. Foi confirmada a validade de S. aureatus, restrita à bacia do rio Xingu, e de S. 

pariolispos, que ficou restrita à bacia dos rios Araguaia/Tocantins. São propostas quatro novas 

espécies: os espécimes de S. pariolispos lato senso do rio Tapajós e do rio Xingu foram 

diferenciados em duas novas espécies, respectivamente; foi proposta mais uma nova espécie 

ocorrendo no rio Xingu e no rio Iriri, Scobinancistrus sp. “focinho”, e outra espécie ocorrendo 

apenas na região da Volta Grande do rio Xingu, Scobinancistrus sp. “tubarão”. Foram 

sequenciados 540 pares de bases do gene COI e 537 do gene Cyt b para 42 espécimes de 

Scobinancistrus, totalizando 1077 pares de bases. A média de divergência genética variou de 

0,2% a 1,4% entre as espécies e de 0% a 0,2% dentro das espécies. A análise de Neighbor-

Joining mostrou que todas as espécies formam grupos monofiléticos, e puderam ser 

discriminadas corretamente. Scobinancistrus pariolispos senso stricto compreende uma 

linhagem que é irmã das demais espécies de Scobinancistrus. A espécie do rio Tapajós se 

apresenta como grupo irmão das espécies do rio Xingu. Dentro das linhagens do rio Xingu, 

Scobinancistrus sp. “tubarão” aparece como grupo irmão de um clado formado por 

Scobinancistrus sp. "focinho" e outro formado por S. aureatus e Scobinancistrus sp. "Xingu". 

Uma chave de identificação, mapas de distribuição geográfica e ilustrações de todas as espécies 

reconhecidas no gênero são apresentadas. É apresentada uma discussão sobre distribuição 

geográfica, monofiletismo e principais ameaças as espécies de Scobinancistrus. 

 



xi 

 

ABSTRACT 

Scobinancistrus, a genus of Loricariidae restricted to the right bank, clear-water rivers of the 

Brazilian Shield, is revised. Formerly comprising of two valid species, the composition of the 

genus is expanded for six species. The main objective of the present study was to preform an 

integrative revision of the genus through analyses of external morphology and osteology of the 

species, updating the diagnoses of the taxa, delimiting and estimating the genetic divergence 

among the species and providing an identification key for the taxa. Traditional taxonomic tools 

and two mytochondrial markers were used. Types of the current species of Scobinancistrus 

were examined, as well as their original descriptions, material from different fish collections, 

and comparisons with related genera. The validity of Scobinancistrus aureatus was 

corroborated and the species was restricted to rio Xingu.  S. pariolispos was validated but 

restricted to the rivers of the Araguaia-Tocantins basin. Four new species are proposed: 

specimens of S. pariolipos lato senso from rio Tapajós e rio Xingu were recognized as two new 

different taxonomic entities; plus Scobinancistrus sp. "focinho" from rio Xingu and rio Iriri 

(Xingu basin) and Scobinancistrus sp. "tubarão", restricted to Volta Grande do rio Xingu. 540 

bp were sequenced for the gene COI and 537 bp for Cyt B for 42 specimens of Scobinancistrus, 

totalling 1077 bp. The interespecific average of genetic divergence ranged from 0.2 to 1.4% 

and 0 to 0.2% for intraespecific divergence. The Neighbor-Joining analysis separated all the 

species in monophyletic groups, and it showed that they could be discriminated correctly. 

Scobinancistrus pariolispos stricto senso, from rio Tocantins, comprises a lineage that is sister 

group of the remaining Scobinancistrus species. The Tapajós lineage is the sister group of all 

the species from rio Xingu. Within the Xingu lineages, Scobinancistrus sp. “tubarão” came as 

the sister group of a clade with Scobinancistrus sp. "focinho" as sister group of S. aureatus and 

Scobinancistrus sp. "Xingu". An identification key is provided, as well as distribution maps and 

illustration of all the species. The geographic distribution, monophyletism and the main threats 

for all the species are discussed. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Considerações iniciais 

Os peixes representam mais da metade dos vertebrados, com cerca de 34300 espécies 

válidas, estando amplamente distribuídos em todos os continentes (Nelson et al., 2016; Tedesco 

et al., 2017; Miller e Román-Palacios, 2019). Neste contexto, destaca-se a ordem Siluriformes, 

que está distribuída em 40 famílias e 490 gêneros, constituindo a segunda maior ordem dentre 

os peixes Neotropicais, com cerca de 3730 espécies, a maioria das quais habita ambientes de 

água doce (apenas duas famílias são marinhas: Ariidae e Plotosidae) (Reis et al., 2016; 

Winemiller, 2018). Os representantes dos Siluriformes são caracterizados pela presença de até 

quatro pares de barbilhões na região da boca, ausência de escamas no corpo, que pode ser liso 

ou coberto por placas ósseas (Nelson, 2006; Ferraris, 2007). 

A família Loricariidae é a maior dentre os Siluriformes e constitui a quinta maior família 

dentre os vertebrados com 114 gêneros e cerca de 1000 espécies válidas (Fricke et al., 2020), 

distribuídas em seis subfamílias: Lithogeninae, Neoplecostominae, Loricariinae, 

Hypoptopomatinae, Hypostominae e Delturinae (Armbruster, 2004; Reis et al., 2006). 

Aproximadamente 220 espécies de loricariídeos foram descritas nos últimos 10 anos, 

representando cerca de 25% da diversidade de bagres recentemente descritos de todo o mundo 

(Reis et al., 2003; Fricke et al., 2020). Essa família é endêmica dos Neotrópicos, sendo seus 

representantes amplamente distribuídos por todo o continente, desde a Costa Rica até a 

Argentina (Isbrücker, 1980; Reis, 2013). 

Conhecidos popularmente como cascudos, bodós ou acaris, os loricariídeos diferem de 

outras famílias de Siluriformes por possuírem o corpo coberto por diversas fileiras de placas 

ósseas (exceto Lithogenes) revestidas por odontódeos, boca ventral em forma de ventosa e por 

possuírem o intestino relativamente longo (Nelson, 2006; Ferraris, 2007). Os loricariídeos são 

peixes que variam de pequeno a médio porte, com algumas espécies podendo chegar até um 

metro de comprimento (Lujan et al., 2010; Chamon e Costa e Silva 2018). A maioria dos 

loricariídeos alimentam-se de algas e detritos, mas alguns grupos possuem dietas 

especializadas, como consumo de madeira ou mesmo predação de invertebrados bentônicos 

(German et al., 2010; Lujan et al., 2011, 2012; Lujan e Armbruster, 2012). Podem ser 

encontrados em diferentes tipos de águas (branca, preta e clara), desde ambientes lóticos com 

fortes corredeiras e cachoeiras até grandes lagos e igarapés com canal reduzido (Isbrücker, 
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1980; Albert e Reis, 2011; Lujan e Conway, 2015). Muitas espécies  são resistentes a ambientes 

hipóxicos (Lujan e Conway, 2015). 

A maioria das espécies de Loricariidae exibe um padrão de coloração distinto, com 

pigmentações corporais distintas, em que uma mesma espécie pode apresentar variações de 

acordo com sua área de ocorrência (Gonçalves et al., 2009; Camargo et al., 2012), tornando-se 

assim uma família emblemática em relação à diversidade de formas (Lujan et al., 2013). Muitos 

representantes dessa família são exportados para diferentes partes do mundo com fins 

ornamentais, sendo que algumas espécies podem atingir um preço relativamente alto (Prang, 

2007; Camargo et al., 2013; Evers et al., 2019). 

Dentre as subfamílias de Loricariidae, Hypostominae é a mais diversa com 483 espécies 

válidas e uma projeção de 570 espécies (Fricke et al., 2020), sendo talvez necessário cerca de 

70 anos para conhecer todos os seus representantes (Ota et al., 2015). Armbruster (2004) 

subdividiu Hypostominae em cinco tribos, das quais três foram propostas pelo autor: 

Pterygoplichthini, Rhinelepini e Corymbophanini, além de Ancistrini e Hypostomini. Entre as 

tribos que compõem Hypostominae, Ancistrini é a mais diversa com aproximadamente 270 

espécies, distribuídas em mais de 30 gêneros (Fisch-Muller et al., 2012). Apesar disso, a 

maioria de seus representantes são diferenciados facilmente, pois apresentam o opérculo 

modificado em uma estrutura em forma de foice com placas eversíveis que suportam 

odontódeos hipertrofiados. 

1.2. O gênero Scobinancistrus Isbrücker & Nijssen, 1989 

Scobinancistrus é um dos 114 gêneros de Ancistrini, sendo representado atualmente por 

duas espécies descritas e válidas: Scobinancistrus pariolispos Isbrücker & Nijssen 1989, 

espécie tipo do gênero, supostamente distribuída nos rios Tapajós, Xingu e Tocantins/Araguaia, 

e Scobinancistrus aureatus Burgess 1994, tida como endêmica da bacia do rio Xingu. 

Scobinancistrus difere dos demais gêneros de Loricariidae por possuir uma combinação de 

caracteres, tais como: máximo de cinco dentes no dentário e pré-maxilar (vs.>5 dentes); 

presença de dentes fortes, bicuspidados, e com uma acentuada cúspide lateral; dentes do 

dentário duas vezes mais longos que os dentes pré-maxilares e a cúspide principal em forma de 

espátula (Isbrücker e Nijssen, 1989; Fisch-Müller e Weber, 1992; Burgess 1994). 

O histórico taxonômico e filogenético de Scobinancistrus é recente. Com relação às 

análises filogenéticas que incluíram o gênero, Montoya-Burgos et al. (1998), baseados em uma 
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análise pioneira para Loricariidae usando sequências de RNA mitocondrial 12S e 16S, 

encontraram S. pariolispos relacionado a Hypancistrus zebra Isbrücker & Nijssen 1991 e 

Peckoltia vittata (Steindachner, 1882) formando um grupo monofilético. De acordo com 

Armbruster (2004; 2008), baseado em caracteres morfológicos, Scobinancistrus aparece 

próximo a Panaque nigrolineatus (Peters, 1877). Armbruster (2004; 2008) analisou apenas uma 

espécie de Scobinancistrus e uma de Panaque Eigenmann & Eigenmann 1889 e com base em 

seus resultados, propôs Scobinancistrus como sinônimo júnior de Panaque, apesar da conspícua 

diferença morfológica entre os gêneros. 

A principal característica que Armbruster (2004; 2008)  adotou para a proposta de 

sinonímia foi o compartilhamento de altas cristas na hiomandíbula e preopérculo, uma 

sinapomorfia que até então era listada para Panaque (Schaefer e Stewart, 1993). No entanto, 

outros caracteres considerados sinapomórficos para Panaque (canal estreito e alongado no 

metapterigóide e músculos hipertrofiados entre os dentes da mandíbula), não foram analisados 

em Scobinancistrus pela falta de material (Armbruster, 2004; 2008). Todavia, esta proposta de 

sinonímia não foi aceita entre os especialistas do grupo (Ferraris, 2007; Cramer et al., 2011) e 

em análises moleculares posteriores, Scobinancistrus foi recuperado (Cramer et al., 2011; 

Lujan et al., 2015; 2017). Scobinancistrus difere de Panaque principalmente pelo formato dos 

dentes (em forma de colher vs. dentes alongados em forma de espátula) (Lujan et al., 2010). 

Lujan et al. (2015) apresentaram uma das mais completas análises moleculares 

incluindo os representantes de Hypostominae, utilizando como marcadores dois genes 

mitocondriais (Cyt b e 16S) e três nucleares (RAG1, RAG2 e MyH6). Nesse estudo, os autores 

utilizaram tanto análises Bayesianas e de Máxima Verossimilhança e ambas reconheceram o 

monofiletismo de Scobinancistrus e Panaque.  Scobinancistrus apresentou-se mais relacionado 

com Peckoltia Miranda Ribeiro 1912, Panaqolus Isbrücker & Schraml 2001, Ancistomus 

Isbrücker & Seidel 2001, e Hypancistrus Isbrücker & Nijssen 1991 (Fig. 1), ao passo que 

Panaque estava mais relacionado a Baryancistrus Rapp Py-Daniel 1989, Spectracanthicus 

Nijssen & Isbrücker 1987, Parancistrus Bleeker 1862 e Hemiancistrus Bleeker 1862 (Fig. 2). 

Lujan et al. (2017) corroboraram os resultados encontrados anteriormente (Lujan et al., 2015), 

esclarecendo ainda mais a relação entre esses dois táxons. Em 2019, Roxo et al. baseados em 

Elementos Ultra Conservados (UCE), também corroboraram os resultados encontrados por 

Lujan et al. (2015; 2017), evidenciando o monofiletismo de ambos os gêneros. 
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Figura 1. Parte da árvore filogenética de Lujan et al. (2015) à esquerda, e Lujan et al. (2017) à direita, baseada 

nas análises Bayesiana e Máxima Verossimilhança, mostrando as relações dentro do clado Peckoltia e a posição 

de Scobinancistrus. 

Assim como outros representantes de Loricariidae, as espécies de Scobinancistrus 

possuem um padrão de colorido conspícuo, com pintas claras e brilhantes em um fundo escuro, 

fazendo com que sejam muito procuradas no mercado de peixes ornamentais (Ramos et al., 

2015; de Araújo et al., 2017). Devido a essa coloração exuberante, a diagnose para as espécies 

foi fundamentada principalmente no colorido, em que S. pariolispos foi diagnosticado com 

pintas pequenas e claras ao longo de toda superfície corporal escura, e S. aureatus possuindo o 

corpo amarelado com pintas pequenas, brilhantes e com as nadadeiras dorsal e caudal com uma 

faixa amarelo-alaranjada nas bordas (Isbrücker e Nijssen, 1989; Burgess, 1994). Além disso, 

existe uma variação de coloração nas espécies de Loricariidae dependendo da localidade em 

que são coletadas, fazendo com que a mesma espécie possa apresentar vários padrões 

diferentes, que são reconhecidos com diferentes códigos no mercado aquarista mundial 

(Sistema de classificação não científica criada pela revista DATZ, Dignall, 2014). Com isso, as 

espécies de Scobinancistrus também são reconhecidas no mercado ornamental pelo código-L, 

sendo: S. aureatus (L014), S. pariolispos (L048 do rio Tocantins; L133, L362 e L368 do rio 

Tapajós, L253 do rio Xingu) e Scobinancistrus sp. “tubarão” (L082). 
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Scobinancistrus aureatus é uma espécie endêmica da bacia do rio Xingu, conhecida 

popularmente entre os pescadores locais e aquaristas como acari-picota-ouro ou L014, 

respectivamente (Gonçalves et al., 2009). Os indivíduos dessa espécie ocorrem em locais de 

aglomerado de seixos (mocororô) no canal principal do rio na seca, e em troncos de árvores na 

beira do rio durante o período de águas altas (Zuanon, 1999). Pode ser encontrada em locais 

rasos a fundos, ultrapassando os oito metros. Devido a sua coloração exuberante com pintas 

claras, brilhantes e com faixas amarelo-alaranjadas nas nadadeiras, essa espécie é uma das mais 

apreciadas no comércio de peixes ornamentais do rio Xingu, podendo atingir um preço 

relativamente alto no consumidor final (van der Sleen e Albert, 2018). Assim como outras 

espécies de Loricariidae do rio Xingu, S. aureatus teve sua captura proibida em 2014 devido à 

sobrepesca, sendo que em um período de um ano mais de 6.000 indivíduos foram capturados, 

levando algumas populações ao declínio (Roman, 2016). Porém, atualmente a espécie pode ser 

explorada, uma vez que um plano de recuperação foi apresentado recentemente (portaria MMA 

n° 130/2018). 

Conhecida entre os pescadores ornamentais popularmente como acari-cutia-preto, S. 

pariolispos está supostamente distribuída nos principais rios de águas claras do escudo 

brasileiro (Dagosta e de Pinna, 2019). É encontrada em fendas de rochas no canal principal dos 

rios em locais com corredeiras fortes, sendo essencialmente reofílica (Camargo et al., 2012; 

2013) podendo alcançar até 20 metros de profundidade. Assim como S. aureatus, é exportada 

para diversos países americanos, asiáticos e europeus, e sua captura para fins ornamentais foi 

proibida também em 2014, em função de sobrepesca (ICMBio, 2014; Roman, 2016). 

Scobinancistrus pariolispos apresenta diferentes morfotipos dependendo do rio e da área de 

coleta, gerando dúvidas sobre o status taxonômico da espécie nos diferentes locais de 

ocorrência. 

Uma terceira possível espécie de Scobinancistrus foi observada e reconhecida no 

comércio ornamental desde a década de 1990. Essa espécie recebia o nome popular de “acari-

tubarão” no rio Xingu. Como poucos exemplares estavam disponíveis em coleções, a dúvida 

sobre o status taxonômico desses peixes persistiu por duas décadas. Recentemente, várias 

expedições foram realizadas aos rios Xingu e Tapajós e seus principais tributários, por 

pesquisadores de diversas instituições brasileiras e estrangeiras, aumentando 

consideravelmente o número de espécimes depositados em coleções científicas. 
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Figura 2. Parte da árvore filogenética de Lujan et al. (2015) à esquerda, e Lujan et al. (2017) à direita, baseada 

nas análises Bayesiana e Máxima Verossimilhança, mostrando as relações dentro do clado Hemiancistrus e a 

posição de Panaque. 

O “acari-tubarão” ou Scobinancistrus sp. L082 continua a ser comercializada no 

mercado ornamental, apesar de não possuir uma descrição formal e tampouco a confirmação de 

que se tratava de fato de uma espécie de Scobinancistrus. Um dos poucos trabalhos que 

incluíram essa espécie foi o de Camargo et al. (2013), no qual os autores se referem à espécie 

como “Ancistrini sp. L082”, sugerindo que seria um gênero novo. Entretanto, em 2015, Lujan 

et al. incluíram em sua análise molecular indivíduos dessa espécie do rio Xingu e confirmaram 

que realmente se tratava de uma entidade específica distinta e pertencente ao gênero 

Scobinancistrus.  

Scobinancistrus nunca foi revisado taxonomicamente ou analisado de forma precisa. 

Com a necessidade de se estudar a diversidade de peixes do rio Xingu, frente aos impactos da 

construção e funcionamento da UHE Belo Monte, a área tem recebido maiores esforços de 

amostragem desde 2013, com vários projetos de inventários da biodiversidade, proporcionando 

um volume de material suficiente para estudos mais detalhados, desde trabalhos morfológicos 

como moleculares. 

Análises moleculares têm sido amplamente utilizadas nas últimas décadas para reforçar 

as hipóteses morfológicas de evolução das espécies. Essas ferramentas possibilitam que sejam 

realizadas inferências sobre a história demográfica, tamanho populacional, fluxo gênico e 

estrutura da população (Allendorf et al., 2010). Dentre as regiões mitocondriais que são 

utilizadas no campo da genética temos o gene Citocromo c Oxidase Subunidade I (COI) e o 

Citocromo b (Cyt b). O COI é um gene utilizado para identificar espécies por meio de uma 

técnica conhecida como DNA Barcoding. Essa metodologia propõe que um pequeno fragmento 

do DNA mitocondrial de cerca de 650 pares de bases pode ser utilizado como um identificador 

padronizado e único, como um código de barras para identificação de espécies (Hebert et al., 
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2003). Além disso, esse marcador parece demonstrar uma faixa maior de sinal filogenético do 

que qualquer outro marcador mitocondrial (Hebert et al., 2003, 2004; Ward et al., 2009), sendo 

eficiente na identificação de espécies. O Cyt b é um marcador amplamente utilizado em estudos 

populacionais, devido à presença de regiões conservadas e altamente variáveis, e vários 

trabalhos realizados com peixes t}em mostrado sua eficiência para realizar inferências 

filogenéticas e demográficas (Hardman, 2005; Magalhães, 2017).  

Portanto, em virtude da situação insatisfatória do conhecimento taxonômico sobre a real 

diversidade de espécies de Scobinancistrus, e considerando a grande variação morfológica de 

S. pariolispos, a falta de conhecimento sobre os limites de distribuição dessas espécies e, diante 

da importância das espécies para a população local e seu valor no mercado ornamental global, 

foi realizado um estudo de revisão taxônomica do gênero Scobinancistrus. Para este trabalho, 

foram utilizadas  ferramentas da taxonomia morfológica tradicional, além de dois marcadores 

moleculares mitocondriais (COI e Cyt b) para avaliar o status das espécies de Scobinancistrus. 

Este estudo foi norteado por duas hipóteses: 1) o morfotipo conhecido como “acari-tubarão” 

constitui uma espécie não descrita de Scobinancistrus; e 2) a espécies nominal Scobinancistrus 

pariolispos abriga um complexo  de espécies distribuídas em três bacias hidrográficas (Tapajós, 

Xingu e Tocantins). 

2. OBJETIVOS 

2.1. Geral 

 Realizar uma revisão taxonômica do gênero Scobinancistrus. 

2.2. Específicos 

 Caracterizar a morfologia externa e a osteologia das espécies de Scobinancistrus; 

 Atualizar as diagnoses das espécies do gênero; 

 Descrever possíveis novas espécies de Scobinancistrus; 

Estimar o valor da divergência genética entre as espécies do gênero; 

 Elaborar chave de identificação para as espécies de Scobinancistrus. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Revisão taxonômica 

 Na revisão taxonômica foram utilizados caracteres morfológicos, merísticos e 

osteológicos, bem como o padrão de colorido dos indivíduos. Os exemplares utilizados na 

revisão taxonômica são provenientes de instituições brasileiras e estrangeiras e foram 

analisados por meio de visitas às coleções ou empréstimo de material (ver lista abaixo).  

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

✓ INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Amazonas, Brasil) 

✓ LIA (Laboratório de Ictiologia de Altamira, Pará, Brasil) 

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

✓ UFOPA (Universidade Federal do Oeste do Pará, Pará, Brasil) 

Exemplares de Scobinancistrus dos rios Tapajós e Araguaia-Tocantins foram adquiridos 

no comércio de peixes ornamentais, devido ao pequeno número de exemplares usualmente 

obtidos em inventários taxonômicos tradicionais, ou ausência de material depositado em 

coleções científicas, ou ainda de material adequado para a retirada de tecido para análises 

moleculares. 

Os vouchers dos espécimes preservados foram identificados por especialistas do grupo 

e com auxílio de literatura especializada e estão depositados nas coleções de peixes do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus, Amazonas, Brasil; Laboratório de 

Ictiologia de Altamira (LIA), Altamira, Pará, Brasil e Academy of Natural Sciences of Drexel 

University, Philadelphia, Pensilvânia, EUA. 

 O padrão de coloração é uma ferramenta muito útil na diferenciação de espécies de 

Loricariidae. Com isso, utilizamos o padrão de colorido na revisão taxonômica seguindo a 

proposta feita por de Oliveira (2018), em que as máculas do corpo são definidas pelo seu 

diâmetro relativo, com algumas modificações: 

1) pontos: são máculas circulares bem definidas, de diâmetro muito reduzido 

(diminutas), muito menores que a pupila (Fig. 3a). 

2) pintas: máculas circulares com diâmetro de tamanho similar a ligeiramente menor 

que o diâmetro da pupila (Fig. 3b).  
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3) bolas: máculas circulares, com diâmetro maior que o diâmetro da pupila (Fig. 3c). 

4) manchas: máculas de formato indefinido, geralmente grandes, com tamanho maior 

que a órbita (Fig. 3d). 

3.2. Análise osteológica 

Foram utilizados na análise osteológica exemplares pequenos (até 150 mm de 

comprimento padrão) diafanizados, seguindo o procedimento proposto por Taylor e Van Dyke 

(1985). A nomenclatura osteológica seguida foi proposta por Lundberg e Baskin (1969) na 

análise do esqueleto caudal, e por Schaefer (1987) na análise osteológica geral. Descrição dos 

caracteres osteológicos baseada em de Oliveira (2018). 

 

Figura 3. Corte da porção anterior do corpo mostrando a variação no tamanho das máculas. a) pontos em 

Scobinancistrus pariolispos; b) pintas Scobinancistrus sp. “Xingu”; c) bolas em S. aureatus; d) e manchas em 

Scobinancistrus sp. “tubarão”. Fotos: a) Tommaso Giarrizzo; b) Alany Gonçalves; c) Pedro Rocha; d) Mark Sabaj. 

A e B (adultos); C (juvenil), e D (subadulto).  
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3.3. Conceito de espécie e tomada de decisões 

O conceito de espécie utilizado no presente trabalho segue Nelson e Platnick (1981), em 

que “espécie” é definida como a menor amostra diagnosticável de organismos portadores de 

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

decisões taxonômicas foram guiadas conforme determinado pelo Código Internacional de 

Nomenclatura Zoológica e as relações filogenéticas inferidas a partir de dados morfológicos e 

moleculares. Entretanto, evitamos descrever espécies ou diagnosticar clados usando somente 

dados moleculares, sem uma característica morfológica ou osteológica previamente 

documentada. Alguns morfotipos examinados neste estudo representam espécies não descritas 

que foram previamente reconhecidas como distintas por aquaristas e receberam um código 

alfanumérico padronizado (código L; Dignall, 2014) como uma maneira de rastreá-las ao longo 

da cadeia de compercialização de peixes ornamentais. 

3.4. Obtenção dos dados 

Medidas e contagens foram realizadas do lado esquerdo dos espécimes, a não ser quando 

estavam danificados. Foram tomadas 37 medidas morfométricas e 14 merísticas. Nas análises 

filogenéticas o material comparativo foi estabelecido com base no trabalho de Lujan et al. 

(2015), em que foram incluídos os gêneros mais relacionados a Scobinancistrus. Descrição das 

medidas e contagens é apresentada abaixo (Fig. 4). Os dados morfométricos foram obtidos com 

uso de um paquímetro digital de precisão 0,1 mm e quando necessário um esteromicroscópio 

foi utilizado, especialmente para contagens de dentes e de placas ósseas corporais em 

exemplares pequenos. Só foram medidos exemplares com comprimento padrão igual ou 

superior a 60 mm CP. As medidas foram baseadas em Boeseman (1968). As contagens e 

nomenclatura de placas do corpo seguiram Schaefer (1997), com acréscimo de Oyakawa et al. 

(2005) (Fig. 5).  

 Medidas morfométricas 

1. Comprimento padrão (CP) – distância entre a ponta do focinho até a base da nadadeira 

caudal. 

2. Comprimento pré-dorsal (CPED) – distância entre a ponta do focinho e a base da trava 

da nadadeira dorsal. 

3. Comprimento da cabeça (CCA) – distância entre a ponta do focinho até a extremidade 

posterior do processo supraoccipital. 



11 

 

 

Figura 4. Esquema das 37 medidas morfométricas realizadas nos espécimes de Scobinancistrus (vista lateral, 

dorsal e ventral, respectivamente). Descrição das medidas, ver seção dados morfométricos. Desenho esquemático: 

Gabriel Vercoza. 
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4. Largura do cleitro (LC) – porção mais larga do corpo na região do cleitro. 

5. Largura do processo do cleitro (LPC) – medido verticalmente na sua maior altura acima 

do espinho da nadadeira peitoral. 

6. Comprimento do cleitro (CCL) – medido horizontalmente entre a margem anterior e 

posterior do cleitro na região posterior do opérculo.  

7. Distância entre as nadadeiras peitoral e pélvica (DNPP) – ventralmente da base do 

primeiro raio da nadadeira peitoral até a base do primeiro raio da nadadeira pélvica. 

8. Comprimento do espinho peitoral (CEPEI) – da inserção até a extremidade distal do 

primeiro raio da nadadeira peitoral. 

9. Distância entre as nadadeiras pélvica e anal (DNPA) – ventralmente da inserção do 

primeiro raio da nadadeira pélvica até a inserção do primeiro raio da nadadeira anal. 

10. Comprimento do espinho pélvico (CEPEL) – da inserção até a extremidade distal do 

primeiro raio da nadadeira pélvica. 

11. Comprimento pós-anal (CPA) – ventralmente da inserção do último raio da nadadeira 

anal até o início dos raios procurrentes da nadadeira caudal. 

12. Comprimento do espinho da nadadeira anal (CENA) – da inserção até a extremidade 

distal do primeiro raio da nadadeira anal. 

13. Comprimento do espinho da nadadeira dorsal (CEND) – da inserção até a extremidade 

distal do primeiro raio da nadadeira dorsal. 

14. Comprimento da base da nadadeira dorsal (CBND) – distância entre o primeiro e o 

último raio da nadadeira dorsal. 

15. Distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa (DNDA) – entre o último raio mole da 

nadadeira dorsal até a base da placa de sustentação da nadadeira adiposa. 

16. Altura do pedúnculo caudal (APC) – medido verticalmente na região posterior da 

nadadeira adiposa. 

17. Comprimento da nadadeira adiposa (CNA) – medido entre a origem do espinho da 

adiposa à sua extremidade distal.   

18. Distância entre as nadadeiras adiposa e caudal (DNAC) – medido entre a região distal 

da nadadeira adiposa e o início dos raios procurrentes caudais. 

19. Altura do corpo na origem da nadadeira dorsal (ACOND) – medido verticalmente na 

região anterior da nadadeira dorsal. 

20. Largura do corpo na origem da nadadeira dorsal (LCOND) – medido dorsalmente na 

região anterior da nadadeira dorsal. 
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21. Largura do corpo na origem da nadadeira anal (LCONA) – medido ventralmente na 

região anterior a nadadeira anal. 

22. Comprimento pós-dorsal (CPoD) – distância entre o último raio da nadadeira dorsal ao 

início dos raios procurrentes caudais. 

23. Distância entre o ânus e a nadadeira anal (DANA) – menor distância entre o ânus e o 

primeiro raio da nadadeira anal. 

24. Diâmetro da órbita (DO) – distância longitudinal entre as bordas anterior e posterior do 

olho. 

25. Comprimento do focinho (CF) – distância entre a extremidade do focinho à margem 

anterior do olho. 

26. Distância entre as narinas (DN) – menor distância entre as margens superiores das 

narinas. 

27. Distância entre as órbitas (DEO) – menor distância entre as margens superiores das 

órbitas. 

28. Altura da cabeça (AC) – tomada verticalmente na região final do supraoccipital. 

29. Comprimento do dentário (CD) – distância entre as extremidades do dentário. 

30. Comprimento do pré-maxilar (CPM) – distância entre as extremidades do pré-maxilar. 

31. Largura da cabeça (LCA) – tomada anteriormente aos odontódeos operculares. 

32. Distância entre o olho e a narina (DON) – distância entre a borda da órbita e a borda da 

narina. 

33. Distância interbranquial (DI) – menor distância entre as aberturas branquiais.  

34. Distância da origem do espinho peitoral à abertura branquial (DEPAB) – medido 

ventralmente entre o fim da abertura branquial até a base do espinho peitoral. 

35. Largura do disco oral (LDO) – distância medida transversalmente no ponto de inserção 

dos barbilhões. 

36. Comprimento do lábio inferior (CLI) – distância em linha mediana, na região inferior 

dos dentários, da sínfise bucal até a margem distal do lábio inferior. 

37. Comprimento do barbilhão (CB) – distância do ponto de inserção à extremidade distal 

do barbilhão. 

 Dados merísticos 

1. Dentes no dentário – número de dentes no dentário. 

2. Dentes no pré-maxilar – número de dentes na pré-maxila. 

3. Número de placas da série lateral – ao longo da série mediana do corpo. 
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4. Número de placas entre as nadadeiras anal e caudal – Placas entre a nadadeira anal até 

o início dos raios procurrente caudais. 

5. Número de placas entre as nadadeiras dorsal e adiposa – placas entre a extremidade 

posterior da nadadeira dorsal e o início da adiposa. 

6. Número de placas entre as nadadeiras adiposa e caudal – placas entre a extremidade 

posterior da nadadeira adiposa e a origem do primeiro raio da nadadeira caudal. 

7. Número de placas pré-dorsais – placas entre a extremidade do supraoccipital a origem 

da nadadeira dorsal. 

8. Número de placas ao longo da base da nadadeira anal – placas ao longo da base da 

nadadeira. 

9. Número de placas ao longo da base da nadadeira dorsal – placas ao longo da base da 

nadadeira. 

10. Número de raios da nadadeira dorsal – raios ramificados da nadadeira dorsal.  

11. Número de raios da nadadeira peitoral – raios ramificados da nadadeira peitoral. 

12. Número de raios da nadadeira pélvica – raios ramificados da nadadeira pélvica 

13. Número de raios da nadadeira anal – raios ramificados da nadadeira anal. 

14. Número de raios da nadadeira caudal – raios ramificados da nadadeira caudal. 

 

Figura 5. Esquema de placas longitudinais da série lateral em Loricariidae. Retirado de Oyakawa et al. (2005). 
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3.5. Análises estatísticas 

Para os caracteres morfológicos foram utilizados alguns descritores estatísticos básicos: 

média (para as proporções corporais), moda (para os dados merísticos), desvio padrão, valores 

máximos e mínimos. Foram calculadas proporções corporais expressas em porcentagens do 

comprimento padrão ou comprimento da cabeça a partir dos dados brutos (Oyakawa et al., 

2005). Os dados de comprimento padrão foram expressos em milímetros (mm). 

Para investigar os padrões morfométricos das espécies estudadas foi realizada uma 

Análise Discriminante. Essa análise identifica os grupos dentro da população e informa quais 

caracteres estão formando os agrupamentos. Essa análise é um método de ordenação 

multivariada que realiza a separação de objetos de uma população em diferentes classes. A 

discriminação dos objetos é a primeira etapa, sendo a parte exploratória da análise. Essa análise 

consiste em fornecer informações das características que contribuíram para a distribuição dos 

objetos ao longo de cada eixo do gráfico. As análises foram realizadas utilizando o programa 

Past v. 3.22 (Hammer et al., 2001). 

3.6. Análise molecular 

Isolamento do material genético e regiões genômicas 

O material genético foi extraído (tecido muscular conservado em álcool) com auxílio do 

kit comercial Wizard Genomic-PROMEGA, de acordo com as instruções do fabricante. A 

qualidade do DNA obtido foi analisada através de Eletroforese submarina horizontal, em que 

uma mistura de 2 µl de DNA e 5 µl de Gel Red foram aplicados em gel de agarose (1%) e 

corridos em 45 minutos, à 90 Volts. Posteriormente a Eletroforese, as amostras foram 

visualizadas em transiluminador sob luz UV e fotodocumentadas. Foram escolhidos dois genes 

mitocondriais porque é conhecido que ambos apresentam um bom desempenho em análises de 

inter-relações de Loricariidae a nível de gênero e espécie (Cramer et al., 2007; Lujan et al., 

2015). 

 O fragmento do marcador mitocondrial COI foi amplificado por meio da Reação em 

Cadeia da Polimerase (PCR), utilizando os iniciadores M13F (5’- 

TGTAAAACGACGGCCAGT-3’) e M13R (5’- CAGGAAACAGCTATGAC-3’) 

desenvolvidos por Ivanova et al. (2007). As reações de PCR ocorreram com um volume final 

de 15 µl, sendo: 1µl de DNA genômico total; 1,2 µl de MgCl2 (25mM); 1,2 µl de DNTP 

(10mM); 3,0 µl de Buffer 5X (75 mM Tris HCL, 50 mM KCL, 20 mM (NH4) 2SO4); 1 µl do 
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coquetel de primers; 0,1 µl de Taq DNA Polimerase e 7,5 µl de H2O/Milli-Q. As condições da 

reação de amplificação foi a seguinte: desnaturação inicial a 93°C por 1 minuto (uma única 

vez), reação com 35 ciclos, sendo, desnaturação a 93°C por 10 segundos; anelamento a 50°C 

por 45 segundos, extensão a 72°C por 1:30 segundos, e uma extensão final a 72°C por 10 

minutos (uma única vez). 

 Foi amplificado por meio da PCR o fragmento do marcador mitocondrial Cyt b, 

utilizando os iniciadores GLU (5’- AACCACCGTTGTTATTCAACTACAA-3’) desenvolvido 

por Sevilla et al. (2007) e CB3H (5’- GGCAAATAGGAATATCATTC-3’) desenvolvido por 

Palumbi et al. (1991). As reações de PCR ocorreram com um volume final de 15 µl, sendo: 1µl 

de DNA genômico total; 1,2 µl de MgCl2 (25mM); 1,2 µl de DNTP (10mM); 3,0 µl de Buffer 

5X (75 mM Tris HCL, 50 mM KCL, 20 mM (NH4) 2SO4); 1 µl do coquetel de primers; 0,1 µl 

de Taq DNA Polimerase e 7,5 µl de H2O/Milli-Q. As condições da reação de amplificação foi 

a seguinte: desnaturação inicial a 95°C por 5 minuto (uma única vez), reação com 40 ciclos, 

sendo, desnaturação a 95°C por 30 segundos; anelamento a 55°C por 1 minuto, extensão a 72°C 

por 2 minutos, e uma extensão final a 72°C por 10 minutos (uma única vez). 

Sequenciamento 

 As amostras amplificadas foram purificadas com PEG (Polietileno Glicol) de acordo 

com o protocolo proposto por Paithankar e Prasad (1991) e em seguida submetidas a reação de 

sequenciamento utilizando o método proposto por, com os reagentes do Kit Big Dye (ABI Prism 

TM Dye Terminator Cycle Sequencing Reading Reaction-Life Technologies). Os PCRs de 

sequenciamento tiveram um volume final de 10 µl, sendo: 1,0 µl de DNA amplificado e 

purificado; 0,7 µl do primer; 0,3 µl do Big Dye; 2,0 µl de tampão do Big Dye e 6,0 µl de água 

milli-Q. As amostras foram submetidas ao termociclador Veriti com ciclos programados: 2 

minutos a 96º para desnaturação das fitas complementares, 30 segundos a 96ºC para o 

pareamento dos primers e 20 segundos a 50ºC para a extensão da região sequenciada e 60°C 

por 4 minutos de extensão final. As amostras de DNA resultantes do PCR de sequenciamento 

foram submetidas ao protocolo de precipitação Etanol 100%/EDTA. A placa contendo o DNA 

foi então submetida a eletro-injeção e as sequências nucleotídicas foram determinadas pelo 

sequenciador automático ABI 3500 (Applied Biosystems). 

Edição das sequências e análises dos dados 

Foram obtidas sequências consenso a partir de sequências forward e reverse de cada 

amostra. Posteriormente, o alinhamento ocorreu automaticamente no software Geneious 4.8.5 
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(Kearse et al., 2012) utilizando a ferramenta Muscle (Edgar, 2004), e editadas manualmente. 

As sequências dos genes COI e Cyt b foram concatenadas para criar um alinhamento composto 

e único, sendo que as análises foram realizadas somente com os dados concatenados. Nos casos 

em que somente uma sequência estava disponível para apenas um gene (COI ou Cyt b), essa 

não foi incluída na análise. As distâncias genéticas intra- e interespecíficas foram calculadas 

utilizando o modelo de distância Kimura-2-Parâmetros (Kimura, 1980) no programa Mega 7, 

v. 7.0.26 (Kumar et al., 2016) e para a determinação dos grupos específicos, foi utilizado o 

método de Agrupamentos de Vizinhos (Neighbor Joining, NJ) (Saitou e Nei, 1987) sob o 

modelo K2P (Kimura, 1980) para a representação gráfica dos padrões de divergência entre as 

espécies. A confiabilidade de cada nó foi estimada pelo método de bootstrap, com 1000 réplicas 

(Felsenstein, 1985). Foram selecionados gêneros próximos a Scobinancistrus como 

Hypancistrus, Panaqolus, Panaque e Peckoltia, seguindo a proposta de Lujan et al. (2015) para 

formar o grupo externo. As sequências disponíveis do grupo externo foram obtidas junto ao 

GenBank (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) e analisadas em conjuntos com os dados 

obtidos no presente trabalho. 

4. RESULTADOS 

4.1. Material analisado na revisão taxonômica 

 Foram examinados 439 espécimes do gênero Scobinancistrus, dos quais 283 foram 

medidos. Com base em caracteres morfológicos, osteológicos, moleculares e padrão de 

coloração, foram identificados seis grupos, sendo que dois representam as espécies atualmente 

consideradas válidas e quatro representam novas espécies: S. aureatus (47 exemplares), S. 

pariolispos (20 exemplares), Scobinancistrus sp. “tubarão” (39 exemplares), Scobinancistrus 

sp. “focinho” (45 exemplares), Scobinancistrus sp. “Xingu” (98 exemplares) e Scobinancistrus 

sp. “Tapajós” (34). Dados morfométricos e merísticos das seis espécies são apresentados nas 

tabelas 1-6. Os 14 caracteres merísticos analisados não apresentaram evidências clara para a 

distinção dos grupos, uma vez que os valores de todos os caracteres avaliados se sobrepõem 

parcial ou totalmente. Portanto, as Análises Discriminantes foram realizadas apenas com os 

dados morfológicos. 

4.2. Revisão taxonômica de Scobinancistrus Isbrücker & Nijssen, 1989 

Scobinancistrus Isbrücker & Nijssen, 1989 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
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Scobinancistrus Isbrücker & Nijssen, 1989: 542, figs. 1 a 4. Espécie tipo: Scobinancistrus 

pariolispos Isbrücker & Nijssen, 1989. Tipo por designação original. Gênero: Masculino. 

Espécies incluídas: 

Scobinancistrus pariolispos Isbrücker & Nijssen, 1989 

Scobinancistrus aureatus Burgess, 1994 

Scobinancistrus sp. “tubarão” 

Scobinancistrus sp. “focinho” 

Scobinancistrus sp. “Xingu” 

Scobinancistrus sp. “Tapajós” 

Diagnose: Scobinancistrus pode ser diferenciado de todos os demais gêneros de Loricariidae 

exceto dos representantes de Ancistrini e Pterygoplichthini, por possuir odontódeos 

hipertrofiados eversíveis nas placas da região interopercular (vs. ausência). Adicionalmente, 

Scobinancistrus difere de todos os representantes de Ancistrini e Pterygoplichthini por 

apresentar no máximo cinco dentes no dentário e pré-maxilar, sendo os dentes do dentário duas 

vezes maiores que os dentes do pré-maxilar (vs. mais de cinco dentes no dentário e pré-maxilar, 

sendo os dentes de tamanhos similares no dentário e pré-maxilar, ou dentes do pré-maxilar duas 

a três vezes maiores que os do dentário). Scobinancistrus difere ainda dos membros de 

Ancistrini por apresentar a cúspide principal dos dentes em forma de espátula larga e longa (vs. 

cúspide principal viliforme ou em forma de colher); por possuir a cúspide lateral dos dentes 

pequena (vs. ausente ou muito grande, do mesmo tamanho que a cúspide principal) (Fig. 6). 
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Figura 6. Foto em vista ventral da boca, destacando a forma e distribuição dos dentes em um espécime típico do 

gênero Scobinancistrus. Espécime adulto e vivo de Scobinancistrus sp. “focinho”. Foto: Leandro Sousa. 

Distribuição e Habitat: As espécies do gênero estão restritas ao Brasil, distribuídas em rios de 

águas claras na margem direita do rio Amazonas (Fig. 7), que drenam o escudo Brasileiro 

(Tapajós, Jamanxim, Curuá-Una, Xingu e Araguaia, no estado do Pará; Tocantins, no estado 

do Tocantins e Teles Pires, no estado do Mato Grosso). Esses rios são provenientes de áreas 

altas, possuindo leitos rochosos e regiões encachoeiradas de águas rápidas e cristalinas, bem 

como uma grande complexidade de hábitats com ambientes altamente heterogêneos, e com 

águas ricas em oxigênio (Junk et al., 2012). As espécies de Scobinancistrus ocorrem em 

corredeiras moderadas a fortes, com fundo coberto por blocos rochosos e conglomerados de 

seixos ao longo do canal principal dos rios, variando entre 1 e 20 metros de profundidade. Os 

juvenis ficam abrigados em fendas verticais, rochas fraturadas e troncos de árvores, e os adultos 

se abrigam debaixo de blocos rochosos; durante a estação cheia são encontrados em troncos de 

árvores próximo às margens do rio. As espécies do gênero ocupam apenas locais com pouco 

sedimento acumulado (Zuanon, 1999). 
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Figura 7. Mapa parcial da América do Sul mostrando a distribuição de todas as espécies do gênero 

Scobinancistrus. Círculo preto: S. aureatus; estrela amarela: S. pariolispos; quadrado laranja: Scobinancistrus sp. 

“tubarão”; cruz vermelha: Scobinancistrus sp. “focinho”; triângulo azul: Scobinancistrus sp. “Xingu”, e losango 

verde: Scobinancistrus sp. “Tapajós”. 

Nota ecológica: Poucos trabalhos têm abordado os aspectos da ecologia trófica de 

Scobinancistrus e todos indicam que as espécies apresentam uma tendência à carnivoria 

(Zuanon, 1999; Zuanon e Ferreira, 2008; Dary et al., 2017). Zuanon (1999) investigou através 

da análise de conteúdo estomacal, a dieta de S. aureatus e Scobinancistrus sp. “Xingu” e 

verificou que esses peixes consomem itens alimentares semelhantes, sendo que a dieta consiste 

principalmente de briozoários, bivalves, fragmentos e gêmulas de esponjas para ambas as 

espécies. Sobretudo na dieta de Scobinancistrus sp. “Xingu” foi registrada também a ocorrência 

de micro-crustáceos, não observados na dieta de S. aureatus. Entretanto, Zuanon (1999) só 

analisou indivíduos provenientes do rio Xingu, mas acredita-se que as outras espécies do rio 

Xingu e de outras bacias (Tapajós e Araguaia-Tocantins) possuem dietas similares, uma vez 

que as espécies apresentam similaridades morfológicas, rpincipalmente na dentição. As outras 

espécies do gênero ocupam hábitats semelhantes, com substratos rochosos e corredeiras 

moderadas a fortes, e possuem características corporais semelhantes para a obtenção, 

processamento e digestão do alimento, sendo comuns estas características entre as espécies de 
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Scobinancistrus. Além disso, trabalhos utilizando marcadores de isótopos estáveis tem 

confirmado a carnivoria das espécies de Scobinancistrus da bacia do rio Xingu (Lujan et al., 

2012; Lefebvre, 2014; Zuluaga-Gómez et al., 2016). 

Etimologia: do latim scobina significa “para lixar” em alusão à forma peculiar dos dentes, 

juntamente com o nome genérico Ancistrus, para lembrar a relação com este táxon. 

Scobinancistrus aureatus Burgess, 1994 

(Figuras 8 a 13); Tabela 1.  

Scobinancistrus aureatus Burgess, 1994: 237, figura sem número p. 236. Localidade tipo: 

Brasil, Pará, Altamira, rio Xingu, Ilha da Fazenda. Holótipo: MZUSP 47690. Descrição 

original. 

Diagnose: Scobinancistrus aureatus difere de suas congêneres por apresentar uma faixa larga 

e amarelo-alaranjada nas extremidades das nadadeiras dorsal e caudal (vs. faixa larga e amarelo-

alaranjada ausente em suas congêneres). Scobinancistrus aureatus se distingue ainda de suas 

congêneres por apresentar a superfície ventral clara ou esbranquiçada, sem nenhum tipo de 

pintas, bolas ou vermiculações (vs. superfície ventral escura com pintas, bolas ou vermiculações 

em suas congêneres). Adicionalmente, S. aureatus difere de suas congêneres pela ausência do 

canal do metapterigóide (vs. presença). 

Descrição: Medidas e contagens são apresentadas na Tabela 1. Foram examinados 116 

exemplares, dos quais, 47 foram medidos, incluindo o holótipo e o parátipo. Espécie de médio 

porte, com maior exemplar analisado alcançando 245,5 mm CP. Em vista lateral, cabeça e corpo 

altos. Focinho suavemente hexagonal em vista dorsal e ventral; cabeça e focinho curto e alto. 

Em vista lateral, da ponta do focinho ao olho bruscamente elevado, com uma elevação gradual 

acentuada e bem convexa da inserção da nadadeira dorsal ao primeiro raio procurrente dorsal 

da nadadeira caudal. Corpo robusto, arredondado, em corte transversal. Maior largura do corpo 

na região de inserção da nadadeira dorsal, afunilando bruscamente no sentido da nadadeira 

caudal; maior altura do corpo na origem da nadadeira dorsal. Região ventral plana e reta da 

ponta do focinho até o primeiro raio procurrente ventral da nadadeira caudal. 
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Figura 8. Scobinancistrus aureatus, bacia do rio Xingu, Pará, Brasil. LIA 2824, 116.8 mm CP, indivíduo adulto, 

vivo. Foto: Alany Gonçalves. 

 Placas laterais do corpo sem quilhas evidentes; carena suavemente marcada ao longo da 

base da nadadeira dorsal até origem da nadadeira adiposa. Quatro a cinco primeiras placas 

laterais da série médio-ventral levemente dobradas (quilhas com uma acentuação leve). 

Superfície ventral do pedúnculo caudal plano, suavemente convexa. Demais partes do corpo 

sem quilhas ou carenas. 

 Diâmetro orbital (19,4% na cabeça); olhos posicionados dorso-lateralmente e com 

inserção na região posterior da cabeça; em vista lateral, inseridos na região posterior em linha 

vertical em relação à abertura branquial. Região orbital elevada com uma pequena crista supra 

orbital; área interorbital côncava devido à crista supra orbital. Supraoccipital levemente 

elevado, geralmente indistinto dos outros ossos do crânio. Processo do supraoccipital curto e 

pequeno, mas conspícuo, posteriormente triangular, não elevado, algumas vezes separando 

anteriormente o primeiro par de placas pré-dorsais. Área pré-dorsal bem elevada e curta, com 

três séries de placas pré-dorsais: o primeiro par algumas vezes dividido pelo supraoccipital, 

com placas grandes, levemente quadrangulares; segundo e terceiro pares de placas quase 

indistintos, com placas grandes, em um formato aproximadamente retangular, anterior à placa 

nucal ampla. Opérculo eversível. Odontódeos pouco desenvolvidos em espécimes juvenis; em 

indivíduos maiores, odontódeos não atingindo além da região de inserção da nadadeira peitoral. 

Opérculo não exposto, área supra opercular coberta por placas pequenas, numerosas e algumas 

vezes levemente fusionadas. 
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Figura 9. Scobinancistrus aureatus, MZUSP 47690, holótipo, 205 mm CP. Brasil, Pará, Altamira, rio Xingu, ilha 

da fazenda, na região central da Volta Grande do rio Xingu. 

Boca moderada, lábios grandes; disco oral geralmente arredondado, algumas vezes 

levemente retangular (principalmente em jovens); lábios densamente cobertos por papilas 

pequenas e arredondadas (maiores na região central do lábio inferior); superfície em torno das 

maxilas cobertas por pequenas papilas. Lábio inferior grande, mas não alcançando a cintura 

peitoral. Barbilhão maxilar espesso anteriormente, curto e livre distalmente, algumas vezes 
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ultrapassando a borda do lábio inferior. Região da abertura branquial moderada (distância entre 

a inserção da peitoral a abertura branquial, 20,2% na cabeça). 

 

Figura 10. Scobinancistrus aureatus (acima) INPA 58783, 64.84 mm CP, jovem, espécime vivo, mostrando a 

coloração típica das nadadeiras; (abaixo) LIA 1470, 76.2 mm CP, subadulto, espécime vivo, mostrando a faixa 

alaranjada nas bordas das nadadeiras dorsal e caudal em subadultos. Ambos da bacia do rio Xingu, Pará, Brasil. 

Fotos: Pedro Rocha e Alany Gonçalves. 

 Dentes longos, espatulados, fortes e bicuspidados. Cúspides espatuladas e assimétricas; 

com uma divisão vertical entre as cúspides; cúspide interna sempre maior que a externa tanto 

em espécimes jovens quanto adultos. Dentários dispostos paralelamente entre si, mas não 

paralelamente ao pré-maxilar, e pré-maxilares muito unidos: máximo de 5 dentes no pré-



25 

 

maxilar e 5 no dentário. Dentes do dentário duas vezes o tamanho dos dentes pré-maxilares. 

Ausência de papila bucal, apenas o capuz oral interno entre os pré-maxilares, curto. Muitas 

papilas bucais atrás do dentário e pré-maxilar, formando um aglomerado de papilas. 

 Cabeça e tronco completamente cobertos dorsalmente por grandes placas, exceto ao 

redor da base da nadadeira dorsal. Região ventral completamente sem placas em espécimes de 

até 140 mm CP da ponta do focinho à origem da abertura urogenital. Espécimes maiores (140 

a 190 mm CP) com pequenas placas presentes apenas na borda lateral do abdômen e dispersas 

na ponte escapular. Em indivíduos maiores que 190 mm CP, cintura escapular e região central 

do abdômen totalmente cobertas de pequenas placas, e presença de uma área alongada e estreita 

entre as nadadeiras pélvicas até o orifício urogenital com pequenas placas; restante do abdômen 

nu. Pedúnculo caudal moderado, comprimido e curto, totalmente coberto por placas. Vinte e 

sete (27) placas da série mediana (média segundo Schaefer, 1997). Placas na região posterior 

do corpo levemente marcadas com linhas de odontódeos, mais desenvolvidos em machos. 

Cinco séries de placas no pedúnculo caudal. Odontódeos reduzidos e curtos. 

 Nadadeira dorsal com origem na porção anterior do corpo, levemente anterior à linha 

vertical de inserção da nadadeira pélvica. Nadadeira dorsal II, 7; trava do espinho da nadadeira 

dorsal presente, mecanismo de trava não-funcional. Nadadeira dorsal grande e alta; último raio 

alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa quando adpresso. Região posterior à 

nadadeira dorsal sem membrana hipertrofiada; cinco a sete placas livres imediatamente atrás 

do último raio da nadadeira dorsal. Nadadeira adiposa pequena e com membrana posterior não 

desenvolvida. Dois a três pares de placas dorsais separando a adiposa do primeiro raio 

procurrente da nadadeira caudal. Nadadeira caudal i,14,i, bifurcada com lóbulos de tamanho 

semelhante, claramente semilunar; raio não ramificado do lóbulo superior ligeiramente menor 

que o do lóbulo inferior. Nadadeira peitoral I,6, grande, alcançando ou ultrapassando a base da 

nadadeira pélvica quando adpressa. Espinho peitoral forte e robusto, coberto por pequenos 

odontódeos, maiores e mais flexíveis na região distal do espinho. Fêmeas maduras com 

pouquíssimos odontódeos desenvolvidos na porção distal do espinho peitoral. Nadadeira 

pélvica i,5, pequena, algumas vezes alcançando, mas nunca ultrapassando posteriormente a 

base da nadadeira anal quando adpressa. Nadadeira anal i,4, grande, todos os raios cobertos por 

diminutos odontódeos em sua superfície livre. Contagens de vértebras 31 (1) a 32 (1). Seis pares 

de costelas (2). 
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Tabela 1. Dados morfométricos e merísticos de Scobinancistrus aureatus. Medidas incluem o holótipo (H), um 

parátipo (P) e 45 não-tipos. Med= média; Min= mínimo; Max= máximo; DP= desvio padrão; N= número de 

espécimes examinados e medidos. 

MEDIDAS H P Med Min Max DP N 

Comprimento padrão (mm) 205,0 245,5  60,6 245,5  47 

Porcentagem no comprimento padrão        
Comprimento pré-dorsal 37,7 36,5 39,4 36,5 42,6 1,2 47 

Comprimento da cabeça 31,3 29,7 33,5 29,7 36,8 1,4 47 

Largura do cleitro 28,9 27,2 28,7 26,5 30,2 0,8 47 

Largura do processo cleitral  25,3 26,7 24,8 28,4 0,9 39 

Comprimento do cleitro 8,8  9,5 8,2 10,7 0,6 46 

Distância origem das nadadeiras peitoral e pélvica 22,2 21,5 22,1 7,8 25,7 2,6 47 

Comprimento do espinho da nadadeira peitoral 28,3 27,5 29,9 26,1 33,6 1,5 47 

Distância entre a origem das nadadeiras pélvica e anal 24,6 24,2 23,7 21,0 30,5 1,6 47 

Comprimento do espinho da nadadeira pélvica 26,7 25,0 28,2 24,2 31,0 1,5 47 

Comprimento pós-anal 31,8 31,5 30,1 27,3 32,9 1,1 47 

Comprimento do espinho da nadadeira anal 15,6 15,3 13,8 11,1 16,1 1,1 46 

Comprimento do espinho da nadadeira dorsal 30,4 27,0 30,9 22,8 35,3 2,5 45 

Comprimento da base da nadadeira dorsal 29,6 30,2 28,2 25,4 30,9 1,1 47 

Distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa 15,2 15,6 15,9 14,1 18,5 1,0 47 

Altura do pedúnculo caudal 11,1 10,2 10,9 9,8 11,7 0,5 47 

Comprimento do espinho da nadadeira adiposa 9,3 6,2 9,4 6,2 11,0 0,8 47 

Comprimento entre as nadadeiras adiposa e caudal 8,6 22,3 8,4 1,4 22,3 3,2 47 

Altura do corpo na origem da nadadeira dorsal 21,6 19,9 21,3 18,0 25,9 1,5 47 

Largura do corpo na origem da nadadeira dorsal 24,8 24,1 25,9 22,6 30,0 1,3 47 

Largura do corpo na origem da nadadeira anal 18,0 16,6 17,7 15,6 20,1 1,1 47 

Comprimento pós-dorsal 30,3 37,6 31,9 28,5 39,4 2,4 47 

Comprimento entre o ânus e a nadadeira anal 7,0 5,3 5,6 4,2 8,0 0,8 47 

Porcentagem no comprimento da cabeça        
Diâmetro da órbita 17,3 16,3 19,4 15,8 22,2 1,7 47 

Comprimento do focinho 68,5 70,4 63,3 57,7 71,7 3,6 47 

Distância entre as narinas 13,1 14,3 13,0 10,9 15,6 1,0 47 

Distância entre as órbitas 34,7 38,3 33,6 30,5 39,1 2,1 47 

Altura da cabeça 61,2 61,7 59,3 49,4 66,4 3,6 47 

Comprimento do dentário 18,0 13,0 14,7 7,8 21,8 3,0 47 

Comprimento do pré-maxilar 14,5 7,1 13,4 6,0 17,6 2,9 47 

Largura da cabeça 79,2 89,2 77,4 57,2 89,2 4,3 47 

Distância entre o olho e a narina 21,3 19,7 17,0 13,0 25,1 2,9 47 

Distância interbranquial 56,4 56,2 51,1 44,8 56,4 2,8 47 

Distância origem do esp. peitoral e abertura branquial 24,8 24,5 20,2 13,4 28,2 3,3 47 

Largura do lábio inferior 50,6 52,8 44,9 36,9 52,8 3,6 47 

Comprimento do lábio inferior 21,8 15,7 14,1 9,4 21,8 2,5 46 

Comprimento do barbilhão 17,1  17,5 12,3 22,5 2,4 46 

CONTAGENS        
Número de dentes no dentário 3 3  2 5  47 

Número de dentes no pré-maxilar 3 4  2 5  47 

Placas na linha lateral 27 28  26 28  47 

Placas entre as nadadeiras anal e caudal 13 12  12 14  47 

Placas entre as nadadeiras dorsal e adiposa 7 6  6 7  47 

Placas entre as nadadeiras adiposa e caudal 4   3 4  47 

Placas pré-dorsais 3 4  3 4  47 

Placas ao longo da base da nadadeira anal 2   2 3  47 

Placas ao longo da base da nadadeira dorsal 9 9  8 10  47 
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Coloração em vida: Corpo com coloração de fundo marrom com pintas amareladas em todo o 

corpo, exceto nas nadadeiras. Todas as nadadeiras completamente alaranjadas em juvenis (Fig. 

10 - superior). Em subadultos e adultos (Fig. 8 e 10- inferior) borda alaranjada na porção distal 

das nadadeiras dorsal e caudal. Ao longo do desenvolvimento dos espécimes, a coloração 

amarelo-alaranjada vai se restringido à borda das nadadeiras dorsal e caudal e máculas vão 

ocupando as regiões que não possuem a faixa. Superfície ventral esbranquiçada tanto em 

juvenis quanto adultos. 

 

Figura 11. Scobinancistrus aureatus, indivíduos fixados e ordenados por tamanho: (a) INPA 43708, 37,43 mm 

CP; (b) INPA 31471, 51,6 mm CP; (c) INPA 058783, 64,8 mm CP; (d) INPA 31791, 91,8 mm CP; (e) INPA 

40118, 109,4 mm CP e (f) INPA 4036, 200,8 mm CP. 

Coloração em álcool: Padrão similar ao encontrado em vida, com coloração de fundo marrom 

coberto por manchas arredondadas em todo o corpo. Padrão de bolas sempre perceptível, 

mesmo em indivíduos fixados há muito tempo. Nadadeiras dorsal e caudal com uma faixa 

amarelo-alaranjada na borda, bem visíveis em juvenis e subadultos (ocupando ¼ do tamanho 

da nadadeira) (Fig. 11). Em espécimes adultos, a faixa fica pouco visível (principalmente em 

indivíduos fixados, mas mantém o corpo amarelado); nadadeiras dorsal e caudal com tom 

amarelado opaco. Região ventral esbranquiçada tanto em juvenis quanto adultos. 
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Figura 12. Mapa parcial da bacia do rio Xingu, Pará, Brasil, mostrando a distribuição de Scobinancistrus aureatus. 

Estrela amarela: cidades; triângulo escuro: localidade tipo; e círculos vermelhos: pontos de distribuição. 

Dimorfismo sexual: Dimorfismo sexual, porém sutil, machos maduros desenvolvendo 

odontódeos hipertrofiados nos acúleos da nadadeira peitoral, bem como na região do pedúnculo 

caudal. 

Distribuição: Scobinancistrus aureatus é endêmica da bacia do rio Xingu, ocorrendo desde a 

montante da cidade de São Félix do Xingu até a região de Porto de Moz, próximo à confluência 

com o rio Amazonas. Esta espécie também é encontrada no rio Iriri, um dos principais 

tributários do rio Xingu. 

História natural: Coletado em ambientes de pedrais rasos e fundos, sob correntezamoderada 

a forte, esses peixes se abrigam sob aglomerados de blocos rochosos (Fig. 13) na estação seca 

e troncos e “sarobas” (vegetação marginal) no período de águas altas, preferencialmente em 

locais com pouco sedimento acumulado (Zuanon, 1999). De acordo com Gonçalves et al. 

(2009) a espécie é coletada preferencialmente abaixo de oito metros de profundidade. 

Entretanto, indivíduos juvenis são avistados e coletados em profundidades menores por 

pescadores ornamentais. Hábito alimentar carnívoro (Zuanon, 1999). 
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Importância econômica: Espécie com alto valor ornamental, sendo umas das mais valorizadas 

dentre as espécies de Loricariidae na bacia do rio Xingu, chegando a um preço relativamente 

alto no consumidor final (de Araújo et al., 2017). Conhecido popularmente como acari-picota-

ouro, goldie pleco, sunshine pleco ou L014. 

 

Figura 13. Scobinancistrus aureatus, espécime vivo, juvenil, não preservado, bacia do rio Xingu, Pará, Brasil, em 

seu habitat natural em meio a aglomerados de blocos rochosos. Foto. Leandro Sousa. 

Comentários: A distribuição de S. aureatus está restrita ao longo do canal principal do rio 

Xingu e do seu principal tributário, o rio Iriri. Não encontramos nenhum registro dessa espécie 

para tributários menores, tais como o alto rio Bacajá, como reportado por Camargo et al. (2013). 

Apenas um lote: INPA 052334 foi coletado na confluência com o rio Bacajá, a menos de 100 

metros do canal principal do rio Xingu. Além disso, na descrição original, Burgess (1994) cita 

que a localidade tipo da espécie  se situa na Ilha da Fazenda, Volta Grande do Xingu, a jusante 

de Altamira, Pará, Brasil. Entretanto, o autor aponta no mapa uma região a montante de 

Altamira (Burgess, 1994, pág. 242). Aqui nós consideramos a informação do local de coleta 

como a localidade tipo, e não o ponto no mapa, uma vez que a Ilha da Fazenda é uma localidade 

bem conhecida naquela região. 
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Etimologia: Do latim aurum, o epíteto aureatus significa “adornado com ouro” em referência 

às manchas amareladas e/ou douradas brilhantes no corpo e nas nadadeiras. 

Material examinado: Todos do Brasil, estado do Pará, drenagem do rio Xingu: MZUSP 47690, 

holótipo, 205 mm CP, Altamira, rio Xingu, Ilha da Fazenda, Adolf Schwartz et al. Não tipos: 

INPA 3453, 1, 196.26 mm CP, Altamira, Próximo a Altamira, rio Xingu, 3°17'9.41"S 

52°12'16.64"W, 31 agosto 1988, A. J. Darwich. INPA 31791, 1, 91.80 mm CP, Altamira, 

Babaquara, Gorgulho da Rita, 3°20'14.00"S 52°11'18.00"W, 07 novembro 2008, L. Rapp Py-

Daniel et al. INPA 34657, 1, 195.76 mm CP, Altamira, Rio Xingu, Viracebo do Arroz Cru, 

pedral em corredeira, 3°25'16.00"S 51°55'8.00"W, 18 setembro 1997, J. A. Zuanon. INPA 

40118, 1, 109.47 mm CP, Altamira, rio Xingu, porção baixa do canal principal, à 43 km 

sudoeste de Altamira, 3°34'4.00"S 52°20'45.00"W, 11 novembro 2013, M. Sabaj Pérez et al. 

INPA 40153, 1, 113.98 mm CP, Altamira, Água preta próximo á corredeira, margem direita do 

banco de areia, canal do Xingu, à 53 km sudeste, 3°39'4.00"S 52°22'43.00"W, 11 setembro 

2013, M. Sabaj et al. INPA 4035, 1, 200.10 mm CP, Altamira, Praia do Pedral, rio Xingu, 

Pedral, 3°15'19.95"S 52°12'41.35"W, 29 setembro 1990, L. Rapp Py-Daniel e J. A. Zuanon. 

INPA 4036, 1, 200.84 mm CP, Altamira, ilha do Babaquara, Calha principal do rio Xingu, 

3°22'22.27"S 52°11'51.01"W, 05 outubro 1990, L. Rapp Py-Daniel e J. A. Zuanon. INPA 

40513, 1, 49.42 mm CP, Senador José Porfírio, rio Xingu, canal profundo, à 38 km sudeste de 

Vitória do Xingu, 3°5'32.00"S 51°44'14.00"W, 21 setembro 2013, M. Sabaj Pérez et al. INPA 

40767, 1, 102.81 mm CP, Anapu, rio Xingu, abaixo de Volta Grande, região estreita do canal 

principal, 3°11'3.00"S 51°37'2.00"W, 28 setembro 2013, M. Sabaj et al. INPA 43087, 1, 37.2 

mm CP, Senador José Porfírio, rio Xingu, margem direita do maior canal, aprox. 5,5 km a 

noroeste da travessia da balsa BR 230, 3°5'29.00"S 51°44'15.00"W, 01 março 2014, M. Sabaj 

Pérez et al. INPA 43245, 1, 41.64 mm CP, rio Xingu, margem direita, Porto de Moz, 

1°45'9.00"S 52°14'28.00"W, 04 março 2014, M. Sabaj Pérez et al. INPA 43377, 9, 27.24-43.32 

mm CP, Altamira rio Xingu, região central da Volta Grande, canal principal da margem direita, 

aprox.. 61 km sudeste e abaixo de Altamira, 3°32'5.00"S 51°46'34.00"W, 09 março 2014, M. 

Sabaj Pérez et al. INPA 43450, 1, 32.68 mm CP, Altamira, acima da Volta Grande, margem 

direita do canal, aprox. 14 km sudeste de Altamira, 3°16'17.00"S 52°5'45.00"W, 11 março 

2014, M. Sabaj et al. INPA 43466,1, 35.88 mm CP, Altamira, rio Xingu, acima da Volta 

Grande, canal curto na margem esquerda, aprox.. 20 km sudeste de Altamira, 3°15'13.00"S 

52°2'8.00"W, 11 março 2014, M. Sabaj Pérez et al. INPA 43532, 3, 29.29-34.82 mm CP, 

Altamira, rio Xingu, região central da volta grande, ao longo da margem direita do canal maior, 
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aprox. 46 km sudeste de Altamira, 3°32'51.00"S 51°57'34.00"W, 13 março 2014, M. Sabaj 

Pérez et al. INPA 43612, 12, 33.32-53.85 mm CP, Altamira, rio Xingu, canal à margem direita, 

aprox.. 33 km sudoeste e acima de Altamira, 3°30'18.00"S 52°15'58.00"W, 17 março 2014, M. 

Sabaj Pérez et al. INPA 43693, 4, 42.56-62.48 mm CP, Altamira, rio Xingu, margem direita do 

maior canal, aprox. 46 km sudeste e acima de Altamira, 3°36'28.00"S 52°20'45.00"W, 18 março 

2014, M. Sabaj Pérez et al. INPA 43708, 4, 33.36-42.99 mm CP, Altamira, Ilha do Arapujá, 

3°13'50.00"S 52°11'28.00"W, 02 março 2014, M. Sabaj Pérez et al. INPA 43907, 14, 33.85-

47.44 mm CP, Altamira, rio Xingu, acima de Volta Grande, margem direita do canal, aprox. 14 

km sudeste de Altamira, 3°16'17.00"S 52° 5'45.00"W, 11 março 2014, M. Sabaj et al. INPA 

31471, 1, 55.61 mm CP, Vitória do Xingu, Itaobinha, pedral, 2°53'22.00"S 51°56'26.00"W, 04 

novembro 2008, L. H. Rapp Py-Daniel et al. INPA 35486, 1, 64,33 mm CP, Altamira, Costa 

Júnior, corredeira em frente ao acampamento, 3°29'28.00"S 52°19'7.00"W, 26 setembro 1997, 

J. A. Zuanon. INPA 47742, 1, 130.91 mm CP, Altamira, rio Xingu, calha principal, aprox. 4 

km acima da boca do rio Iriri, 3°51'8.00"S 52°35'17.00"W, 02 novembro 2014, M. Sabaj et al. 

INPA 025858, 3, 89.06-116.13 mm CP, Brasil, Material apreendido pelo IBAMA, de 

procedência duvidosa (Purus, Belém, Altamira), 11 novembro 2004. INPA 040183, 1, 71.2 mm 

CP, Altamira, rio Xingu, à direita do canal principal do braço do Xingu, à 15 km sudeste de 

Altamira, 3°20'35.00"S 52°11'11.00"W, 12 setembro 2013, M. Sabaj Pérez et al. INPA 052291, 

1, 69.69 mm CP, Altamira, rio Xingu, área 04, 3°54'39.36"S 52°35'16.53"W, 26 agosto 2012, 

E. D. Ribeiro e L. M. Sousa. INPA 052334, 1, 70.79 mm CP, Altamira, rio Xingu, rio Bacajá, 

3°31'26.34"S 51°42'16.91"W, 03 setembro 2012, E. D. Ribeiro e L. M. Sousa. INPA 47339, 1, 

60.57 mm CP, Altamira, rio Xingu, aprox. 30 km de Altamira (abaixo da área da UHE 

Pimental), 3°22'53.00"S 51°58'50.99"W, 07 novembro 2014, M. Sabaj Pérez et al. INPA 

035489, 1, 66.05 mm CP, Senador José Porfírio, ponta da ilha Bela Vista, 27 setembro 1996, J. 

A. Zuanon. INPA 052300, 1, 69.39 mm CP, Altamira, rio Xingu, Gorgulho da Rita, 

3°38'24.00"S 52°23'13.00"W, 27 agosto 2012, E. D. Ribeiro e L. M Sousa. INPA 058783, 1, 

64.84 mm CP, Altamira, à jusante de Pimental, Volta Grande do Xingu, 3°24'52.02"S 

51°57'51.91"W, 28 julho 2018, P. Rocha, P. Trindade e Pescador local. INPA 058784, 1, 159.97 

mm CP, Altamira, Ensecadeira de Pimental, 3°27'46.50"S 51°57'25.83"W, outubro 2012, A. 

Gonçalves, P. Trindade e Pescador local. LIA 000016, 2, 68.7-73.7 mm CP, Altamira, 

Itapuama, 3°35'46.00"S 52°20'54.00"W, 15 setembro 2012, L. Sousa, J. Santos, Edson e Dani 

Pescador. LIA 001211, 2, 78.7-108.9 mm CP, São Félix do Xingu, Pedra Preta, 6°57'31.46"S 

52°15'27.36"W, 22 setembro 2014, L. Sousa, A. Gonçalves e C. Martins. LIA 001428, 3, 46.1-

69.7 mm CP, São Félix do Xingu, Onça, 7°7'55.67"S 52°30'0.00"W, 21 setembro 2014, L. 
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Sousa, A. Gonçalves e C. Martins. LIA 001470, 1, 76.29 mm CP, São Félix do Xingu, Xingu, 

Araraquara, 6°33'16.09"S 52°6'43.13"W, 25 setembro 2014, L. Sousa, A. Gonçalves e C. 

Martins. LIA 002432, 1, 39.2 mm CP, São Félix do Xingu, Raio do Sol, PARNA Serra do 

Pardo, 5°52'5.62"S 52°33'28.78"W, 20 maio 2015, A. Gonçalves, D. Silva e Ney Pescador. LIA 

002461, 3, 45.39-51.24 mm CP, São Félix do Xingu, Xingu, São Sebastião, PARNA Serra do 

Pardo, 5°47'46.54"S 52°34'41.66"W, 21 maio 2015, A. Gonçalves, D. Silva e Ney Pescador. 

LIA 002484, 3, 34.0-48.4 mm CP, São Félix do Xingu, Paredão de pedra abaixo da sede do 

PARNA, 5°46'15.49"S 52°37'14.48"W, 21 maio 2015, A. Gonçalves, D. Silva e Ney Pescador. 

LIA 002824, 3, 97.8-116.8 mm CP, São Félix do Xingu, Igarapé Triunfo, aproximadamente 5 

km acima da boca, 6°22'21.86"S 52°29'5.75"W, 31 maio 2015, A. Gonçalves, D. Silva e Ney 

Pescador. LIA 002872, 1, 46.1 mm CP, São Félix do Xingu, Pedra, aproximadamente 5 km 

abaixo do acampamento 7, 6°18'56.05"S 52°25'20.03"W, 2 junho 2015, A. Gonçalves, D. Silva 

e Ney Pescador. LIA 005995, 7, 34.03-47.11 mm CP, Altamira, Resex do rio Iriri, Galego, São 

Francisco, 4°29'6.54"S 53°56'27.38"W, 29 agosto 2016, A. Gonçalves, D. Silva e D. Batista. 

LIA 006071, 1, 66.6 mm CP, Altamira, Resex Xingu, Humaitá, 5°13'25.54"S 52°54'10.12"W, 

19 setembro 2016, A. Gonçalves, D. Silva e P. Trindade. LIA 006077, 1, 59.3 mm CP, Altamira, 

Resex Xingu, Gabiroto, 4°59'31.42"S 52°55'16.79"W, 21 setembro 2016, A. Gonçalves, D. 

Silva e P. Trindade. LIA 006125, 2, 70.1-98.5 mm CP, Altamira, Resex Xingu, Morro 

Grande/Mocororô do Zezão, 5°0'17.03"S 52°55'45.55"W, 24 setembro 2016, A. Gonçalves, D. 

Silva e P. Trindade. LIA 006143, 2, 64.36-67.50 mm CP, Altamira, Xingu, Resex Xingu, Volta 

da Pedra/Bem-Te-Vi, 4°40'43.86"S 52°44'12.37"W, 25 setembro 2016, A. Gonçalves, D. Silva 

e P. Trindade. LIA 006179, 1, 66.6 mm CP, Altamira, Resex Xingu, Pedra Preta, Furo do 

Jatobá, 4,53961°S 52,71372°W, 27 setembro 2016, A. Gonçalves, D. Silva e P. Trindade. LIA 

006807, 1, 70.0 mm CP, Altamira, Volta Grande do Xingu, região do cotovelo, 3°17'38.53"S 

52° 3'39.86"W, 26 setembro 2017, L. Sousa e Dani Pescador. MZUSP 036869, 1, 214.17 mm 

CP, Altamira, cachoeira do espelho, 23 outubro 1986, P. E. Vanzolini. MZUSP 106284, 1, 

195.91 mm CP, Altamira, confluência do rio Xingu com o rio Iriri, 3°49'57.98"S 

52°35'47.67"W, 01 julho 2001, Equipe de Ictiologia da UFPA. MZUSP 107201, 8, 48.35-

108.74 mm CP (3 juvenis não medidos), Altamira, pedral na localidade do Jericoá, próximo a 

cachoeira da Mucura e a jusante do rancho do Mazinho, 3°22'53.43"S 51°44'7.03"W, 07 julho 

2010, Equipe ECIX.  

Scobinancistrus pariolispos Isbrücker & Nijssen, 1989 

(Figura 14 a 17); Tabela 2. 



33 

 

Scobinancistrus pariolispos Isbrücker & Nijssen, 1989: 542, figs. 1 a 4: Localidade tipo: Brasil, 

Pará, rio Tocantins, Jatobal. Holótipo: INPA 1076. Descrição original. 

Diagnose: Scobinancistrus pariolispos se distingue de todos as suas congêneres, exceto 

Scobinancistrus sp. “Tapajós” por apresentar o opérculo exposto (vs. opérculo não exposto, 

coberto por pele). Adicionalmente, S. pariolispos se distingue de S. aureatus pela ausência de 

faixa larga e amarelo-alaranjada nas extremidades das nadadeiras dorsal e caudal (vs. presença). 

Difere de Scobinancistrus sp. “tubarão” por apresentar pintas pequenas, regulares e menores 

que o diâmetro da pupila nos adultos (vs. máculas grandes com forma irregular e espaçadas, 

com diâmetro maior que a pupila, as vezes da órbita) e por apresentar a nadadeira dorsal 

alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa quando adpressa em jovens e adultos 

(vs. nadadeira dorsal não alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa quando 

adpressa em espécimes maiores que 80 mm CP). Difere de Scobinancistrus sp. “focinho” por 

apresentar o focinho curto e côncavo, distância entre as órbitas equivalente ao comprimento do 

focinho (vs. focinho alongado e reto, distância entre as órbitas duas vezes o tamanho do 

focinho). Scobinancistrus pariolispos difere de Scobinancistrus sp. “Xingu” por apresentar o 

opérculo exposto (vs. opérculo não exposto, coberto por pele ou placas); coloração formada por 

pontos muito pequenos, regulares e sempre menores que a pupila (vs. pintas do tamanho da 

pupila); presença de seis ou mais placas em contato com a margem posterior do supraoccipital 

(vs. no máximo quatro); superfície ventral geralmente com vermiculações (vs. superfície ventral 

geralmente com máculas regulares); lateropterígio de tamanho médio, não ultrapassando o 

processo anterolateral (vs. lateropterígio grande ultrapassando o processo anterolateral). Difere 

de Scobinancistrus sp. “Tapajós” por apresentar seis ou mais placas em contato com a margem 

posterior do supraoccipital (vs. no máximo quatro); fenda do pterótico-supracleitro de tamanho 

médio (vs. ausente ou muito reduzida); e pela presença de contato sincondral entre o 

hiomandibular e o pró-ótico (vs. ausência). 

Descrição: Dados morfométricos e merísticos são apresentados na Tabela 2. Vinte e seis 

indivíduos foram examinados e vinte medidos. Espécie de médio porte, com maior indivíduo 

examinado alcançando 290,6 mm CP. Em vista dorsal e ventral, cabeça e corpo altos e robustos. 

Focinho suavemente hexagonal em vista dorsal e ventral; cabeça e focinho fortemente convexos 

da ponta do focinho a borda posterior do supraoccipital em vista lateral; a partir deste ponto, 

elevação gradual acentuada e declinando posteriormente da inserção da nadadeira dorsal ao 

primeiro raio procurrente superior dorsal da nadadeira caudal. Corpo arredondado, cilíndrico 

em corte transversal, mais largo na região do cleitro, afunilando bruscamente no sentido da 
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caudal; maior altura do corpo na origem da nadadeira dorsal. Região ventral plana e reta da 

ponta do focinho ao primeiro raio procurrente ventral da nadadeira caudal. 

 

Figura 14. Scobinancistrus pariolispos, indivíduo do rio Itacaiúnas, tributário do rio Tocantins, Pará, Brasil. 

Espécime vivo, adulto, não preservado. Foto: Tommaso Giarrizzo. 

 Corpo praticamente sem quilhas; carena suavemente marcada ao longo da base da 

nadadeira dorsal até origem da nadadeira adiposa. Quatro primeiras placas laterais da série 

médio-ventral levemente dobradas (quilhas com uma leve acentuação). Superfície ventral do 

pedúnculo caudal plano, levemente arredondado. As demais partes do corpo sem quilhas ou 

carena.  

 Olhos posicionados dorso-lateralmente e com inserção na região posterior da cabeça; 

em vista lateral, inseridos na linha vertical em relação a abertura branquial. Região orbital 

elevada com uma pequena crista supra orbital; área interorbital côncava devido à crista supra 

orbital. Supraoccipital suavemente elevado, praticamente indistinto dos outros ossos do crânio. 

Processo supraoccipital pouco elevado, porém, conspícuo, posteriormente triangular, separando 

anteriormente o primeiro par de placas pré-dorsais. Região pré-dorsal ligeiramente elevada e 

moderada em comprimento, com três séries de placas pré-dorsais: o primeiro par 
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Figura 15. Scobinancistrus pariolispos INPA 10910, holótipo, 117.5 mm CP, Jatobal, a jusante da cidade de 

Marabá, rio Tocantins, Pará, Brasil. 

sendo dividido pelo supraoccipital, com placas grandes, geralmente quadrangulares; segundo 

par de placas quase indistintas e terceiro par com placas separadas, moderadas em tamanho, 
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com um formato retangular, anterior a placa nucal. Placa nucal pequena e anterior à trava do 

espinho da nadadeira dorsal. Opérculo eversível. Odontódeos pouco desenvolvidos em 

espécimes juvenis, em indivíduos maiores odontódeos mais desenvolvidos, alcançando além da 

região da abertura branquial. Em espécimes em período reprodutivo os odontódeos chegam a 

ultrapassar a inserção da nadadeira peitoral. Opérculo exposto, área supraopercular não coberta 

por placas pequenas numerosas. 

 Boca e lábios de tamanho moderado; disco oral arredondado, algumas vezes retangular; 

lábios completamente cobertos por papilas pequenas e arredondadas (maiores na porção central 

do lábio inferior); superfície em torno das maxilas densamente coberta por pequenas papilas. 

Lábio inferior curto, não alcançando a cintura peitoral. Barbilhão maxilar espesso 

anteriormente, fino e livre distalmente, geralmente ultrapassando a borda do lábio inferior. 

Região da abertura branquial pequena a moderada. 

 Dentes alongados, fortes, espatulados e bicuspidados. Cúspides espatuladas e 

assimétricas; cúspide interna sempre maior que a externa tanto em espécimes jovens quanto 

adultos. Dentários dispostos paralelamente entre si, e paralelamente ao pré-maxilar, e pré-

maxilares muito unidos: máximo de 4 dentes no pré-maxilar e 5 no dentário. Dentes do dentário 

duas vezes o tamanho dos dentes pré-maxilares. Capuz oral interno entre os pré-maxilares, 

curto, sem a presença da papila bucal. Muitas papilas bucais atrás do dentário e pré-maxilar, 

formando um aglomerado de papilas. 

 Cabeça e tronco completamente cobertos dorsalmente por placas moderadas, exceto ao 

redor da base da nadadeira dorsal. Superfície ventral completamente sem placas em espécimes 

juvenis (até 90 mm CP) da ponta do focinho à origem da abertura urogenital. Exemplares entre 

90 e 150 mm CP com pequenas placas presentes apenas na borda lateral do abdômen e dispersas 

na ponte escapular. Em indivíduos maiores (>150 mm CP), abdome nu apenas na inserção das 

nadadeiras pélvicas; restante da região ventral densamente coberta por pequenas placas. 

Pedúnculo caudal baixo, curto e totalmente coberto por placas. Placas da série mediana 27 

(segundo Schaefer, 1997). Placas na região posterior do corpo com poucas linhas de 

odontódeos, mais desenvolvidos em espécimes machos, principalmente, em fase reprodutiva. 

Cinco séries de placas no pedúnculo caudal. Odontódeos reduzidos e curtos. 

 Origem da nadadeira dorsal posicionada na porção anterior do corpo, ligeiramente 

anterior à inserção da nadadeira pélvica em linha vertical. Nadadeira dorsal II, 7; trava do 

espinho da nadadeira dorsal presente, mecanismo de trava não-funcional. Nadadeira dorsal 
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grande e alta; último raio da nadadeira dorsal alcançando a placa de sustentação da nadadeira 

adiposa quando adpressa. Região posterior à nadadeira dorsal sem membrana hipertrofiada; 

quatro a sete placas livres imediatamente atrás do último raio da nadadeira dorsal; área inter-

dorsal quase totalmente plana, com uma leve concavidade. Nadadeira adiposa pequena a 

moderada, com a membrana posterior não desenvolvida. Duas a três séries de placas dorsais 

livres separando o primeiro raio procurrente superior da nadadeira caudal da nadadeira adiposa. 

Nadadeira caudal i,14,i, bilobada, ligeiramente semilunar, com raio não ramificado do lóbulo 

inferior maior que o raio não ramificado do lóbulo superior. Nadadeira peitoral I,6, grande, 

ultrapassando a base da nadadeira pélvica quando adpressa. Espinho da nadadeira peitoral bem 

desenvolvido e forte, coberto por pequenos odontódeos, maiores e mais flexíveis na porção 

distal do espinho. Nadadeira pélvica i,5, grande e bem desenvolvida, alcançando mais da 

metade do comprimento da nadadeira anal quando adpressa. Nadadeira anal i,4, moderada. 

Todos os raios cobertos por pequenos odontódeos em suas superfícies livres. Contagens de 

vértebras 30 (2). Seis (1) a sete (1) pares de costelas. 

 

Figura 16.  Scobinancistrus pariolispos, indivíduo jovem, não preservado, Marabá, rio Tocantins, Pará, Brasil. 

Foto: Mark Sabaj. 

Coloração em vida: Coloração de fundo marromcom pintas pequenas, brilhantes e amareladas 

ao longo de todo o corpo e nadadeiras (Fig. 14 e 16). Cabeça com pontos diminutos, pintas no 

tronco e nadadeiras, menores que o diâmetro da pupila. Superfície ventral acinzentada com 

vermiculações em adultos; região de inserção da nadadeira pélvica é a porção mais clara na 

superfície ventral. 

Coloração em álcool: Similar ao padrão encontrado em vida, com coloração de fundo com 

uma tonalidade marrom a cinza-claro (Fig. 15). As pintas tornam-se esbranquiçadas ao longo 
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de todo o corpo e nadadeiras, perdendo o brilho. Superfície ventral entre a ponta do focinho e 

a inserção da nadadeira anal, clarae vermiculada, ligeiramente mais clara que o restante do 

corpo. 

Dimorfismo sexual: Machos maduros com odontódeos hipertrofiados na região interopercular, 

mas não ultrapassando a inserção da nadadeira peitoral. 

Distribuição: Scobinancistrus pariolispos é conhecida apenas para a bacia do Araguaia-

Tocantins e seu principal tributário, o rio Itacaiúnas (Fig. 17). 

 

Figura 17. Mapa parcial da bacia do Araguaia/Tocantins, Brasil, mostrando a distribuição de Scobinancistrus 

pariolispos. Estrela amarela: cidades; triângulo amarelo: localidade tipo; e círculos vermelhos: pontos de 

distribuição. 

História natural: Essa espécie é encontrada ocupando blocos rochosos em locais de remansos, 

pedrais rasos e fundos com pouco sedimento acumulado. Indivíduos adultos abrigam-se sob 

blocos rochosos e juvenis nas fendas das rochas. Hábito alimentar provavelmente carnívoro. 

Importância econômica:  Espécie com grande valor ornamental, sendo bastante apreciada 

entre os pescadores locais e aquaristas. Assim como outras espécies de Loricariidae (e.g. 

Baryancistrus spp., Hypancistrus spp.) é exportada para outros países da América do Norte, 
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Ásia e Europa. Conhecido localmente e no mercado ornamental como acari-cutia-preto, golden 

cloud pleco e L048. Devido à semelhança morfológica com Scobinancistrus sp. “Xingu”, 

ambos são conhecidos pelo L048. 

Comentários: A descrição realizada por Isbrücker & Nijssen foi baseada em três exemplares. 

O holótipo é de Jatobal, baixo Tocantins; um parátipo é do rio Itacaiunas (tributário do rio 

Tocantins) e outro de Alter do Chão, baixo rio Tapajós. Isbrücker e Nijssen (1989) descreveram 

S. pariolispos como novo gênero e espécie com base no formato e tamanho dos dentes, por uma 

acentuada e forte cúspide lateral, pelos dentes do dentário serem duas vezes maiores que os pré-

maxilares e pelo número reduzido de odontódeos hipertrofiados no opérculo.  

 Vale ressaltar que este é o primeiro estudo que engloba espécimes de S. pariolispos de 

diferentes bacias. Ao analisarmos espécimes de S. pariolispos das três diferentes bacias de 

ocorrência (Tapajós, Xingu e Araguaia-Tocantins), observamos que essa espécie claramente 

não é monofilética (ver análise adiante). Embora em trabalhos anteriores (Montoya-Burgos et 

al., 1998; Armbruster, 2004, 2008; Lujan et al., 2010, 2015, 2017; Cramer et al., 2011; Roxo 

et al., 2019) S. pariolispos tenha sido tratado como uma única espécie amplamente distribuída, 

esses trabalhos só analisaram espécimes provenientes do rio Xingu. No entanto, verificamos 

que os exemplares de cada bacia consistem em entidades distintas. Embora os espécimes sejam 

morfologicamente semelhantes, os dados osteológicos e moleculares apontam que são espécies 

distintas. A partir disso, recomendamos que a adoção de designações informais para 

Scobinancistrus sp. “Xingu” e Scobinancistrus sp. “Tapajós” sejam adotados para as 

populações do rio Xingu e Tapajós, respectivamente, e reconhecemos sua distinção de S. 

pariolispos sensu stricto, que está restrita apenas à bacia do Araguaia-Tocantins. Sugerimos 

ainda que o parátipo (ZMA 120.185, 156 mm CP, Brasil, Pará, rio Tapajós, Alter do Chão) seja 

re-identificado como Scobinancistrus sp. “Tapajós” e desmembrado da série-tipo de S. 

pariolispos, a fim de manter a recomendação do Código Internacional de Nomenclatura 

Zoológica (ICZN, 1999).  
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Tabela 2. Dados morfométricos e merísticos de Scobinancistrus pariolispos. Medidas incluem o holótipo (H)e 19 

não-tipos. Med= média; Min= mínimo; Max= máximo; DP= desvio padrão; N= número de espécimes examinados 

e medidos. 

MEDIDAS H Med Min Max DP N 

Comprimento padrão (mm) 117,5  84,6 290,6  20 

Porcentagem no comprimento padrão       
Comprimento pré-dorsal 41,4 38,9 36,0 43,3 1,8 20 

Comprimento da cabeça 35,3 32,5 29,7 35,8 1,5 20 

Largura do cleitro 30,8 28,8 26,8 31,7 1,2 20 

Largura do processo cleitral 28,7 24,4 0,0 29,6 1,0 20 

Comprimento do cleitro 9,2 9,1 8,1 10,4 0,5 20 

Distância origem das nadadeiras peitoral e pélvica 21,0 21,4 20,1 23,7 1,1 20 

Comprimento do espinho da nadadeira peitoral 30,7 29,0 26,8 31,4 1,1 20 

Distância entre a origem das nadadeiras pélvica e anal 22,0 23,6 22,0 25,5 1,0 20 

Comprimento do espinho da nadadeira pélvica 27,5 25,9 23,5 29,1 1,5 20 

Comprimento pós-anal 31,5 31,4 29,4 34,0 1,5 20 

Comprimento do espinho da nadadeira anal 14,9 14,1 11,8 15,6 1,0 18 

Comprimento do espinho da nadadeira dorsal 29,3 27,7 25,1 30,0 1,5 19 

Comprimento da base da nadadeira dorsal 30,6 28,4 27,2 30,6 0,9 20 

Distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa 14,0 15,0 13,3 16,5 0,9 20 

Altura do pedúnculo caudal 11,0 10,7 9,9 11,4 0,4 20 

Comprimento do espinho da nadadeira adiposa 10,5 10,2 9,0 11,4 0,6 20 

Comprimento entre as nadadeiras adiposa e caudal 8,5 8,7 6,5 10,3 1,1 20 

Altura do corpo na origem da nadadeira dorsal 23,8 20,7 17,4 23,8 1,4 20 

Largura do corpo na origem da nadadeira dorsal 28,4 26,4 24,5 28,4 1,2 20 

Largura do corpo na origem da nadadeira anal 20,8 18,8 16,8 20,8 1,0 20 

Comprimento pós-dorsal 30,2 32,1 30,2 33,9 1,3 20 

Comprimento entre o ânus e a nadadeira anal 4,3 5,3 4,2 7,7 0,8 20 

Porcentagem no comprimento da cabeça       
Diâmetro da órbita 18,1 17,7 14,3 19,3 1,5 20 

Comprimento do focinho 65,0 65,1 61,8 71,0 2,5 20 

Distância entre as narinas 13,1 14,6 12,4 16,5 1,0 20 

Distância entre as órbitas 36,3 37,1 34,8 40,8 1,5 20 

Altura da cabeça 61,5 59,6 55,2 63,4 2,5 20 

Comprimento do dentário 14,6 15,1 12,8 18,1 1,3 20 

Comprimento do pré-maxilar 16,3 14,2 10,3 16,3 1,5 20 

Largura da cabeça 76,3 78,5 75,0 81,9 2,1 20 

Distância entre o olho e a narina 18,0 19,1 17,7 20,8 0,9 20 

Distância interbranquial 53,9 54,1 50,4 59,1 2,5 20 

Distância origem do esp. peitoral e abertura branquial 20,6 22,9 20,6 25,0 1,3 20 

Largura do lábio inferior 40,3 43,5 36,7 48,0 2,9 20 

Comprimento do lábio inferior 12,9 14,0 10,6 17,2 1,8 20 

Comprimento do barbilhão 16,3 13,6 8,6 16,3 2,2 20 

CONTAGENS       
Número de dentes no dentário 3  2 5  20 

Número de dentes no pré-maxilar 4  3 4  20 

Placas na linha lateral 26  26 27  20 

Placas entre as nadadeiras anal e caudal 12  12 14  20 

Placas entre as nadadeiras dorsal e adiposa 5  4 7  20 

Placas entre as nadadeiras adiposa e caudal 3  2 4  20 

Placas pré-dorsais 3  3 3  20 

Placas ao longo da base da nadadeira anal 2  2 2  20 

Placas ao longo da base da nadadeira dorsal 9  8 9  20 
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Em nossa análise do material tipo, alguns pontos diferem da descrição realizada por Isbrücker 

& Nijssen, tais como: o número de placas laterais (28), no presente estudo somente 26; placas 

entre a nadadeira anal e caudal (15), ao passo que no presente trabalho apenas 12; número de 

raios ramificados das nadadeiras dorsal (I+6) e anal (i+3), no presente trabalho (I+7) e (i+4), 

respectivamente (Tabela 2). Outro ponto, é que os autores atribuem no máximo quatro dentes 

nos dentários e pré-maxilares, não se sustentando em nossa avaliação, uma vez que boa parte 

dos exemplares analisados possuem cinco dentes no dentário e pré-maxilar. Isso pode ter 

ocorrido pelo fato de os autores terem examinados poucos exemplares e todos em fase adulta 

(maiores que 150 mm CP). Lujan et al. (2010) e Fisch-Muller et al. (2012) também 

diagnosticaram Scobinancistrus com no máximo quatro dentes nos dentários e pré-maxilares, 

não sendo corroborado neste trabalho. 

Status de conservação de S. pariolispos: Ao se considerar apenas as populações provenientes 

da bacia do rio Araguaia/Tocantins como sendo S. pariolispos, a espécie passa a ser a mais 

ameaçada de Scobinancistrus. Pois   o rio Tocantins éum dos mais alterados por ações 

antrópicas na Bacia Amazônica (Castello et al., 2013; Zarfl et al., 2014; Winemiller et al., 

2016). A construção da usina de Tucuruí e outras barragens causou um grande impacto 

ambiental, devido aos efeitos no ecossistema aquático em geral, causando interferência em rotas 

migratórias e desaparecimento de algumas espécies (Fearnside, 1999, 2001; Mérona et al., 

2001). Além disso, existem várias barragens planejadas para a bacia dos rios Araguaia-

Tocantins, o que pode causar ainda mais danos ao sistema fluvial (Akama, 2017). Embora S. 

pariolispos seja amplamente distribuída no rio Tocantins, sua representação em coleções 

científicas é muito baixa e as últimas amostras foram coletadas em 2000, há 20 anos. Essa 

diminuição na amostragem pode estar relacionada ao baixo esforço direcionado de coleta 

(Oberdorff et al., 2019) ou as populações podem ter sido levadas ao declínio extremo, 

considerando que recentemente (2019) houve coletas na região de ocorrência de S. pariolispos 

e apenas um exemplar foi coletado. Apesar do rio Tocantins estar  barrado em vários trechos 

por usinas hidrelétricas (Lees et al., 2016), o rio Araguaia ainda permanece íntegro, o que pode 

ajudar na conservação de S. pariolispos. Portanto, ressaltamos que medidas de conservação 

imediatas são necessárias para a manutenção da espécie e para garantia dos estoques naturais 

no rio Tocantins e afluentes, uma vez que as populações estão totalmente fragmentadas e não 

sabemos o real status dessa espécie em habitats naturais. 

Etimologia: do grego pareion significa “bochecha” e lispos significa “suave”, em alusão aos 

poucos odontódeos no opérculo. 
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Material analisado: INPA 10910, holótipo, 117.5 mm CP, Tucuruí, Jatobal, 05 julho 1982, 

Equipe de Ictiologia do INPA. Não-tipos. rio Araguaia: INPA 58258, 1, 183.39 mm CP, Santa 

Isabel do Araguaia, 6°7'55.21"S 48°19'42.43"W, comprado com pescadores ornamentais. rio 

Tocantins: INPA 00120, 290.60 mm CP, Tucuruí, represa de Tucuruí, 5°5'29.14"S 

49°19'47.03"W, 30 setembro 1980, J. A. Nunes de Mello. INPA 20747, 1, 210.60 mm CP, 

Marabá, 5°19'19.38"S 49°13'42.80"W, 31 agosto 2000, G. M. Santos. INPA 26673, 1, 84.55 

mm CP, Tucuruí, jusante da represa da UHE de Tucuruí, 3°45'25.43"S 49°39'16.02"W, 31 

agosto 1984, Equipe Ictiologia do INPA. INPA 31878, 239.92 mm CP, Tucuruí, igarapé 

Jatobal, 3°34'59.17"S 49°36'34.80"W, 05 julho 1982, Equipe Ictiologia do INPA. INPA 58259, 

1, 201.64 mm CP, Tucuruí, 3°40'56.02"S 49°39'27.00"W, comprado com pescadores 

ornamentais. INPA 58260, 11, 106.91-169,69 mm CP, Lajeado, 9°44'0.30"S 48°21'38.29"W, 

comprado com pescadores ornamentais. INPA 58918, 6, 114.28-173.95 mm CP, Maranhão, 

Imperatriz, 01 fevereiro 2019, doado pela empresa Arapaima. MZUSP 19282, 2, 145.24-238.15 

mm CP, rio Tocantins, 1977, SUDEPE. 

Scobinancistrus sp. “tubarão” 

(Figura 18 a 23); Tabela 3. 

Holótipo: INPA 59493 [ex LIA 5150], 99.6 mm CP, Brasil, Pará, Senador José Porfírio, aprox. 

3,5 km a noroeste (a jusante) da BR 230, 3°6'18.90"S 51°43'28.30"W, 19 novembro 2014, M. 

H. Sabaj-Pérez, L. M. Sousa e A. P. Gonçalves. 

Parátipos: Todos do Brasil, estado do Pará, drenagem do rio Xingu: ANSP 193045, 1, 75.3 

mm CP, Altamira, aprox. 50 km sudoeste de Altamira, 3°39'19.40"S 52°23'30.10"W, 11 

outubro 2012, M. H. Sabaj, M. Arce, L. M. Sousa e Dani e Edson pescador. ANSP 194819, 1, 

109.3 mm CP, Altamira, porção baixa do canal principal indo de noroeste para sudoeste, aprox. 

43 km de Altamira, 3°34'5.04"S 52°20'46.13"W, 11 setembro 2013, M. H. Sabaj-Pérez, L. M. 

Sousa, A. Gonçalves, N. K. Lujan, D. B. Fitzgerald, P. Madoka Ito, A. Oliveira, R. Robles e 

Pescador local. ANSP 194989, 1, 121.5 mm CP, Altamira, meio da volta grande, área de rochas 

no canal principal do maior braço do rio abaixo da boca do rio Bacajaí e acima da boca do rio 

Bacajá, 3°31'55.50"S 51°45'41.28"W, 17 setembro 2013, M. H. Sabaj-Pérez, L. M. Sousa, A. 

Gonçalves, N. K. Lujan, D. B. Fitzgerald, P. Madoka Ito, A. Oliveira, R. Robles e Pescador 

local. ANSP 196458, 1, 51.5 mm CP, Altamira, região do maior canal principal, aprox. 46 km 

sudoeste de Altamira, 3°36'27.80"S 52°20'45.40"W, 18 março 2014, M. H. Sabaj-Pérez, L. 

Rapp Py-Daniel, R. R. de Oliveira, M. Arce, A. P. Gonçalves, D. B. Fitzgerald, R. Robles e 
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Pescador local. ANSP 200828, 2, 47.9-69.7 mm CP, Altamira, Gorgulho da Rita, rochas juntas 

e expostas no braço do canal principal, aprox. 15 km sul de Altamira, 3°20'32.10"S 

52°11'9.80"W, 25 setembro 2015, M. H. Sabaj, M. Arce, L. M. Sousa, M. Kalacska, J. P. 

Arroyo, O. Lucanus e Pescador local. INPA 04068, 1, 48.09 mm CP, Altamira, Cachoeira do 

Kaituká, 3°33'47.00"S 51°51'20.00"W, 09 outubro 1990, L. Rapp Py-Daniel e J. A. Zuanon. 

INPA 31426, 1, 75.18 mm CP, Altamira, Cachoeira do Landi, 3°35'1.00"S 51°49'21.00"W, 08 

novembro 2008, L. Rapp Py-Daniel et al. INPA 31459, 1, 55.09 mm CP, Vitória do Xingu, 

Itaobinha, Pedral, 2°53'22.00"S 51°56'26.00"W, 04 novembro 2008, L. Rapp Py-Daniel et al. 

INPA 31787, 1, 91.58 mm CP, Vitória do Xingu, Belo Monte, Ilha do Merêncio (Pontão), 

3°6'18.03"S 51°43'33.60"W, 05 novembro 2008, L. Rapp Py-Daniel et al. INPA 31789, 2, 

74.03-112,22 mm CP, Altamira, Babaquara, Gorgulho da Rita, 3°22'22.27"S 52°11'51.01"W,  

Figura 18. Scobinancistrus sp. “tubarão” espécime vivo, subadulto, bacia do rio Xingu, Pará, Brasil. Parátipo, 

ANSP 199534, 107.5 mm CP. Foto: Mark Sabaj. 

07 novembro 2008, L. Rapp Py-Daniel et al. INPA 40117, 2, 60.19-67.84 mm CP, Altamira, 

porção baixa do canal principal, à 43 km sudoeste de Altamira, 3°34'4.00"S 52°20'45.00"W, 11 

setembro 2013, M. Sabaj et al. INPA 40154, 1, 58.65 mm CP, Altamira, Água preta próximo à 

corredeira, margem direita do banco de areia, canal do Xingu, à 53 km sudoeste, 3°39'4.00"S 

52°22'43.00"W, 11 setembro 2013, M. Sabaj et al. INPA 40383, 1, 125.1 mm CP, Brasil, Pará, 

Anapu, rio Xingu, região central da Volta Grande, à direita do principal braço do rio, acima da 

boca do rio Bacajá, 3°31'55.00"S 51°45'41.00"W, 17 setembro 2013, M. Sabaj-Pérez et al. 

INPA 40512, 1, 80.9 mm CP, Brasil, Pará, Senador José Porfírio, rio Xingu, canal profundo, à 

38 km sudeste de Vitória do Xingu, 3°5'32.00"S 51°44'14.00"W, 21 setembro 2013, M. Sabaj 
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et al. INPA 40766, 1, 102.28 mm CP, Anapu, rio Xingu, abaixo de Volta Grande, região estreita 

do canal principal, 3°11'3.00"S 51°37'2.00"W, 28 setembro 2013, M. Sabaj et al. INPA 47255, 

1, 71.99 mm CP, Altamira, canal do Gorgulho da Rita, aprox. 15 km de Altamira, 3°20'32.00"S 

52°11'10.00"W, 05 novembro 2014, M. Sabaj et al. INPA 52347, 1, 120.94 mm CP, Altamira, 

Santo Antônio, 3°6'0.72"S 51°46'25.30"W, 05 setembro 2012, E. D. Ribeiro e L. Sousa. INPA 

58778, 1, 120.40 mm CP, Altamira, próximo ao paquiçamba, na ponta da ilha, 3°23'42.4"S 

51°43'35.6"W, 20 outubro 2013, A. Gonçalves, P. Trindade e Pescador local. INPA 58779, 2, 

92.96-129.65 mm CP, Altamira, Ensecadeira do Pimental, 3°26'22.43"S 51°57'27.86"W, 

outubro 2010, A. Gonçalves, P. Trindade e Pescador local. INPA 58780, 2, 35.85-56.81 mm 

CP, Altamira, acima do Gorgulho da Rita, 3°35'46.02"S 52°20'53.99"W, 15 setembro 2012, A. 

Gonçalves, P. Trindade e Pescador local. LIA 005054, 1, 94.42 mm CP, Altamira, rio Xingu, 

fora do banco direito (Gorgulho da Rita), aprox. 15 km sul-sudeste de Altamira, 3°20'51.40"S 

52°10'56.10"W, 05 novembro 2014, M. H. Sabaj-Pérez, L. M. Sousa e A. P. Gonçalves. LIA 

006912, 1, 88.43 mm CP, Altamira, Cachoeira do Espelho, 3°39'5.22"S 52°22'42.62"W, 30 

setembro 2017, L. Sousa e Dani Pescador. MZUSP 107209, 5, 100.86-124.85 mm CP, 

Altamira, abaixo da Volta Grande do Xingu, localidade do Pontão, Belo Monte (propriedade 

de dona Maria e seu Waldomiro), 3°6'49.00"S 51°43'23.00"W, 12 julho 2010, Equipe ECIX. 

Não-tipos: INPA 54819, 16, 28.87-166.2 mm CP, Altamira, rio Xingu, exemplares apreendidos 

durante tentativa de tráfico de peixes ornamentais no aeroporto de Manaus (27/07/2018). 

Diagnose: Scobinancistrus sp. “tubarão” difere de suas congêneres por apresentar máculas e/ou 

manchas grandes com forma irregular e espaçadas cobrindo todo o corpo, maiores que o 

diâmetro da pupila, às vezes maiores do que a órbita (vs. pontos, pintas ou máculas menores 

que o diâmetro da pupila). Scobinancistrus sp. “tubarão” difere ainda de suas congêneres por 

não possuir o último raio da nadadeira dorsal alcançando a placa de sustentação da nadadeira 

adiposa quando adpresso em espécimes maiores que 80 mm CP (vs. último raio da nadadeira 

dorsal alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa quando adpresso em jovens e 

adultos). Adicionalmente, Scobinancistrus sp. “tubarão” difere de suas congêneres pela 

ausência de contato postero-ventral do hiomandibular com o quadrado (vs. contato presente). 

Scobinancistrus sp. “tubarão” difere de S. aureatus pela ausência de faixa larga e amarelo-

alaranjada nas bordas das nadadeiras dorsal e caudal (vs. presença) e pela maior altura do 

pedúnculo caudal 11,7-13,5% no CP (vs. 9,8-11,7% no CP). Difere de S. pariolispos por 

apresentar o opérculo não exposto, coberto por pele ou placas (vs. opérculo exposto); por 

apresentar a superfície ventral com máculas redondas (vs. vermiculações) e pela maior altura 



45 

 

do pedúnculo caudal 11,7-13,5% no CP (vs. 9,9-11,4% no CP). Difere de Scobinancistrus sp. 

“focinho” pela presença de máculas grandes com forma irregular e espaçadas, maiores que o 

diâmetro da pupila, às vezes do que a órbita (vs. máculas do mesmo tamanho da pupila) e por 

apresentar a distância entre as órbitas equivalente ao comprimento do focinho, raramente maior 

(vs. distância entre as órbitas duas vezes o comprimento do focinho). Scobinancistrus sp. 

“tubarão” difere adicionalmente de Scobinancistrus sp. “Tapajós” por apresentar o opérculo 

não exposto, coberto por pele ou placas (vs. opérculo exposto). 

 

Figura 19. Scobinancistrus sp. “tubarão”, INPA 40154, 58.6 mm CP, espécime vivo, jovem, bacia do rio Xingu, 

Pará, Brasil, mostrando as máculas amareladas e grandes ao longo de todo o corpo. Foto: Leandro Sousa. 

Descrição: Dados morfométricos e merísticos sumarizados na Tabela 3. Quarenta e oito 

indivíduos foram examinados e 38 medidos. Scobinancistrus de pequeno a médio porte, com 

maior espécime examinado alcançando 166,2 mm CP. Em vista dorsal e ventral, cabeça e corpo 

moderadamente altos. Focinho levemente triangular a hexagonal em vista dorsal e ventral; 

cabeça e focinho alongado, levemente deprimido. Em vista lateral, da ponta do focinho ao olho 

pouco elevado; a partir deste ponto elevação gradual, leve, e quase reto ou pouco convexo até 

a origem da dorsal; declinação suave da inserção da nadadeira dorsal ao primeiro raio 

procurrente dorsal da nadadeira caudal. Corpo em forma fusiforme, roliço, arredondado em 

corte transversal. Corpo mais largo na parte do cleitro, afunilando suavemente no sentido da 

caudal; maior altura do corpo na origem da nadadeira dorsal. Região ventral plana e reta da 

ponta do focinho até o primeiro raio procurrente ventral da nadadeira caudal.  

 Corpo praticamente sem quilhas; carena suavemente marcada ao longo da base da 

nadadeira dorsal até origem da nadadeira adiposa. Quatro primeiras placas laterais da série 

médio-ventral levemente dobradas (quilhas com uma leve acentuação). Superfície ventral do 

pedúnculo caudal plana, suavemente arredondada. Demais partes do corpo sem quilhas ou 

carena.  



46 

 

 

Figura 20. Scobinancistrus sp. “tubarão” INPA 59493 [ex LIA 5150], holótipo, 99.6 mm CP, Brasil, Pará, Senador 

José Porfírio, cerca de 3,5 km a jusante da BR 230. 

Diâmetro orbital (18% na cabeça), com olhos posicionados dorso-lateralmente e com 

inserção na região posterior da cabeça; em vista lateral, inserido na linha vertical em relação a 

abertura branquial. Região orbital não elevada; área interorbital quase totalmente plana. 
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Supraoccipital levemente elevado, praticamente indistinto dos outros ossos do crânio. Processo 

supraoccipital pequeno, mas conspícuo, posteriormente triangular, não elevado, separando 

anteriormente o primeiro par de placas pré-dorsais. Área pré-dorsal ligeiramente elevada e 

curta, com três séries de placas pré-dorsais: o primeiro par sendo dividido pelo supraoccipital, 

com placas moderadas, geralmente quadrangulares; segundo par de placas quase indistintas e 

terceiro par com placas separadas, grandes, em um formato quase retangular, anterior a placa 

nucal. Placa nucal pequena e anterior à trava do espinho da nadadeira dorsal. Opérculo 

eversível. Odontódeos não desenvolvidos em espécimes juvenis, em indivíduos maiores 

odontódeos pouco desenvolvidos, não alcançando além da região da abertura branquial. 

Opérculo não exposto, área supraopercular coberta por placas pequenas, numerosas e algumas 

vezes quase fusionadas. 

 Boca e lábios de tamanho reduzido; disco oral quase arredondado, levemente retangular; 

lábios densamente cobertos por papilas pequenas e arredondadas (maiores na região central do 

lábio inferior); superfície em torno das maxilas cobertas por pequenas papilas. Lábio inferior 

curto não alcançando a cintura peitoral. Barbilhão maxilar espesso anteriormente, fino, curto e 

livre distalmente, nunca ultrapassando a borda do lábio inferior.  

 Dentes longos, fortes e bicuspidados. Cúspides espatuladas e assimétricas; cúspide 

interna sempre maior que a externa tanto em espécimes jovens quanto adultos. Dentários 

dispostos paralelamente entre si, mas não paralelamente ao pré-maxilar, e pré-maxilares muito 

unidos: máximo de 4 dentes no pré-maxilar e 4 no dentário. Apenas o capuz oral interno entre 

os pré-maxilares, curto, sem papila bucal. Muitas papilas bucais atrás do dentário e pré-maxilar, 

formando um aglomerado de papilas. 

 Cabeça e tronco cobertos completamente por grandes placas dorsalmente, exceto na 

depressão da base da nadadeira dorsal. Região ventral completamente sem placas em indivíduos 

juvenis (até 70 mm CP) da ponta do focinho à origem da abertura urogenital. Espécimes maiores 

(entre 70 e 110 mm CP) com pequenas placas presentes apenas na borda lateral do abdômen e 

dispersas na ponte escapular. Em indivíduos maiores que 110 mm CP, cintura escapular 

totalmente coberta de pequenas placas, e presença de uma área alongada e estreita entre as 

nadadeiras pélvicas até orifício urogenital com pequenas placas, restante do abdômen nu. 

Pedúnculo caudal alto, curto, comprimido e robusto, totalmente coberto por placas. Placas na 

região posterior do corpo fortemente marcadas com linhas de odontódeos mais desenvolvidos 
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em espécimes machos. Cinco séries de placas no pedúnculo caudal. Odontódeos reduzidos e 

curtos. 

 

Figura 21. Scobinancistrus sp. “tubarão”, Volta Grande do Xingu, rio Xingu, Altamira, Pará, Brasil. ANSP 

194989, 121,5 mm CP, adulto. Foto: Mark Sabaj. 

 Nadadeira dorsal com origem na porção anterior do corpo, ligeiramente anterior à linha 

vertical da nadadeira pélvica. Nadadeira dorsal com II, 7; trava do espinho da nadadeira dorsal 

presente, mecanismo de trava não-funcional. Nadadeira dorsal moderada a baixa; último raio 

da nadadeira dorsal não alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa quando 

adpressa em adultos. Região posterior à nadadeira dorsal sem membrana hipertrofiada; 5-8 

placas livres imediatamente após o último raio da nadadeira dorsal; área interdorsal quase plana. 

Nadadeira adiposa pequena e com membrana posterior não desenvolvida. Dois pares de placas 

dorsais separando a adiposa do primeiro raio procurrente da nadadeira caudal. Nadadeira caudal 

i,14,i, claramente emarginada, com raio não ramificado do lóbulo superior menor que raio não 

ramificado do lóbulo inferior. Nadadeira peitoral I,6, curto a moderado, alcançando, mas não 

ultrapassando a base da nadadeira pélvica quando adpressa. Espinho peitoral forte e robusto, 

coberto por pequenos odontódeos, maiores e mais flexíveis na região distal do espinho. Fêmeas 

maduras não apresentam nenhum tipo de odontódeos desenvolvidos. Nadadeira pélvica i,5, 

alcançando posteriormente a base da nadadeira adiposa em linha vertical, mas nunca 

ultrapassando quando adpressa. Nadadeira anal i,4, pequena. Todos os raios cobertos por 

diminutos odontódeos em sua superfície livre. Contagens de vértebras 31 (1) a 32 (1). Seis pares 

de costelas (2). 
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Figura 22. Scobinancistrus sp. “tubarão” (a) macho INPA 54819, 111.9 mm CP e (b) fêmea INPA 54819, 108.2 

mm CP. Setas vermelhas indicam odontódeos no opérculo. 

Coloração em vida: Coloração de fundo com uma tonalidade escura, preta a cinza e bolas e/ou 

manchas amareladas claras e espaçadas bem destacadas ao longo de toda a superfície corporal. 

Estas máculas podem permanecer redondas, coalescer ou ainda se alongar, adquirindo formas 

irregulares. Todas as nadadeiras cobertas por bolas e/ou manchas tanto em juvenis quanto 

adultos (Fig. 18, 19 e 21). Em juvenis, as manchas são maiores (em termos absolutos) e mais 

espaçadas do que em adultos (Fig. 19). Em subadultos e adultos, as manchas ganham uma forma 

mais arredondada e aumentam em número (Fig. 18 e 21). Superfície ventral marrom claro com 

manchas espaçadas, às vezes quase imperceptíveis tanto em jovens e adultos.  

Coloração em álcool: Similar ao padrão em vida, com coloração de fundo marrom a cinza e 

manchas branco-amareladas (Fig. 20 e 22). Superfície ventral esbranquiçada a cinza, com as 

manchas desaparecendo após a fixação, principalmente em indivíduos jovens. 

Dimorfismo sexual: Machos maduros com odontódeos hipertrofiados no opérculo, 

ultrapassando a borda posterior da órbita, bem como na região do pedúnculo caudal (Fig. 22). 

Além disso, as fêmeas apresentam o corpo mais alargado que os machos na região da nadadeira 

dorsal.  

Distribuição: Scobinancistrus sp. “tubarão” é endêmica da bacia do rio Xingu, onde ocorre 

desde o trecho imediatamente a montante da cidade de Altamira até alguns quilômetros a 

jusante da cachoeira de Belo Monte, na região de Vitória do Xingu (Fig. 23). 

História natural e status de conservação: Ocorre em áreas de corredeiras fortes no canal 

principal do rio, embaixo de blocos de rochas soltas misturadas com cascalho (conglomerados 

de seixos com uma coloração amarelada, conhecidos localmente como “mocororô”)  
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Tabela 3. Dados morfométricos e merísticos de Scobinancistrus sp. “tubarão”. Medidas incluem o holótipo (H), 

21 parátipos e 16 não-tipos. Med= média; Min= mínimo; Max= máximo; DP= desvio padrão; N= número de 

espécimes medidos. 

MEDIDAS H Med Min Max DP N 

Comprimento padrão (mm) 99,6  67,8 166,2  38 

Porcentagem no comprimento padrão       
Comprimento pré-dorsal 36,3 37,3 34,2 40,3 1,2 38 

Comprimento da cabeça 31,1 30,9 28,4 33,2 1,2 38 

Largura do cleitro 26,3 26,5 25,3 28,0 0,6 38 

Largura do processo cleitral 24,8 24,1 23,6 26,1 0,6 33 

Comprimento do cleitro 8,7 8,9 6,8 10,2 0,6 34 

Distância origem das nadadeiras peitoral e pélvica 24,7 22,9 17,6 26,1 1,5 38 

Comprimento do espinho da nadadeira peitoral 30,5 27,8 24,9 30,6 1,7 38 

Distância entre a origem das nadadeiras pélvica e anal 23,7 23,3 21,2 25,4 1,0 38 

Comprimento do espinho da nadadeira pélvica 25,5 24,4 21,5 27,5 1,4 38 

Comprimento pós-anal 30,8 31,1 28,8 33,7 1,2 38 

Comprimento do espinho da nadadeira anal 12,3 13,2 8,5 15,8 1,4 38 

Comprimento do espinho da nadadeira dorsal 26,9 25,0 20,5 29,0 2,1 38 

Comprimento da base da nadadeira dorsal 27,4 28,4 26,4 31,6 1,1 38 

Distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa 18,2 15,5 13,6 18,2 1,1 38 

Altura do pedúnculo caudal 12,9 12,6 11,7 13,5 0,4 38 

Comprimento do espinho da nadadeira adiposa 9,7 10,1 6,6 11,7 1,3 38 

Comprimento entre as nadadeiras adiposa e caudal 7,8 9,6 5,2 23,3 4,8 38 

Altura do corpo na origem da nadadeira dorsal 18,1 16,9 13,5 20,2 1,8 38 

Largura do corpo na origem da nadadeira dorsal 23,9 23,4 20,9 26,5 1,3 38 

Largura do corpo na origem da nadadeira anal 18,8 17,2 15,1 19,3 0,9 38 

Comprimento pós-dorsal 33,8 32,6 22,9 37,1 2,5 38 

Comprimento entre o ânus e a nadadeira anal 5,5 6,2 4,6 7,9 0,7 38 

Porcentagem no comprimento da cabeça       
Diâmetro da órbita 18,5 18,0 15,9 21,0 1,0 38 

Comprimento do focinho 61,5 61,8 57,3 66,1 1,8 38 

Distância entre as narinas 12,0 11,6 9,9 13,9 1,0 38 

Distância entre as órbitas 32,1 31,3 28,8 35,3 1,6 38 

Altura da cabeça 52,2 50,2 45,7 58,2 2,6 38 

Comprimento do dentário 13,6 14,0 9,3 18,3 2,1 38 

Comprimento do pré-maxilar 14,6 13,3 7,7 16,5 2,0 38 

Largura da cabeça 71,1 71,3 64,8 80,9 3,5 38 

Distância entre o olho e a narina 16,5 15,6 12,1 18,4 1,6 38 

Distância interbranquial 47,5 47,3 41,7 53,3 2,6 38 

Distância origem do esp. peitoral e abertura branquial 24,6 23,7 18,9 28,2 2,5 38 

Largura do lábio inferior 39,7 39,7 34,8 45,2 2,8 38 

Comprimento do lábio inferior 17,2 14,9 8,6 19,8 2,2 38 

Comprimento do barbilhão 10,1 10,5 5,0 13,4 2,0 34 

CONTAGENS       
Número de dentes no dentário 3  1 4  38 

Número de dentes no pré-maxilar 4  2 4  38 

Placas na linha lateral 27  26 28  38 

Placas entre as nadadeiras anal e caudal 13  12 14  38 

Placas entre as nadadeiras dorsal e adiposa 8  5 8  38 

Placas entre as nadadeiras adiposa e caudal 2  2 4  38 

Placas pré-dorsais 3  3 3  38 

Placas ao longo da base da nadadeira anal 2  2 3  38 

Placas ao longo da base da nadadeira dorsal 9  9 10  38 



51 

 

(Anatole et al., 2008; Sawakuchi et al., 2015). As bolas ou manchas amareladas ao longo do 

corpo, provavelmente, são uma camuflagem da espécie para viver entre os cascalhos 

incrustados ao longo do rio. A espécie habita desde locais rasos a fundos, ultrapassando os 10 

metros. 

 A construção do complexo da barragem de Belo Monte representa a principal ameaça 

para os indivíduos de Scobinancistrus sp. “tubarão”, uma vez que praticamente toda a 

distribuição conhecida da espécie está na área de Impacto Direto e Indireto dessa usina 

hidrelétrica. No fim de 2015, houve o barramento e uma área de aproximadamente 170 km foi 

afetada com o enchimento do reservatório, transformando locais de águas correntes em 

ambientes lênticos, incluindo a localidade tipo da espécie. Isso ocasionou uma drástica mudança 

no habitat, uma vez que a jusante do barramento houve uma diminuição do fluxo de água, e a 

montante um lago foi criado pelo represamento, fragmentando a população  (Sabaj-Pérez, 2015; 

Sawakuchi et al., 2015).  

Devido à pequena extensão geográfica de distribuição, essa espécie possivelmente tem 

um alto risco de extinção porque exibe requisitos mais restritos de uso de hábitat. Devido a isso, 

são necessários meios de preservação para garantir os ciclos naturais dessa e outras espécies, já 

que a construção de usinas hidrelétricas pode ter efeitos irreversíveis na biodiversidade e no 

funcionamento do ecossistema como um todo (Fitzgerald et al., 2018; Arantes et al., 2019; 

Azevedo-Santos et al., 2019). O hábito alimentar das espécies de Scobinancistrus é carnívoro 

e seletivo (Zuanon, 1999; Dary et al., 2017), assim, acreditamos que Scobinancistrus sp. 

“tubarão” possua dieta semelhante às suas congêneres, uma vez que possui características 

corporais semelhantes que indicam formas semelhantes de obtenção, processamento e digestão 

do alimento. 

Importância econômica: Espécie com grande potencial ornamental, sendo bastante apreciada 

por aquaristas. É exportada e colecionada por diversos consumidores nacionais e internacionais 

ao longo de todo o mundo (desde países sul-americanos, europeus e asiáticos) (Ramos et al., 

2015). Conhecido no mercado ornamental como acari-tubarão, opal spot pleco, polka-dot cigar 

pleco ou L082 pleco (Anatole et al., 2008).  
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Figura 23. Mapa parcial do rio Xingu, Pará, Brasil, mostrando a distribuição de Scobinancistrus sp. “tubarão”. 

Estrela amarela: cidades; triângulo escuro: localidade tipo; e círculos vermelhos: pontos de distribuição. 

Comentários: Scobinancistrus sp. “tubarão” só ocorre na porção a jusante  da confluência dos 

rios Xingu-Iriri. Até o momento, nenhum registro dessa espécie é conhecido a montante da 

confluência desses dois rios. Por outro lado, a espécie é amplamente distribuída desde a 

comunidade do Boa Esperança, a montante da cidade de Altamira, até a porção do baixo rio 

Xingu na região do Itaobinha. A julgar por esse padrão de distribuição na porção inferior do rio 

Xingu, em que o rio se torna um lago de ria e o substrato rochoso desaparece embaixo da água, 

diferentemente da Volta Grande do Xingu que possui muitos canais de águas rápidas e rasos, 

esta espécie pode estar sendo limitada na porção inferior devido às suas peculiaridades 

morfológicas, sendo restrita somente a locais de águas rasas e rápidas com rochas expostas no 

canal principal do rio (Camargo et al., 2004; Fitzgerald et al., 2018). Além disso, uma vez que 

rio Xingu se torna um lago de ria nesse região, a amostragem se torna mais difícil devido à 

profundidade e pelo fato de as rochas estarem submersas, sendo assim, esses locais 

provavelmente não foram amostrados adequadamente ainda, e isso pode estar refletindo na 

distribuição dessa espécie, já que a amostragem é fundamental para a descoberta de novas 

espécies ou para a ampliação da distribuição das mesmas (Oberdorff et al., 2019). 
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 Além disso, Scobinancistrus sp. “tubarão” é a menor espécie dentro do gênero, 

alcançando tamanho máximo de 166,2 mm CP. Os exemplares adultos dessa espécie 

apresentam a coloração dos jovens das demais espécies com bolas irregulares, o que 

aparentemente pode ser um caráter pedomórfico. Entretanto, sugerimos que um estudo mais 

detalhado seja realizado com essa espécie para confirmar ou refutar tal hipótese. 

Scobinancistrus sp. “focinho” 

(Figura 24 a 29); Tabela 4. 

Holótipo: INPA 58781, 1, 172,8 mm CP, Brasil, Pará, Altamira, rio Iriri, Largo do Sousa, 

cachoeira Grande do rio Iriri, acima da confluência com o rio Xingu, 3°50'36.03"S 

52°44'6.99"W, 14 agosto 2012, A. Gonçalves, P. Trindade. 

Parátipos: Todos do Brasil, estado do Pará, drenagem do rio Xingu: INPA 31436, 2, 187.3-

192.78 mm CP, drenagem Iriri, doado pelo Sr; Aldecir, material Iriri, 10 novembro 2008, L. 

Rapp Py-Daniel e R. R. de Oliveira. INPA 40062, 1, 163.74 mm CP, Altamira, rio Iriri ao largo 

do Sousa, abaixo das cachoeiras grandes do Iriri, 3°50'35.80"S 52°44'1.50"W, 09 setembro 

2013, M. S. Pérez, L. M. Sousa, A. S. Oliveira e P. M. M. Ito.  INPA 58781, 1, 172.88 mm CP, 

Altamira, rio Iriri, largo do Sousa, acima da confluência, 3°50'36.03"S 52°44'6.99"W, 14 

setembro 2012, A. Gonçalves, P. Trindade e Pescador local. INPA 58782, 2, 195.56-214.20 

mm CP, Altamira, rio Iriri, largo do Sousa, acima da confluência, 3°50'43.30"S 52°44'12.33"W, 

14 setembro 2012, A. Gonçalves, P. Trindade e Pescador local. INPA 58920, 2, 163,66-168.36 

mm CP, São Félix do Xingu, 01 fevereiro 2019, doados pela empresa Arapaima. LIA 001172, 

1, 169.12 mm CP, São Félix do Xingu, Xadai, acima de São Félix do Xingu, 6°53'35.83"S 

52°2'14.93"W, 20 setembro 2014, L. Sousa, A. Gonçalves e C. Martins. LIA 001283, 2, 57.97-

74.64 mm CP, São Félix do Xingu, Araraquara, 6°33'12.89"S 52°6'10.33"W, 24 setembro 2014, 

L. Sousa, A. Gonçalves e C. Martins. LIA 001299, 2, 73.10-156.73 mm CP, São Félix do Xingu, 

Pedra Preta, 6°57'31.46"S 52°15'27.36"W, 22 setembro 2014, L. Sousa, A. Gonçalves e C. 

Martins. LIA 001538, 1, 151.72 mm CP, São Félix do Xingu, Travessão do Nazaré, 

6°18'25.74"S 52°28'5.27"W, 26 setembro 2014, L. Sousa, A. Gonçalves e C. Martins. LIA 

002678, 1, 60.47 mm CP, São Félix do Xingu, 1,70 km acima do Xadai, 6°54'5.93"S 52° 

3'3.12"W, 26 maio 2015, A. Gonçalves, D. Silva e Ney pescador. LIA 003455, 1, 70.74 mm 

CP, Altamira, Boa Esperança, Resex do Rio Iriri, 4°25'9.80"S 53°46'38.06"W, 31 janeiro 2016, 

A. Gonçalves, D. Silva e P. Trindade. LIA 003521, 1, 186.26 mm CP, Altamira, Cachoeirinha, 

Resex do Rio Iriri, 4°40'29.32"S 54°27'23.47"W, 23 janeiro 2016, A. Gonçalves, D. Silva e P. 
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Trindade. LIA 003550, 1, 64.85 mm CP, Altamira, Cachoeirinha, Resex do Rio Iriri, 

4°41'3.80"S 54°33'11.63"W, 23 janeiro 2016, A. Gonçalves, D. Silva e P. Trindade. LIA 

003558, 1, 222.30 mm CP, Altamira, Resex do rio Iriri, Lajeado, 4°51'9.83"S 54°37'3.86"W, 

21 janeiro 2016, A. Gonçalves, D. Silva e P. Trindade. LIA 003582, 1, 190.50 mm CP, 

Altamira, Resex do rio Iriri, Lajeiro, 4°53'25.37"S 54°36'20.66"W, 21 janeiro 2016, A. 

Gonçalves, D. Silva e P. Trindade. LIA 003701, 2, 69.96-95.04 mm CP, Altamira, Roberto 

Manelito, Resex do Rio Iriri, 4°48'22.03"S 54°39'36.00"W, 24 janeiro 2016, A. Gonçalves, D. 

Silva e P. Trindade. LIA 003943, 1, 69.31 mm CP, Altamira, Bela Vista, Resex do Rio Xingu, 

5°18'24.09"S 52°53'30.52"W, 18 fevereiro 2016, A. Gonçalves, D. Silva e P. Trindade. LIA 

005932, 2, 76.78-78.61 mm CP, Altamira, Lajeiro, Resex do Rio Iriri, 4°51'29.20"S 

54°36'52.48"W, 22 agosto 2016, A. Gonçalves, D. Silva e D. Batista. LIA 005943, 4, 81.08-

182.96 mm CP, Altamira, Furo do Fava, Jatobá, Resex do Rio Iriri, 4°41'12.80"S 

54°33'23.94"W, 23 agosto 2016, A. Gonçalves, D. Silva e D. Batista. LIA 005956, 1, 93.87 

mm CP, Altamira, Resex Iriri, Curral de Pedra, 4°34'38.35"S 54° 2'41.71"W, 25 agosto 2016, 

A. Gonçalves, D. Silva e D. Bastos. LIA 006026, 1, 71.89 mm CP, Altamira, Resex Xingu, 

Bom Jardim, 5°33'48.24"S 52°42'6.30"W, 18 setembro 2016, A. Gonçalves, D. Silva e P. 

Trindade. LIA 006040, 1, 52.51 mm CP, Altamira, Resex Xingu, Bom Jardim, 5°35'52.98"S 

52°41'38.54"W, 18 setembro 2016, A. Gonçalves, D. Silva e P. Trindade. LIA 006091, 1, 38.96 

mm CP, Altamira, Resex Xingu, Morro do Costinha, 4°44'42.86"S 52°47'14.25"W, 21 

setembro 2016, A. Gonçalves, D. Silva e P. Trindade. LIA 006098, 1, 71.88 mm CP, Altamira, 

Resex Xingu, Morro do Costinha/Furo da Aurora, 4°51'45.15"S 52°50'0.25"W, 21 setembro 

2016, A. Gonçalves, D. Silva e P. Trindade. LIA 006126, 4, 48.7-87.62 mm CP, Altamira, 

Resex do rio Xingu, Morro Grande/Mocororô do Zezão, 5°0'17.03"S 52°55'45.55"W, 24 

setembro 2016, A. Gonçalves, D. Silva e P. Trindade. LIA 006129, 6, 45.89-159.83 mm CP, 

Altamira, Resex Xingu, Morro Grande/Mocororô do Zezão, 5°0'17.03"S 52°55'45.55"W, 24 

setembro 2016, A. Gonçalves, D. Silva e P. Trindade. LIA 006139, 1, 80.49 mm CP, Altamira, 

Resex Xingu, Volta da Pedra/Bem-Te-Vi, 4°40'43.86"S 52°44'12.37"W, 25 setembro 2016, A. 

Gonçalves, D. Silva e P. Trindade. LIA 006144, 2, 80.77-176-76 mm CP, Altamira, Resex 

Xingu, Volta da Pedra/Bem-Te-Vi, 4°40'43.83"S 52°44'12.37"W, 25 setembro 2016, A. 

Gonçalves, D. Silva e P. Trindade. LIA 006167, 1, 67.49 mm CP, Altamira, Resex Xingu, Pedra 

Preta, 4°32'22.67"S 52°42'48.56"W, 27 setembro 2016, A. Gonçalves, D. Silva e P. Trindade. 

LIA 006181, 1, 77.24 mm CP, Altamira, Resex Xingu, Pedra Preta/Furo do Jatobá, 4°32'22.60" 
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Figura 24. Scobinancistrus sp. “focinho”, LIA 6129, 159.8 mm CP, espécime vivo, adulto, RESEX do rio Xingu, 

Pará, Brasil. Foto: Alany Gonçalves. 

S 52°42'49.31"W, 27 setembro 2016, A. Gonçalves, D. Silva e P. Trindade. LIA 006182, 1, 

85.50 mm CP, Altamira, Resex do rio Xingu, Pedra Preta/Furo do Jatobá, 4°32'22.60"S 

52°42'49.39"W, 27 setembro 2016, A. Gonçalves, D. Silva e P. Trindade. LIA 006217, 1, 

108.84 mm CP, Altamira, Resex Xingu, Baliza, 4°25'37.78"S 52°39'57.96"W, 29 setembro 

2016, A. Gonçalves, D. Silva e P. Trindade. LIA 006218, 1, 218.6 mm CP, Altamira, Resex 

Xingu, Baliza, 4°25'37.78"S 52°39'57.96"W, 29 setembro 2016, A. Gonçalves, D. Silva e P. 

Trindade. LIA 006260, 1, 89.66 mm CP, São Félix do Xingu, Cachoeira do Xadá, 6°52'42.00"S 

52°1'10.00"W, 11 agosto 2016, L. Sousa, O. Lucanus e M. Kalacska. MZUSP 108192, 2, 75.64 

mm CP (1 não medido), Altamira, acima de Altamira, 26 outubro 2011, coletados por 

pescadores ornamentais. 

Diagnose: Scobinancistrus sp. “focinho” difere de todas as saus congêneres por apresentar o 

focinho alongado e reto, sendo duas vezes maior que a distância entre as órbitas (vs. focinho 

curto, comprimento do focinho equivalente à distância entre as órbitas). Adicionalmente, 

Scobinancistrus sp. “focinho” difere de suas congêneres por apresentar a fenestra anterior à 

sutura cartilaginosa do basipterígio ausente ou muito pequena (vs. fenestra anterior à sutura 

cartilaginosa do basipterígio presente e moderadamente desenvolvida) e por apresentar o 

côndilo de articulação do quadrado com o ângulo-articular fino e pontudo (vs. côndilo grosso e 

com a extremidade arredondada). Scobinancistrus sp. “focinho” difere de S. aureatus pela 

ausência de uma faixa larga e amarelo-alaranjada nas bordas das nadadeiras dorsal e caudal (vs. 

presença). Difere de S. pariolispos por apresentar o opérculo coberto por pele ou placas (vs. 
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opérculo exposto). Difere de Scobinancistrus sp. “tubarão” por apresentar máculas 

regularmente distribuídas, pequenas e de tamanho similar ou menor que o diâmetro da pupila 

(vs. máculas maiores que o diâmetro pupila, às vezes maiores do que a órbita, com forma 

irregular e espaçadas); por apresentar em jovens as pintas da cabeça menores que as do corpo 

(vs. máculas de mesmo tamanho na cabeça e corpo); por atingir um maior tamanho corporal 

222,3 mm CP (vs. no máximo 166,2 mm CP) e por possuir o corpo menos deprimido. 

Scobinancistrus sp. “focinho” difere adicionalmente de Scobinancistrus sp. “Xingu” por 

apresentar o processo anterolateral não-fusionado ao processo anteromesial (vs. processo 

fusionado). Difere de Scobinancistrus sp. “Tapajós” por apresentar o opérculo coberto por pele 

ou placas (vs. opérculo exposto). 

Descrição: Dados morfométricos e merísticos são apresentados na Tabela 4. Cinquenta e quatro 

espécimes foram examinados e 45 medidos. Espécie de médio porte, com maior espécime 

examinado atingindo 222,3 mm CP. Em vista dorsal e ventral, cabeça e corpo robustos e altos. 

Focinho suavemente pentagonal em vista dorsal e ventral; cabeça e focinho alongados e 

levemente deprimidos. Em vista lateral, perfil elevado da ponta do focinho ao olho, com uma 

suave elevação ou quase reto ou pouco convexo da inserção da nadadeira dorsal ao primeiro 

raio procurrente dorsal da nadadeira caudal. Corpo arredondado, roliço em corte transversal. 

Corpo mais largo na região do cleitro; deste ponto em diante afunilando gradativamente no 

sentido da caudal; maior altura do corpo na origem da nadadeira dorsal. Superfície ventral reta 

e plana da ponta do focinho até o primeiro raio procurrente ventral da nadadeira caudal. 

 Corpo praticamente sem quilhas, carena levemente marcada ao longo da base da 

nadadeira dorsal até a origem da nadadeira adiposa. Primeiras três e quatro placas laterais da 

série médio-ventral suavemente dobradas (quilhas pouco acentuadas). Superfície ventral do 

pedúnculo caudal totalmente plano, levemente arredondado. As demais partes do corpo sem a 

presença de quilhas ou carenas. 
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Figura 25. Scobinancistrus sp. “focinho”, LIA 6167, 67.4 mm CP, espécime vivo, jovem, bacia do rio Xingu, 

Pará, Brasil. Foto: Alany Gonçalves. 

 Boca e lábios de tamanho moderado; disco oral arredondado (em adultos), algumas 

vezes quase retangular (em jovens menores que 100 mm); lábios intensamente cobertos por 

pequenas e redondas papilas (maiores na porção central do lábio inferior); Lábio inferior de 

tamanho médio, mas não atingindo a margem da cintura escapular. Barbilhão maxilar espesso 

anteriormente, fino e livre distalmente, algumas vezes ultrapassando a borda do lábio inferior. 

Região da abertura branquial pequena a moderada. 

 Olhos posicionados dorso-lateralmente e inseridos na porção posterior da cabeça; em 

vista lateral, inserido na linha vertical em relação a abertura branquial. Região orbital não 

elevada; área interorbital totalmente plana. Supraoccipital ligeiramente elevado, geralmente 

indistinto dos outros ossos do crânio. Processo supraoccipital grande, mas conspícuo, 

posteriormente triangular, não elevado, separando anteriormente o primeiro par de placas pré-

dorsais. Área pré-dorsal com três séries de placas: o primeiro par, imediatamente após o 

supraoccipital com placas grandes e geralmente retangulares; segundo par de placas geralmente 

indistintas e terceiro par com placas separadas e grandes, em um formato quase quadrangular, 

anterior a placa nucal. Placa nucal moderada a grande e anterior à trava do espinho da nadadeira 

dorsal. Opérculo eversível. Odontódeos pouco desenvolvidos em espécimes juvenis e adultos, 

não alcançando além da região de abertura branquial. Opérculo não exposto, área 

supraopercular coberta por placas pequenas, numerosas e algumas vezes quase fusionadas. 



58 

 

 

Figura 26. Scobinancistrus sp. “focinho”, INPA 58781, holótipo, 172.8 mm CP, largo do Sousa, cachoeira Grande 

do rio Iriri, Altamira, Pará, Brasil. 

 Dentes alongados, fortes e cuspidados. Cúspides grandes e espatuladas; cúspides 

assimétricas e com uma divisão vertical, com a cúspide interna sempre maior que a externa 

tanto em jovens quanto adultos. Dentários dispostos paralelamente entre si e pré-maxilar de 

tamanho similares e muito unidos; máximo de 5 dentes no dentário e 5 no pré-maxilar. Em 

indivíduos adultos os dentes do dentário podem atingir mais de 6,1 mm de comprimento. Capuz 

oral interno presente, pequeno e fino entre os pré-maxilares, sem papila bucal. Muitas papilas 

bucais atrás do dentário e pré-maxilar, algumas vezes adentrando a abertura bucal. 
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 Cabeça e tronco completamente cobertos por grandes placas dorsalmente, exceto na 

depressão da base da nadadeira dorsal. Superfície ventral completamente sem placas em 

espécimes jovens (até 100 mm CP), da ponta do focinho à origem da abertura urogenital. Em 

espécimes maiores (100 a 140 mm CP), com pequenas placas presentes na borda lateral do 

abdômen, placas dispersas na ponte escapular e poucas placas entre as pélvicas. Em indivíduos 

maiores (>140 mm CP) cintura escapular, região central e uma área alongada e larga entre as 

nadadeiras pélvicas até a abertura urogenital com a presença de pequenas placas; abdome nu 

apenas na inserção das nadadeiras pélvicas. Pedúnculo caudal moderado, relativamente 

alongado e completamente coberto por placas. Placas da série mediana 27 (média, segundo 

Schaefer, 1997). Todas as placas marcadas com linhas de odontódeos de tamanhos similares 

tanto em machos quanto fêmeas. Odontódeos reduzidos e curtos. Cinco séries de placas no 

pedúnculo caudal. 

 Origem da nadadeira dorsal na porção anterior do corpo, levemente anterior a linha 

vertical da inserção da nadadeira pélvica. Nadadeira dorsal II, 7; trava do espinho da nadadeira 

dorsal presente, mecanismo de trava não-funcional. Nadadeira dorsal grande, alongada e alta, 

alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa quando adpressa em jovens e adultos. 

Região entre as nadadeiras dorsal e adiposa com média de seis placas livres.  Nadadeira adiposa 

moderada e alta com a membrana posterior pouco desenvolvida. Dois pares de placas dorsais 

separando a nadadeira adiposa do primeiro raio procurrente dorsal da nadadeira caudal. 

Nadadeira caudal i,14,i, levemente semilunar, algumas vezes emarginada (em jovens), com raio 

não ramificado do lóbulo inferior maior que o raio não ramificado do lóbulo superior. Nadadeira 

peitoral I,6, grande, geralmente ultrapassando a base da nadadeira pélvica quando adpressa, 

mas não atingindo a abertura urogenital. Espinho peitoral grande, forte, coberto por odontódeos 

pequenos na base, e maiores e mais flexíveis na porção distal do espinho. Nadadeira pélvica 

i,5, grande, alcançando, mas não ultrapassando a base da nadadeira anal quando adpressa. 
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Tabela 4. Dados morfométricos e merísticos de Scobinancistrus sp. “focinho”. Medidas incluem o holótipo (H) e 

44 parátipos (todos além do holótipo são parátipos). Med= média; Min= mínimo; Max= máximo; DP= desvio 

padrão; N= número de espécimes medidos. 

MEDIDAS H Med Min Max DP N 

Comprimento padrão (mm) 172,8  60,47 222,3  45 

Porcentagem no comprimento padrão       
Comprimento pré-dorsal 39,1 39,4 37,2 43,2 1,5 45 

Comprimento da cabeça 32,9 33,1 28,7 36,2 1,7 45 

Largura do cleitro 27,1 26,3 24,1 30,1 1,0 45 

Largura do processo cleitral 24,9 24,5 22,7 27,9 1,0 40 

Comprimento do cleitro 9,1 8,8 7,9 10,1 0,4 45 

Distância origem das nadadeiras peitoral e pélvica 20,2 22,1 18,2 25,3 1,7 45 

Comprimento do espinho da nadadeira peitoral 29,1 27,7 25,3 30,2 1,2 45 

Distância origem das nadadeiras pélvica e anal 23,3 22,6 19,0 26,1 1,4 45 

Comprimento do espinho da nadadeira pélvica 27,1 26,0 15,8 30,1 2,3 45 

Comprimento pós-anal 31,8 30,4 28,0 33,0 1,2 45 

Comprimento do espinho da nadadeira anal 15,1 13,8 10,4 16,5 1,4 44 

Comprimento do espinho da nadadeira dorsal 30,5 27,6 21,6 32,6 2,7 43 

Comprimento da base da nadadeira dorsal 30,3 28,8 24,3 31,4 1,5 45 

Distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa 15,3 15,7 13,1 18,4 1,3 45 

Altura do pedúnculo caudal 12,5 11,5 10,4 12,8 0,6 45 

Comprimento do espinho da nadadeira adiposa 10,6 10,3 8,5 12,2 0,9 45 

Comprimento entre as nadadeiras adiposa e caudal 6,9 7,7 5,0 11,2 1,4 45 

Altura do corpo na origem da nadadeira dorsal 21,6 18,8 15,6 22,9 1,8 45 

Largura do corpo na origem da nadadeira dorsal 25,1 23,7 15,6 28,0 1,9 45 

Largura do corpo na origem da nadadeira anal 19,8 17,8 15,8 20,2 1,2 45 

Comprimento pós-dorsal 29,9 31,4 28,3 35,6 1,8 45 

Comprimento entre o ânus e a nadadeira anal 4,8 5,7 4,4 7,4 0,6 45 

Porcentagem no comprimento da cabeça       
Diâmetro da órbita 15,2 16,5 13,7 19,5 1,7 45 

Comprimento do focinho 68,8 66,2 58,0 72,9 4,6 45 

Distância entre as narinas 11,9 11,8 10,1 15,0 0,9 45 

Distância entre as órbitas 35,3 32,2 29,3 35,3 1,4 45 

Altura da cabeça 60,0 52,7 47,1 60,9 3,7 45 

Comprimento do dentário 15,0 15,2 9,8 19,2 2,0 45 

Comprimento do pré-maxilar 13,3 14,1 8,2 16,9 1,8 45 

Largura da cabeça 70,0 69,4 64,0 74,0 2,5 45 

Distância entre o olho e a narina 22,2 18,5 12,5 23,7 3,2 45 

Distância interbranquial 47,8 45,3 38,3 51,6 2,9 45 

Distância origem do espinho peitoral e abertura branquial 22,2 22,4 18,1 27,4 2,3 45 

Largura do lábio inferior 39,2 40,4 33,4 50,3 3,3 45 

Comprimento do lábio inferior 14,8 14,9 10,7 29,7 3,0 45 

Comprimento do barbilhão 15,7 12,3 7,3 22,0 2,6 45 

CONTAGENS       
Número de dentes no dentário 3  1 5  45 

Número de dentes no pré-maxilar 3  2 5  45 

Placas na linha lateral 26  26 28  45 

Placas entre as nadadeiras anal e caudal 13  12 13  45 

Placas entre as nadadeiras dorsal e adiposa 6  6 8  45 

Placas entre as nadadeiras adiposa e caudal 2  2 3  45 

Placas pré-dorsais 3  3 3  45 

Placas ao longo da base da nadadeira anal 2  2 3  45 

Placas ao longo da base da nadadeira dorsal 9  8 9  45 
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Nadadeira anal i,4, moderada, com final na linha vertical da inserção da nadadeira adiposa. 

Todos os raios cobertos por odontódeos em sua superfície livre. Contagem de vértebras 30 (2) 

a 31 (2). Seis (1) a sete (3) pares de costelas. 

Coloração em vida: Corpo com coloração verde-oliva a cinza-escuro na cabeça e tronco. Em 

adultos, as pintas são amareladas e possuem tamanho uniforme ao longo da cabeça e corpo (Fig. 

24). Em juvenis as pintas são alaranjadas e menores que o diâmetro da pupila na cabeça, 

aumentando de tamanho em direção ao pedúnculo caudal (Fig. 25). Superfície ventral 

acinzentada-claro e sem pintas nosjovens; em adultos a região abdominal é coberta por bolas 

de tamanho similares (em espécimes do rio Iriri) e por vermiculações (em espécimes do rio 

Xingu). As áreas nuas (sem placas) na região de inserção da nadadeira pélvica são mais claras 

que o restante da superfície ventral. Todas as nadadeiras cobertas por pintas. 

Coloração em álcool: Similar ao padrão em vida, com coloração de fundo acinzentada. Em 

exemplares preservados há pouco tempo as pintas perdem o brilho, mas mantêm uma tonalidade 

laranja-amarelada clara (Fig. 26). A região ventral torna-se esbranquiçada a cinza-clara em 

jovens, e adultos mantêm o padrão de bolas (espécimes do rio Iriri) e vermiculações (espécimes 

do rio Xingu), embora menos conspícuas (Fig. 27). 

 

Figura 27. Scobinancistrus sp. “focinho” do rio Xingu (A e B, LIA 6218, 218,6 mm CP, macho) e do rio Iriri (C 

e D, LIA 3582, 190,5 mm CP, fêmea), Pará, Brasil. Setas indicam o côndilo de articulação do quadrado com o 

ângulo-articular fino e pontudo em machos, mostrando a expansão lateral do focinho. 

Dimorfismo sexual: Em Scobinancistrus sp. “focinho”, o dimorfismo sexual é um tanto 

incomum e até o momento, não documentado em representantes de Loricariidae. Machos 

maduros apresentam um ângulo formado pela articulação do quadrado com o ângulo-articular 

mais agudo nos machos do que nas fêmeas, deixando a cabeça visivelmente mais larga (Fig. 



62 

 

27). Machos maduros não desenvolvem odontódeos hipertrofiados no opérculo, no acúleo 

peitoral e nem na porção do pedúnculo caudal, diferentemente de suas congêneres. Não se sabe 

quais processos ecológicos e evolutivos estão envolvidos nesse tipo único de dimorfismo sexual 

em Scobinancistrus sp. “focinho”, e nem quais mecanismos estão atuando para a diferenciação 

e adaptação desse tipo de estrutura nessa espécie. 

 

Figura 28. Mapa parcial da bacia do rio Xingu, Pará, Brasil, mostrando a distribuição de Scobinancistrus sp. 

“focinho”. Estrela amarela: cidades; triângulo escuro: localidade tipo; e círculos vermelhos: pontos de distribuição. 

Distribuição: Scobinancistrus sp. “focinho” é endêmica da porção superior do Médio rio Xingu 

a montante da confluência dos rios Xingu e Iriri, (Fig. 28). 

História natural: Ocorre em locais de corredeiras moderadas a fortes, onde ocupa fendas de 

rochas, com registros de ocorrência entre 1 e 10 metros de profundidade (Diemont, 2014).  

Importância econômica: Espécie com potencial ornamental, conhecida no mercado 

ornamental como L253 pleco ou Black Royal Goldie pleco. 
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Figura 29. Diferenças nos padrões de coloração ao longo do desenvolvimento ontogenético de Scobinancistrus 

sp. “focinho” (A- jovem, LIA 1283, 57.9 mm CP; B- adulto, INPA 58781, 172.8 mm CP) e Scobinancistrus sp. 

“tubarão” (C- jovem, INPA 40154, 58.6 mm CP; D- adulto, ANSP 194989, 121.5 mm CP). Espécimes vivos, bacia 

do rio Xingu, Pará, Brasil. Fotos: Leandro Sousa. 

Comentários: Os espécimes de Scobinancistrus sp. “focinho” do rio Xingu apresentam a 

superfície ventral com vermiculações, já os espécimes do rio Iriri apresentam a região ventral 

com bolas (Fig. 27), o que indica a possível existência de duas populações. Essa espécie é 

semelhante morfologicamente a Scobinancistrus sp. “tubarão”, no entanto, Scobinancistrus sp. 

“focinho” possui um maior tamanho corporal chegando a 222,3 mm CP, enquanto 

Scobinancistrus sp. “tubarão” chega no máximo até 166,2 mm CP. No rio Xingu, essas duas 

espécies de Scobinancistrus são as únicas que não são sintópicas (Fig. 29). 

Ao contrário de S. aureatus e Scobinancistrus sp. “Xingu”, que são amplamente 

distribuídas ao longo do rio Xingu e Iriri, Scobinancistrus sp. “focinho” ocorre apenas a 

montante da confluência dos rios Xingu-Iriri. Por outro lado, essa espécie pode estar sendo 

limitada por algumas barreiras geográficas, já que o rio Xingu alterna locais com substratos 

rochosos e corredeiras, com locais com grandes áreas de remansos com sedimentos 

acumulados, restringindo algumas espécies essencialmente reofílicas (Sawakuchi et al., 2015; 

Magalhães, 2017).  

Scobinancistrus sp. “Xingu” 

(Figuras 30 a 34); Tabela 5. 

Holótipo: INPA 34656, 135.6 mm CP, Brasil, Pará, Altamira, rio Xingu, pedral ao lado da ilha 

do Sr. Izaltino, 3°16'21.00"S 52°12'7.00"W, 13 setembro 1997, J. A. Zuanon. 
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Parátipos: Todos do Brasil, estado do Pará, drenagem do rio Xingu. INPA 31407, 2, 92.58-

119.40 mm CP, Altamira, Comunidade do Maia, pedral em frente ao acampamento, 

3°30'44.00"S 51°44'43.00"W, 09 novembro 2008, L. Rapp Py-Daniel et al. INPA 31435, 1, 

162.96 mm CP, Altamira, material do rio Iriri, doado pelo seu Aldecir, 10 novembro 2008, L. 

Rapp Py-Daniel et al. INPA 31440, 1, 161.74 mm CP, Altamira, Comunidade do Maia, Ponto 

do Aba Laranja (viveiro Aba), 3°31'42.00"S 51°45'2.00"W, 09 novembro 2008, L. Rapp Py-

Daniel et al. INPA 31481, 3, 55.88-89.52 mm CP, Altamira, Arroz Cru (Ponto 2), 3°25'20.00"S 

51°57'23.80"W, 06 novembro 2008, L. Rapp Py-Daniel et al. INPA 31771, 1, 56.53 mm CP, 

Altamira, Ilha do Davi, 3°32'39.00"S 51°57'29.00"W, 10 novembro 2008, L. Rapp Py-Daniel 

et al. INPA 31790, 4, 53.5-117.13 mm CP, Vitória do Xingu, Belo Monte, Coqueiro, 

3°6'54.00"S 51°43'15.00"W, 05 novembro 2008, L. Rapp Py-Daniel et al. INPA 34655, 1, 

168.30 mm CP, Senador José Porfírio, Viracebo do arroz cru, 3°25'16.01"S 51°55'7.99"W, 07 

outubro 1996, J. A. Zuanon.  INPA 37945, 1, 70.09 mm CP, Altamira, rio Xingu, 3°20'57.00"S 

52°11'19.00"W, 05 outubro 2012, M. Sabaj Pérez, L. M. Sousa e M. Arces. INPA 38079, 1, 

56.61 mm CP, Altamira, Cachoeira do Jericoá, Praia do Caju, 3°22'56.00"S 51°44'11.00"W, 13 

outubro 2012, M. Sabaj Pérez, L. M. Sousa e M. Arces. INPA 40090, 1, 65.20 mm CP, 

Altamira, margem direita, à 14 km acima da boca do rio Iriri, 3°56'21.00"S 52°34'44.00"W, 10 

setembro 2013, M. Sabaj et al. INPA 40119, 1, 68.54 mm CP, Altamira, porção baixa do canal 

principal, à 43 km sudoeste de Altamira, 3°34'4.00"S 52°20'45.00"W, 11 setembro 2013, M. 

Sabaj et al. INPA 40173, 2, 51.08-67.32 mm CP, Altamira, Pedrais imersos à direita do 

principal canal do Xingu, à 10 km sudoeste de Altamira, 3°17'57.00"S 52°11'18.00"W, 12 

novembro 2013, M. Sabaj Pérez et al. INPA 40405, 1, 58.46 mm CP, Anapu, igarapé à 1,1 km 

acima da confluência com o rio Xingu, 3°37'15.38"S 51°49'13.83"W, 17 setembro 2013, A. O. 

Sawakuchi, J. L. Antinão Rojas e pescador. INPA 40448, 1, 43.84 mm CP, Anapu, Abaixo da 

Volta Grande, ao longo do braço esquerdo do Xingu à 2 km ao sul do acampamento e do iXIN 

13-EXP1-22, 3°8'42.00"S 51°40'24.00"W, 20 setembro 2013, M. Sabaj Pérez et al. INPA 

40462, 1, 95.82 mm CP, Anapu, abaixo da Volta Grande, pedrais no canal principal, 500 m 

acima do acampamento 8 e iXIN13-EXP1-22, 3°7'45.00"S 51°39'55.00"W, 20 setembro 2013, 

M. Sabaj et al. INPA 40514, 1, 80.40 mm CP, Senador José Porfírio, canal profundo, à 38 km 

sudeste de Vitória do Xingu, 3°5'32.00"S 51°44'14.00"W, 21 setembro 2013, M. Sabaj Pérez 

et al. INPA 40768, 1, 134.60 mm CP, Anapu, abaixo de Volta Grande, região estreita do canal 

principal, 3°11'3.00"S 51°37'2.00"W, 28 setembro 2013, M. Sabaj et al. INPA 43106, 1, 40.02 

mm CP, Anapu, canal principal na margem direita, aprox. 0,3 km leste e abaixo da travessia da 

balsa na BR 230, 3°7'22.00"S 51°41'47.00"W, 03 março 2014, M. Sabaj Pérez et al. INPA 
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43157, 1, 113.40 mm CP, Senador José Porfirio, Vegetação submersa ao longo da margem 

direita, aprox. 13 km sudeste acima de Vitória do Xingu, 2°54'30.00"S 51°53'52.00"W, 03 

março 2014, M. Sabaj et al. INPA 43221, 1, 113.48 mm CP, Porto de Moz, pedrais no canal 

principal, na margem direita (praia pública), 2,9 km a noroeste, abaixo de Porto de Moz, 

1°43'53.00"S 52°15'16.00"W, 04 março 2014, M. Sabaj et al. INPA 43384, 1, 77.1 mm CP, 

Altamira, margem direita, 1,9 km norte e abaixo da boca do rio Bacajaí, aprox. 62,5 km sudeste 

de Altamira, 3°33'39.00"S 51°45'50.00"W, 09 março 2014, M. Sabaj et al. INPA 43450, 1, 

39.57 mm CP, Altamira, acima da Volta Grande, margem direita do canal, aprox. 14 km sudeste 

de Altamira, 3°16'17.00"S 52°5'45.00"W, 11 março 2014, M. Sabaj et al. INPA 43694, 4, 

32.53-42.54 mm CP, Altamira, margem direita do maior canal, aprox. 46 km sudoeste e acima 

de Altamira, 3°36'27.99"S 52°20'44.98"W, 18 março 2014, M. Sabaj et al. INPA 43709, 1, 

33.59 mm CP, Altamira, Ilha do Arapujá, 3°13'50.78"S 52°11'28.38"W, 02 março 2014, M. 

Sabaj et al. INPA 47448, 1, 84.00 mm CP, Altamira, abaixo da praia do Caju, acima da 

cachoeira de Jericoá, aprox. 55 km de Altamira, 3°22'55.00"S 51°44'13.00"W, 08 novembro 

2014, M. Sabaj et al. INPA 47504, 1, 73.86 mm CP, Vitória do Xingu, margem direita, 

3°7'45.00"S 51°39'55.00"W, 19 novembro 2014, M. Sabaj Pérez et al. INPA 47597, 1, 68.83 

mm CP, Altamira, canal do Gorgulho da Rita, aprox.. 15 km de Altamira, 3°19'58.00"S 

52°10'33.00"W, 05 novembro 2014, M. Sabaj et al. INPA 47706, 1, 101.04 mm CP, Vitória do 

Xingu, acima da ilha, 3°6'19.00"S 51°43'28.00"W, 19 novembro 2014, M. Sabaj Pérez et al. 

INPA 004021, 2, 120.75-132.36 mm CP, Altamira, Ilha do Kaituká, 3°33'47.00"S 

51°51'20.00"W, 09 outubro 1990, J. A. Zuanon. INPA 049904, 1, 70.38 mm CP, Altamira, 

3°29'27.96"S 52°19'6.96"W, 17 fevereiro 2012, J. I. R. Porto. INPA 052322, 3, 64.53-92.33 

mm CP, Altamira, Praia do Caju, 3°22'58.00"S 51°44'17.00"W, 02 setembro 2012, E. D. 

Ribeiro e L. M. Sousa. INPA 058785, 1, 138.64 mm CP, Altamira, rio Iriri, largo do Sousa, 

acima da confluência, 3°50'43.30"S 52°44'12.33"W, 14 setembro 2012, A. Gonçalves, P. 

Trindade e Pescador local. LIA  001299, 1, 55.59 mm CP, São Félix do Xingu, Pedra Preta, 

6°57'31.46"S 52°15'27.36"W, 22 setembro 2014, L. Sousa, A. Gonçalves e C. Martins. LIA 

001156, 1, 60.35 mm CP, São Félix do Xingu, Xadai, acima de São Félix do Xingu, 

6°53'31.24"S 52°2'5.68"W, 29 setembro 2014, L. Sousa, A. Gonçalves e C. Martins. LIA 

001160, 1, 65.13 mm CP, São Félix do Xingu, Remansinho, 6°43'29.35"S 51°59'13.56"W, 

setembro 2014 L. Sousa, A. Gonçalves e C. Martins. LIA 001282, 1, 99.22 mm CP, São Félix 

do Xingu, Araraquara, 6°33'12.89"S 52°6'10.33"W, 24 setembro 2014, L. Sousa, A. Gonçalves 

e C. Martins. LIA 001348, 1, 62.16 mm CP, São Félix do Xingu, Pedra Preta, 6°34'12.64"S 

52°9'55.00"W, 22 setembro 2014, L. Sousa, A. Gonçalves e C. Martins. LIA 001372, 1, 96.31 
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mm CP, São Félix do Xingu, Pedra Preta, 6°57'31.46"S 52°15'27.36"W, 22 setembro 2014, L. 

Sousa, A. Gonçalves e C. Martins. LIA 001391, 1, 105.84 mm CP, São Félix do Xingu, Xadai, 

acima de São Félix do Xingu, 6°53'50.42"S 52°2'9.74"W, 20 setembro 2014, L. Sousa, A. 

Gonçalves e C. Martins. LIA 001396, 1, 56.68 mm CP, São Félix do Xingu, Pedra Preta, 

6°57'31.46"S 52°15'27.36"W, 22 setembro 2014, L. Sousa, A. Gonçalves e C. Martins. LIA 

001416, 1, 61.30 mm CP, São Félix do Xingu, Remansinho, 6°46'32.84"S 51°59'52.30"W, 23 

setembro 2014, L. Sousa, A. Gonçalves e C. Martins. LIA 001421, 1, 53.67 mm CP, São Félix 

do Xingu, Xadai, acima de São Félix do Xingu, 6°53'50.42"S 52°2'9.74"W, 20 setembro 2014, 

L. Sousa, A. Gonçalves e C. Martins. LIA 001626, 1, 184.42 mm CP, Altamira, Gorgulho da 

Rita, 3°19'2.64"S 52°11'14.64"W, 30 setembro 2014, L. Sousa, A. Gonçalves e C. Martins. LIA 

001682, 6, 52.97-90.78 mm CP, Vitória do Xingu, Pedral do Jaú, 3°22'52.36"S 51°44'12.41"W, 

10 novembro 2013, A. Gonçalves e V. Sousa. LIA 002381, 1, 88.75 mm CP, São Félix do 

Xingu, Parna Serra do Pardo, 5°46'15.82"S 52°37'14.52"W, 18 maio 2015, A. Gonçalves, D. 

Silva e Ney pescador. LIA 002446, 1, 84.85 mm CP, São Félix do Xingu, São Sebastião, 

PARNA Serra do Pardo, 5°48'5.13"S 52°34'23.71"W, 20 maio 2015, A. Gonçalves, D. Silva e 

Ney pescador. LIA 002463, 1, 46.02 mm CP, São Félix do Xingu, São Sebastião, PARNA Serra 

do Pardo, 5°47'45.50"S 52°34'40.34"W, 21 maio 2015, A. Gonçalves, D. Silva e Ney pescador. 

LIA 002485, 2, 71.93-72.03 mm CP, São Félix do Xingu, Paredão de Pedra abaixo da sede do 

parna, 5°46'15.49"S 52°37'14.48"W, 21 maio 2015, A. Gonçalves, D. Silva e Ney pescador. 

LIA 002731, 2, 48.86-57.67 mm CP, São Félix do Xingu, Pedral, 50 metros à frente do 

acampamento 6, 6°43'28.13"S 51°59'17.81"W, 27 maio 2015, A. Gonçalves, D. Silva e Ney 

pescador. LIA 003634, 1, 76.88 mm CP, Altamira, Mata Fome, Resex do rio Iriri, 4°31'55.74"S 

53°58'23.84"W, 28 janeiro 2016, A. Gonçalves, D. Silva e P. Trindade. LIA 003646, 1, 148.25 

mm CP, Altamira, Resex do rio Iriri, Ressaca da Califórnia, 4°44'21.88"S 54°37'22.91"W, 25 

janeiro 2016, A. Gonçalves, D. Silva e P. Trindade. LIA 003672, 1, 166.8 mm CP, Altamira, 

Iriri, Pé do Morro, Resex do rio Iriri, 4°32'7.40"S 54°2'30.95"W, 29 janeiro 2016, A. Gonçalves, 

D. Silva e P. Trindade. LIA 003700, 1, 65.01 mm CP, Altamira, Roberto Manelito, Resex do 

rio Iriri, 4°48'22.03"S 54°39'36.00"W, 24 janeiro 2016, A. Gonçalves, D. Silva, P. Trindade e 

pescadores Dani, Ronca e Fábio. LIA 003745, 2, 139.38-140.82 mm CP, Altamira, Ressaca da 

Califórnia, Resex do rio Iriri, 4°43'40.58"S 54°36'51.48"W, 24 janeiro 2016, A. Gonçalves, D. 

Silva e P. Trindade. LIA 003833, 1, 110.67 mm CP, Altamira, Pedra Preta, Resex do rio Xingu, 

4°27'28.84"S 52°41'39.70"W, 26 fevereiro 2016, A. Gonçalves, D. Silva e Ney pescador. LIA 

003855, 1, 60.02 mm CP, Altamira, Estragado, Resex do rio Xingu, 4°41'14.53"S 

52°46'7.61"W, 23 fevereiro 2016, A. Gonçalves, D. Silva e Ney pescador. LIA 003864, 2, 
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67.93-98.78 mm CP, Altamira, Estragado, Resex do rio Xingu, 4°40'56.32"S 52°44'57.84"W, 

24 fevereiro 2016, A. Gonçalves, D. Silva e Ney pescador. LIA 003922, 1, 74.26 mm CP, 

Altamira, Bela Vista, Resex do rio Xingu, 5°22'26.44"S 52°53'40.81"W, 18 fevereiro 2016, A. 

Gonçalves, D. Silva e Ney pescador. LIA 003947, 5, 22.83-120.94 mm CP, Altamira, Resex do 

rio Xingu, Bela Vista, 5°23'36.35"S 52°53'11.76"W, 18 fevereiro 2016, A. Gonçalves, D. Silva 

e Ney pescador. LIA 005014, 1, 68.86 mm CP, rio Iriri, cachoeira Grande do Iriri, aprox. 15 

km a montante da confluência com o rio Xingu, 3°50'32.30"S 52°44'3.90"W, 02 novembro 

2014, M. H. Sabaj Pérez, L. M. Sousa e A. P. Gonçalves. LIA 005026, 1, 127.74 mm CP, 

Cachoeira grande do rio Iriri, aprox. 15 km acima da confluência com o rio Xingu, 3°50'32.30"S 

52°44'3.90"W, 02 novembro 2014, M. H. Sabaj Pérez, L. M. Sousa e A. P. Gonçalves. LIA 

005037, 1, 100.8 mm CP, abaixo da Cachoeira do Espelho (corredeiras) no trecho superior 

direito do acampamento 2, aprox. 50 km, Sul, 3°39'5.50"S 52°22'42.50"W, 03 novembro 2014, 

M. H. Sabaj Pérez, L. M. Sousa e A. P. Gonçalves. LIA 005040, 1, 115.51 mm CP, abaixo das 

corredeiras no canal principal à direita e a montante do acampamento 2, aprox. 50 km sul-

sudoeste de Altamira, 3°39'5.50"S 52°22'42.50"W, 03 novembro 2014, M. H. Sabaj Pérez, L. 

M. Sousa e A. P. Gonçalves. LIA 005062, 1, 51.34 mm CP, Altamira, canal principal a jusante 

(norte) do acampamento 3 (Praia do Caju), a montante da cachoeira do Jericoá, 3°22'55.40"S 

51°44'13.00"W, 08 novembro 2014, M. H. Sabaj Pérez, L. M. Sousa e A. P. Gonçalves. LIA 

005690, 120.85 mm CP, Altamira, rebojo do Avelino, 3°45'6.00"S 52°30'44.00"W, 27 agosto 

2016, L. Sousa, A. Netto-Ferreira e M. Sabaj Pérez. LIA 005756, 1, 138.92 mm CP, Vitória do 

Xingu, Usina Hidrelétrica Belo Monte, no sistema de transposição de peixe em sítio Pimental, 

3°6'25.52"S 51°44'27.68"W, 19 setembro 2016, J. Santos. LIA 005892, 1, 46.83 mm CP, 

Altamira, Iriri, Manelito, Sabão, Resex do rio Iriri, 4°48'4.64"S 54°39'27.61"W, 20 agosto 

2016, A. Gonçalves, D. Silva e D. Batista. LIA 005908, 2, 63.97-67.16 mm CP, Altamira, Iriri, 

São Lucas, São Raimundo, Resex do rio Iriri, 4°56'23.03"S 54°35'41.60"W, 21 agosto 2016, A. 

Gonçalves, D. Silva e D. Batista. LIA 005920, 2, 65.65-66.09 mm CP, Altamira, São Lucas, 

São Raimundo, Resex do rio Iriri, 4°56'23.03"S 54°35'41.60"W, 21 agosto 2016, A. Gonçalves, 

D. Silva e D. Batista. LIA 005949, 1, 61.92 mm CP, Altamira, Iriri, Furo do Fava, Jatobá, Resex 

do rio Iriri, 4°41'12.80"S 54°33'23.94"W, 23 agosto 2016, A. Gonçalves, D. Silva e D. Batista. 

LIA 005960, 2, 73.19-112.94 mm CP, Altamira, Curral de Pedra, Resex do rio Iriri, 

4°34'38.35"S 54°2'41.68"W, 25 agosto 2016, A. Gonçalves, D. Silva e D. Bastos. LIA 005989, 

1, 54.69 mm CP, Altamira, Iriri, Furo do Veado, São Francisco, Resex do rio Iriri, 4°25'32.34"S 

53°48'13.25"W, 28 agosto 2016, A. Gonçalves, D. Silva e D. Batista. LIA 005995, 2, 45.32-

82.44 mm CP, Altamira, Resex do rio Iriri, Galego, São Francisco, 4°29'6.56"S 53°56'27.34"W, 
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29 agosto 2016, A. Gonçalves, D. Silva e D. Batista. LIA 006013, 1, 77.31 mm CP, Altamira, 

Boca do João Cândido, Resex do rio Iriri, 30 agosto 2016, A. Gonçalves, D. Silva e D. Batista. 

LIA 006039, 1, 62.36 mm CP, Altamira, Bom Jardim, Resex do rio Xingu, 5°35'52.98"S 

52°41'38.54"W, 18 setembro 2016, A. Gonçalves, D. Silva e P. Trindade. LIA 006052, 1, 55.09 

mm CP, Altamira, Humaitá, Resex do rio Xingu, 5°11'35.31"S 52°53'57.95"W, 19 setembro 

2016, A. Gonçalves, D. Silva e P. Trindade. LIA 006062, 1, 111.76 mm CP, Altamira, Resex 

do rio Xingu, Humaitá, 4°55'30.90"S 52°52'9.02"W, 19 setembro 2016, A. Gonçalves, D. Silva 

e P. Trindade. LIA 006102, 2, 54.28-60.53 mm CP, Altamira, Cachoeira da Mucura, Resex do 

rio Xingu, 4°56'36.35"S 52°52'53.54"W, 23 setembro 2016, A. Gonçalves, D. Silva e P. 

Trindade. LIA 006122, 1, 83.75 mm CP, Altamira, Resex do rio Xingu, Morro Grande, próximo 

ao Mocororô do Zezão, 5°0'17.03"S 52°55'45.55"W, 24 setembro 2016, A. Gonçalves, D. Silva 

e P. Trindade. LIA 006138, 1, 115.28 mm CP, Altamira, Resex do rio Xingu, Volta da 

Pedra/Bem-Te-Vi, 4°40'43.86"S 52°44'12.37"W, 25 setembro 2016, A. Gonçalves, D. Silva e 

P. Trindade. LIA 006166, 1, 129.03 mm CP, Altamira, Resex do rio Xingu, Pedra Preta, 

4°32'22.67"S 52°42'48.56"W, 26 setembro 2016, A. Gonçalves, D. Silva e P. Trindade. LIA 

006180, 1, 83.35 mm CP, Altamira, Resex Xingu, Pedra Preta/Furo do Jatobá, 4°32'22.60"S 

52°42'49.39"W, 27 setembro 2016, A. Gonçalves, D. Silva e P. Trindade. LIA 006250, 1, 74.55 

mm CP, São Félix do Xingu, Cachoeira do Xadá, 6°52'42.00"S 52°1'10.00"W, 11 agosto 2016, 

L. Sousa, O. Lucanus e M. Kalacska. LIA 006306, 1, 85.13 mm CP, Altamira, aglomerados de 

rochas no canal, 3°7'45.00"S 51°39'55.00"W, 29 agosto 2016, L. Sousa, A. Netto-Ferreira e M. 

Sabaj Pérez. LIA 006317, 1, 53.30 mm CP, São Félix do Xingu, Corredeira do Xadá, 

6°53'54.00"S 52°2'16.00"W, 10 agosto 2016, L. Sousa, O. Lucanus e M. Kalacska. LIA 06836, 

1, 120.18 mm CP, Altamira, Canal direito do Gorgulho da Rita, 3°20'2.26"S 52°10'36.37"W, 

27 setembro 2017, L. Sousa e Dani pescador. LIA 006882, 1, 94.22 mm CP, Altamira, Volta 

Grande do Xingu, Cajueiro, 3°16'35.45"S 52°4'57.34"W, 26 setembro 2017, L. Sousa e Dani 

pescador. LIA 006912, 1, 61.59 mm CP, Altamira, Cachoeira do Espelho, 3°39'5.22"S 

52°22'42.62"W, 30 setembro 2017, L. Sousa e Dani Pescador. LIA 006930, 1, 129.76 mm CP, 

Altamira, Avelino, 3°45'5.98"S 52°30'44.28"W, 30 setembro 2017, Leandro Sousa e Dani 

Pescador. LIA 006949, 1, 104.95 mm CP, Altamira, Volta Grande do Xingu, região do Jericoá, 

em frente à praia do caju, 3°22'53.29"S 51°44'13.11"W, 03 outubro 2017, L. Sousa e Dani 

Pescador. LIA 006957, 2, 50.33-58.66 mm CP, Altamira, Volta Grande do Xingu, região do 

Jericoá, 3°24'59.21"S 51°42'38.03"W, 03 outubro 2017, L. Sousa e Dani Pescador. LIA 

006962, 1, 125.29 mm CP, Altamira, Cachoeira Grande do Iriri, 3°50'35.40"S 52°44'8.37"W, 

29 setembro 2017, L. Sousa e Dani Pescador. LIA 01601, 1, 136.55 mm CP, Altamira, rebojo 
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do Avelino, 3°45'6.41"S 52°30'44.10"W, 29 setembro 2014, L. Sousa, A. Gonçalves e C. 

Martins. MZUSP 106204, 1, 166.76 mm CP, Altamira, perto da região do Kaituká, 

3°33'48.00"S 51°51'49.00"W, 16 julho 2001, Equipe de Ictiologia da UFPA. MZUSP 107173, 

2, 52.22-137.79 mm CP, Altamira, pedral na localidade do Jericoá, próximo da cachoeira da 

Mucura e do rancho do Mazinho, 3°24'51.49"S 51°44'23.50"W, 07 julho 2010, Equipe ECIX. 

MZUSP 107196, 1, 172.97 mm CP, Altamira, pedral na localidade do Jericoá, próximo da 

cachoeira da Mucura e do rancho do Mazinho, 3°24'51.43"S 51°44'23.54"W, 07 julho 2010, 

Equipe ECIX. MZUSP 107199, 4, 53.2-72.1 mm CP, Altamira, pedral na localidade do Jericoá, 

próximo da cachoeira da Mucura e do rancho do Mazinho, 3°24'51.43"S 51°44'23.54"W, 07 

julho 2010, Equipe ECIX. MZUSP 111223, 1, 156.71 mm CP, Altamira, pedrais a montante de 

Altamira, 3°19'30.00"S 52°11'10.00"W, 08 novembro 2011, O. Oyakawa, J. L. Birindelli, C. 

Moreira, A. Akama, L. M. Sousa e H. Varella. MZUSP 111527, 1, 67.66 mm CP, Altamira, 

região da cachoeira do espelho, 3°39'9.07"S 52°22'45.31"W, 18 novembro 2011, O. Oyakawa, 

J. L. Birindelli, C. Moreira, A. Akama, L. M. Sousa e H. Varella. 

Diagnose: Scobinancistrus sp. “Xingu” se distingue de S. aureatus pela ausência de uma faixa 

larga e amarelo-alaranjada nas bordas das nadadeiras dorsal e caudal (vs. presença) e pela 

presença de pintas e bolas ou vermiculações na superfície ventral (vs. ausência de pigmentação 

na superfície ventral). Scobinancistrus sp. “Xingu” difere de S. pariolispos e Scobinancistrus 

sp. “Tapajós” por possuir o opérculo coberto por pele (vs. opérculo exposto). Scobinancistrus 

sp. “Xingu” difere de Scobinancistrus sp. “tubarão” pela presença de pintas pequenas, regulares 

e menores que o diâmetro da pupila (vs. manchas grandes com forma irregular e espaçadas, 

maiores que o diâmetro da pupila) e possuir o último raio da nadadeira dorsal alcançando a 

placa de sustentação da nadadeira adiposa quando adpresso em espécimes jovens e adultos (vs. 

último raio da nadadeira dorsal não alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa 

quando adpresso em espécimes maiores que 80 mm CP). Scobinancistrus sp. “Xingu” difere de 

Scobinancistrus sp. “focinho” por apresentar o focinho curto e côncavo, distância entre as 

órbitas equivalente ao comprimento do focinho (vs. focinho alongado e reto, sendo o focinho 

duas vezes maior que a distância entre as órbitas). 
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Figura 30. Scobinancistrus sp. “Xingu”, adulto, vivo, não preservado, bacia do rio Xingu, Pará, Brasil. Foto: 

Alany Gonçalves. 

Descrição: Dados morfométricos e merísticos na Tabela 5. Cem espécimes foram examinados 

e 98 medidos. Espécie de médio porte, com maior exemplar analisado alcançando 184,4 mm 

CP. Cabeça e corpo altos em vista ventral e dorsal. Focinho levemente pentagonal em vista 

dorsal e ventral. Cabeça e focinho curtos, suavemente côncavos. Em vista lateral, da ponta do 

focinho ao olho muito elevado, com uma suave elevação ou quase reto da inserção da nadadeira 

dorsal ao primeiro raio procurrente dorsal da nadadeira caudal. Corpo roliço, arredondado em 

corte transversal. Região mais larga do corpo na porção do cleitro, deste ponto em diante 

afunilando gradativamente no sentido da nadadeira caudal; maior altura do corpo na origem da 

nadadeira dorsal. Superfície ventral plana da ponta do focinho até o primeiro raio procurrente 

ventral da nadadeira caudal.  
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Figura 31. Scobinancistrus sp. “Xingu”, INPA 34656, holótipo, 135.6 mm CP, pedral ao lado da ilha do Sr. 

Izaltino, rio Xingu, Altamira, Pará, Brasil. 

 Quilhas praticamente ausentes no corpo, carena levemente marcada ao longo da base da 

nadadeira dorsal até a origem da nadadeira adiposa. Três a quatro primeiras placas laterais da 

série médio-ventral levemente dobradas. Superfície ventral do pedúnculo caudal totalmente 

reto, algumas vezes levemente arredondado. Ademais partes do corpo sem a presença de quilhas 

ou carenas. 

 Olhos redondos, posicionados dorso-lateralmente e inseridos na porção posterior da 

cabeça; em vista lateral, inseridos em linha vertical em relação a abertura branquial. Área orbital 

suavemente elevada; região interorbital levemente côncava. Supraoccipital bastante elevado, 
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bem distinto dos outros ossos do crânio. Processo supraoccipital grande, posteriormente 

pontudo e elevado, separando anteriormente o primeiro par de placas pré-dorsais (raramente há 

uma conexão entre as placas). Região pré-dorsal com três séries de placas: o primeiro par, 

imediatamente após o supraoccipital com placas grandes e geralmente retangulares, segundo 

par de placas raramente distintas e terceiro par de placas separadas e de tamanho moderado, 

com um formato oval, anterior a placa nucal. Placa nucal grande e anterior a trava do espinho 

da nadadeira dorsal. Opérculo eversível. Odontódeos pouco desenvolvidos em juvenis; em 

machos sexualmente maduros odontódeos bastante desenvolvidos ao longo da superfície 

corporal e raios duros peitorais, alcançando a primeira placa da série médio-ventral. Opérculo 

não exposto, área supraopercular coberta por placas pequenas, numerosas e raramente 

fusionadas. 

 Boca e lábios de tamanho moderado a grande; disco oral suavemente arredondado; 

lábios completamente cobertos por papilas pequenas e arredondadas (maiores na região central 

do lábio); superfície em torno das maxilas preenchidas por papilas. Lábio inferior moderado, 

não alcançando a cintura peitoral. Barbilhão maxilar alongado, espesso e livre distalmente, 

geralmente ultrapassando a borda do lábio inferior. 

 Dentes alongados, espatulados, fortes e bicuspidados. Cúspides espatuladas e 

assimétricas; com uma divisão vertical entre as cúspides; cúspide interna sempre maior que a 

externa tanto em espécimes jovens quanto adultos. Dentários dispostos paralelamente entre si 

e paralelamente ao pré-maxilar, e pré-maxilares muito unidos: máximo de 5 dentes no pré-

maxilar e 5 no dentário. Apenas o capuz oral interno entre os pré-maxilares, curto, sem papila 

bucal. Muitas papilas bucais atrás do dentário e pré-maxilar, formando um aglomerado de 

papilas. 

 Cabeça e tronco cobertos completamente por grandes placas dorsalmente, exceto na 

depressão da base da nadadeira dorsal. Região ventral completamente sem placas em indivíduos 

juvenis da ponta do focinho à origem da abertura urogenital. Espécimes subadultos com 

pequenas placas presentes apenas na borda lateral do abdômen e dispersas na ponte escapular. 
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Tabela 5. Dados morfométricos e merísticos de Scobinancistrus sp. “Xingu”. Medidas incluem o holótipo (H) e97 

paratípos. Med= média; Min= mínimo; Max= máximo; DP= desvio padrão; N= número de espécimes medidos. 

MEDIDAS H Med Min Max DP N 

Comprimento padrão (mm) 135,7  60 184,4  98 

Porcentagem no comprimento padrão       
Comprimento pré-dorsal 37,7 39,6 36,9 43,2 1,5 98 

Comprimento da cabeça 31,7 33,6 29,4 37,5 1,6 98 

Largura do cleitro 28,5 28,9 27,0 31,8 0,8 98 

Largura do processo cleitral 27,4 27,1 25,0 29,7 0,8 88 

Comprimento do cleitro 9,3 9,5 8,4 10,7 0,5 98 

Distância origem das nadadeiras peitoral e pélvica 21,0 22,5 19,4 25,3 1,3 98 

Comprimento do espinho da nadadeira peitoral 31,3 30,8 27,8 34,0 1,3 98 

Distância entre a origem das nadadeiras pélvica e anal 24,7 23,2 20,6 25,6 1,1 98 

Comprimento do espinho da nadadeira pélvica 26,1 27,4 24,2 33,0 1,4 98 

Comprimento pós-anal 31,0 31,0 26,7 35,2 1,4 98 

Comprimento do espinho da nadadeira anal 13,0 13,4 0,0 16,1 1,8 98 

Comprimento do espinho da nadadeira dorsal 31,4 29,6 0,0 37,6 7,1 98 

Comprimento da base da nadadeira dorsal 30,6 28,4 24,7 32,7 1,3 98 

Distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa 16,9 15,2 12,2 18,2 1,1 98 

Altura do pedúnculo caudal 12,0 11,3 10,1 12,7 0,5 98 

Comprimento do espinho da nadadeira adiposa 11,2 10,1 0,0 11,7 1,2 98 

Comprimento entre as nadadeiras adiposa e caudal 7,8 7,8 5,9 11,1 1,0 98 

Altura do corpo na origem da nadadeira dorsal 20,0 20,4 16,4 23,1 1,3 98 

Largura do corpo na origem da nadadeira dorsal 26,6 25,7 23,6 28,3 1,0 98 

Largura do corpo na origem da nadadeira anal 19,4 18,0 14,5 20,7 1,1 98 

Comprimento pós-dorsal 33,8 31,9 28,2 35,9 1,5 98 

Comprimento entre o ânus e a nadadeira anal 6,1 6,0 4,5 8,2 0,7 98 

Porcentagem no comprimento da cabeça      

 

Diâmetro da órbita 18,0 19,8 16,4 23,4 1,6 98 

Comprimento do focinho 65,4 62,5 56,2 68,6 2,5 98 

Distância entre as narinas 14,1 12,8 5,0 15,5 1,3 98 

Distância entre as órbitas 34,2 32,9 28,3 37,5 2,1 98 

Altura da cabeça 58,8 57,1 49,2 64,9 3,1 98 

Comprimento do dentário 16,7 15,0 10,8 20,0 1,7 98 

Comprimento do pré-maxilar 14,2 14,1 11,4 17,2 1,1 98 

Largura da cabeça 76,9 74,8 69,2 83,4 2,5 98 

Distância entre o olho e a narina 18,9 17,1 12,8 23,2 2,1 98 

Distância interbranquial 49,4 49,3 42,2 54,2 2,5 98 

Distância origem do esp. peitoral e abertura branquial 27,3 22,6 16,9 27,3 2,3 98 

Largura do lábio inferior 44,6 43,3 36,2 49,7 2,8 98 

Comprimento do lábio inferior 10,7 13,3 8,8 19,1 2,2 98 

Comprimento do barbilhão 8,8 12,3 4,9 19,9 2,9 98 

CONTAGENS       
Número de dentes no dentário 3  0 5  98 

Número de dentes no pré-maxilar 3  2 5  98 

Placas na linha lateral 27  26 28  98 

Placas entre as nadadeiras anal e caudal 13  12 14  98 

Placas entre as nadadeiras dorsal e adiposa 6  5 7  98 

Placas entre as nadadeiras adiposa e caudal 2  2 4  98 

Placas pré-dorsais 3  3 3  98 

Placas ao longo da base da nadadeira anal 2  2 3  98 

Placas ao longo da base da nadadeira dorsal 9  8 10  98 
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Em indivíduos adultos cintura escapular totalmente coberta de pequenas placas, e presença de 

uma área alongada e estreita entre as nadadeiras pélvicas até orifício urogenital com pequenas 

placas, restante do abdômen nu. Pedúnculo caudal curto e alongado, totalmente coberto por 

placas. Placas na região posterior do corpo fortemente marcadas com linhas de odontódeos mais 

desenvolvidos em espécimes machos sexualmente maduros. Cinco séries de placas no 

pedúnculo caudal. Odontódeos reduzidose curtos. 

 

Figura 32. Scobinancistrus sp. “Xingu”, LIA 6062, 111.7 mm CP, espécime vivo, RESEX do rio Xingu, Pará, 

Brasil. Foto: Leandro Sousa. 

 Nadadeira dorsal com origem na porção anterior do corpo, levemente anterior a linha 

vertical de inserção da nadadeira pélvica. Nadadeira dorsal com II, 7; trava do espinho da 

nadadeira dorsal presente, mecanismo de trava não-funcional. Nadadeira dorsal grande e alta; 

último raio da nadadeira dorsal alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa quando 

adpresso em jovens e adultos. Região posterior à nadadeira dorsal sem membrana hipertrofiada; 

cinco a sete placas livres imediatamente atrás do último raio da nadadeira dorsal; área inter-

dorsal levemente plana. Nadadeira adiposa grande e com a membrana posterior não 

desenvolvida. Dois a três pares de placas dorsais separando a nadadeira adiposa do primeiro 

raio procurrente dorsal da nadadeira caudal. Nadadeira caudal i,14,i, claramente emarginada, 

com raio não ramificado do lóbulo superior menor que raio não ramificado do lóbulo inferior. 

Nadadeira peitoral I,6, grande, alcançando e ultrapassando a base da nadadeira pélvica quando 

adpressa. Espinho peitoral forte e robusto, coberto por pequenos odontódeos, maiores e mais 

flexíveis na região distal do espinho. Fêmeas maduras com odontódeos desenvolvidos no 

opérculo e no espinho peitoral, mas o tamanho é inferior aos machos. Nadadeira pélvica i,5, 
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alcançando e ultrapassando posteriormente a base da nadadeira adiposa em linha vertical 

quando adpressa. Nadadeira anal i,4, grande. Todos os raios cobertos por diminutos odontódeos 

em sua superfície livre. Contagens de vértebras 31 (1) a 32 (1). Seis (1) a sete (1) pares de 

costelas. 

Coloração em vida: Corpo com coloração de fundo marrom com bolas amareladas e brilhantes 

ao longo de todo o corpo e nadadeiras (Fig. 30 e 32). Cabeça e corpo com pintas do mesmo 

diâmetro da pupila; alguns indivíduos apresentando pequena variação no tamanho das máculas, 

podendo ser maiores ou menores. Superfície ventral acinzentada com pintas ou bolas e 

vermiculações, mais clara na região de inserção das nadadeiras pélvicas. 

Coloração em álcool: Similar ao padrão em vida, com coloração de fundo cinza-claro (Fig. 31 

e 33). As pintas tornam-se esbranquiçadas e pálidas ao longo de todo o corpo e nadadeiras. 

Superfície ventral entre a ponta do focinho e a inserção da nadadeira anal opaca, com pintas ou 

bolas e vermiculações, mais clara na região de inserção das nadadeiras pélvicas. 

 

Figura 33. Scobinancistrus sp. “Xingu” (parátipos), (A) INPA 31440, 161.7 mm CP, macho e (B) INPA 34655, 

168.3 mm CP, fêmea, mostrando os odontódeos desenvolvidos no opérculo e no espinho peitoral em período 

reprodutivo. 

Dimorfismo sexual: Machos maduros com odontódeos hipertrofiados na superfície dorsal do 

espinho peitoral, opérculo, bem como na porção do pedúnculo caudal (ao redor de todo o 

pedúnculo) (Fig. 33). 

Distribuição: Conhecida para o rio Xingu e seu principal tributário, o rio Iriri, entre São Félix 

do Xingu e Porto de Moz (Pará), no baixo Xingu (Fig. 34). 
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Figura 34. Mapa parcial da bacia do rio Xingu, Pará, Brasil, mostrando a distribuição de Scobinancistrus sp. 

“Xingu”. Estrela amarela: cidades; triângulo escuro: localidade tipo; e círculos vermelhos: pontos de distribuição. 

História natural: Ocorre em locais de corredeiras fortes, habitando fendas de rochas variando 

entre 1 e 10 metros de profundidade. É comumente coletada através de mergulho livre por 

pescadores ornamentais (Anatole et al., 2008; Gonçalves et al., 2009; Camargo et al., 2013). 

Importância econômica: Espécie com grande valor como peixe ornamental, sendo exportada 

para países europeus e asiáticos (Diemont, 2014; de Araújo et al., 2017). Essa espécie é 

conhecida entre os pescadores locais como acari-cutia-preto, acari-da-pedra, L048. 

Comentários: Scobinancistrus sp. “Xingu” está amplamente distribuída no rio Xingu e no rio 

Iriri. Essa espécie é muito semelhante morfologicamente a S. pariolispos e Scobinancistrus sp. 

n. “Tapajós”, sendo tratada antes deste trabalho como S. pariolispos. Porém, a partir das 

análises osteológicas e moleculares foi possível reconhecer que são entidades distintas, embora 

morfologicamente muito parecidas. Assim como S. aureatus, essa espécie foi coletada na região 

de Porto de Moz, bem próximo à foz no rio Amazonas. Em relação ao tipo de habitat, 

Scobinancistrus sp. “Xingu” parece ser bem generalista, ocorrendo em locais com substratos 

rochosos, tanto sob correnteza forte quanto em locais de remansos (Zuanon, 1999). 
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Scobinancistrus sp. “Tapajós” 

(Figura 35 a 38); Tabela 6. 

Holótipo: INPA 52237, 1, 152,2 mm CP, Brasil, Pará, Itaituba, Rainha, 4°23'26.99"S 

56°5'43.01"W, 10 setembro 2013, E. D. Ribeiro e R. A. Collins. 

Parátipos: Todos do Brasil, estados do Mato Grosso e Pará. INPA 6358, 1, 178.16 mm CP, rio 

Curuá-Una, Santarém, 2°47'48.29"S 54°17'51.67"W, I. Vieira. INPA 7112, 1, 123.50 mm CP, 

rio Cuparí, Afluente do Tapajós, próximo a foz, 3°44'0.38"S 55°24'0.31"W, 26 outubro 1991, 

L. Rapp Py-Daniel e J. Zuanon. INPA 26477, 1, 71.31 mm CP, Itaituba, doado por pescadores 

de peixes ornamentais na região de Itaituba e Pimental, 4°31'33.63"S 56°16'8.81"W, 08 

novembro 2006, L. M. Sousa e J. L. Birindelli. INPA 26485, 6, 53.46-175.38 mm CP, Itaituba, 

a montante de Itaituba e a jusante das corredeiras de Pimental, 4°21'34.00"S 56°10'2.00"W, 08 

novembro 2006, L. M. Sousa e J. L. Birindelli. INPA 26491, 1, 56.91 mm CP, Itaituba, a 

montante de Itaituba e a jusante das cachoeiras de Pimental, 4°21'34.00"S 56°10'2.00"W, 08 

novembro 2006, L. M. Sousa e J. L. Birindelli. INPA 26506, 3, 24.2-48.94 mm CP, Pimental, 

Corredeira do Pajaú e arredores, 4°35'4.00"S 56°15'32.00"W, 11 novembro 2006, L. M. Sousa 

e J. L. Birindelli. INPA 43761, 8, 45.21-78.91 mm CP, Itaituba, Localidade entre a foz do 

Itapacura e as corredeiras de São Luís, 4°27'55.95"S 56°15'35.25"W, 29 novembro 2012, E. 

Ribeiro e V. Machado. INPA 43762, 1, 44.59 mm CP, Itaituba, Vila Pimental, 4°34'24.00"S 

56°17'33.37"W, 28 novembro 2012, E. Ribeiro e V. Machado. INPA 43766, 1, 203.91 mm CP, 

Itaituba, Vila Pimental, 4°34'25.00"S 56°17'32.99"W, 28 novembro 2012, E. Ribeiro e V. 

Machado. INPA 45260, 1, 199.48 mm CP, Mato Grosso, Paranaíta, Rio Teles Pires, Balsa 

Cajueiro, Inventário BIOS, Trecho 7, 9°26'56.03"S 56°29'41.87"W, 01 abril 2014, Solange, 

Reginaldo e Rosalvo. INPA 45300, 118.77 mm CP, Mato Grosso, Paranaíta, Rio Teles Pires, 

ensecadeira da UHE Teles Pires, 9°20'49.00"S 56°46'42.00"W, 18 junho 2013, Rene Rojo e 

Colaboradores. INPA 058919, 3, 140.67-175.25 mm CP, Jacareacanga, 01 fevereiro 2019, 

doado pela empresa Arapaima. INPA 58917, 8, 43.14-180.16 mm CP, Itaituba, 01 fevereiro 

2019, doado pela empresa Arapaima. INPA 52222, 1, 67.77 mm CP, Itaituba, Fazendinha, 

4°18'2.01"S 56°3'18.01"W, 09 setembro 2013, E. D. Ribeiro e R. A. Collins. INPA 52237, 2, 

67.73-152.23 mm CP, Itaituba, Rainha, 4°23'26.99"S 56°5'43.01"W, 10 setembro 2013, E. D. 

Ribeiro e R. A. Collins. INPA 52240, 1, 94.16 mm CP, Itaituba, Tatuquara, 4°21'58.00"S 

56°4'13.00"W, 10 setembro 2013, E. D. Ribeiro e R. A. Collins. MZUSP 116525, 1, 176.13 

mm CP, Mato Grosso, Paranaíta, rio Teles Pires, cachoeira do Jaú, 9°22'20.78"S 56°41'3.38"W, 

29 outubro 2014, W. Ohara. MZUSP 34266, 3, 151.3-180.08 mm CP, Itaituba, margem do 
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canal do rio, 4°17'8.73"S 55°59'2.81"W, setembro 1983, M. Goulding. MZUSP 43685, 1, 

149.22 mm CP, Itaituba, entre Itaituba e as corredeiras de São Luís, 1983, M. Goulding. 

MZUSP 92624, 4, 97.23 (3 juvenis não medidos), Itaituba, pegos por pescadores ornamentais 

na região de Itaituba e Pimental, 08 novembro 2006, L. M. Sousa e J. L. Birindelli. MZUSP 

92628, 3, (juvenis não medidos), Itaituba, peixes pegos por pescadores ornamentais, na região 

de Itaituba e Pimental, 08 novembro 2006, L. M. Sousa e J. L. Birindelli. MZUSP 92795, 2, 

48.03-110.5 mm CP, Itaituba, nos arredores de Itaituba (coletados por pescadores ornamentais 

“Chiquinho”), 07 novembro 2006, L. M. Sousa e J. L. Birindelli. MZUSP 92800, 1, (não 

medido), Itaituba, nos arredores de Itaituba (pegos por pescadores de peixes ornamentais 

“Chiquinho”), 07 novembro 2006, L. M. Sousa e J. L. Birindelli. MZUSP 96156, 2, 103.24-

115.25 mm CP, Mato Grosso, Paranaíta, pedras submersas no meio do rio Teles Pires, 

9°26'58.15"S 56°29'34.29"W, 28 setembro 2007, L. M. Sousa e A. L. Netto-Ferreira. MZUSP 

97356, 3, 118.68-152.86 mm CP, Novo Progresso, rio Jamanxim, próximo a vila Mil, 

7°43'50.97"S 55°16'35.99"W, 23 outubro 2007, J. L. Birindelli, L. M. Sousa, A. Netto-Ferreira, 

M. Sabaj-Pérez e N. K. Lujan. MZUSP 97519, 4, 89.25-147.98 mm CP, Novo Progresso, rio 

Jamanxim, na Prainha, próximo a Novo Progresso, 7°3'55.42"S 55°26'29.74"W, 24 outubro 

2007, J. L. Birindelli, L. M. Sousa, A. Netto-Ferreira, M. Sabaj-Pérez e N. K. Lujan. UFOPA-

I 000967, 1, 151.34 mm CP, Itaituba, próximo a Itaituba, 4°10'52.84"S 55°48'14.85"W, 

material emprestado, C. Silva-Oliveira. 

Diagnose: Scobinancistrus sp. “Tapajós” difere de S. aureatus pela ausência de uma faixa larga 

e amarelo-alaranjada nas extremidades das nadadeiras dorsal e caudal (vs. presença). Difere de 

S. pariolispos por possuir no máximo quatro placas em contato com a margem posterior do 

supraoccipital (vs. seis ou mais placas); por apresentar a fenda do pterótico-supracleitro ausente 

ou muito reduzida (vs. fenda pouco desenvolvida); pela ausência de contato sincondral entre o 

hiomandibular e o proótico (vs. presença) e por apresentar o quinto ceratobranquial estreito (vs. 

largo). Difere de Scobinancistrus sp. “tubarão” por apresentar o opérculo exposto (vs. opérculo  

coberto por pele); por apresentar pontos pequenos, do mesmo tamanho a ligeiramente menores 

que o diâmetro da pupila (vs. máculas grandes com forma irregular e espaçadas maiores que o 

diâmetro da pupila, as vezes da órbita) e por possuir o último raio da nadadeira dorsal 

alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa quando adpresso em espécimes jovens 

e adultos (vs. último raio da nadadeira dorsal não alcançando a placa de sustentação da 

nadadeira adiposa quando adpresso em espécimes maiores que 80 mm CP). Difere de 

Scobinancistrus sp. “focinho” por apresentar o opérculo exposto (vs. opérculo coberto por pele) 
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e por possuir o focinho curto e côncavo, distância entre as órbitas equivalente ao comprimento 

do focinho (vs. focinho alongado e reto, distância entre as órbitas duas vezes o tamanho do 

focinho). Scobinancistrus sp. “Tapajós” difere de Scobinancistrus sp. “Xingu” por apresentar 

o opérculo exposto (vs. opérculo coberto por pele); por apresentar a fenda do pterótico-

supracleitro ausente ou muito reduzida (vs. fenda média); por possuir o lateropterígio médio, 

não ultrapassando o processo anterolateral (vs. lateropterígio grande, ultrapassando o processo 

anterolateral) e por apresentar máculas espaçadas no corpo cabendo até três máculas entre uma 

e outra (vs. máculas juntas cabendo apenas uma mácula entre uma e outra). 

  

Figura 35. Scobinancistrus sp. “Tapajós”, INPA 58917, 82.1 mm CP, indivíduo vivo, jovem, destacando a 

tonalidade verde-oliva do corpo e bolas brancas na superfície corporal. 

Descrição: Dados morfométricos e merísticos na Tabela 6. Trinta e quatro espécimes foram 

analisados e medidos. Scobinancistrus de médio porte, com maior exemplar analisado atingindo 

203,9 mm CP. Em vista dorsal e ventral, cabeça e corpo alto. Focinho suavemente pentagonal 

em vista dorsal e ventral. Cabeça e focinho curto, acentuadamente côncavo. Em vista lateral, 

da ponta do focinho ao olho bastante elevado, com uma suave elevação ou quase reto da 

inserção da nadadeira dorsal ao primeiro raio procurrente dorsal da nadadeira caudal. Corpo 

arredondado e cilíndrico em corte transversal. Região mais larga do corpo na porção do cleitro, 

deste ponto em diante afunilando levemente no sentido da nadadeira caudal; maior altura do 

corpo na origem da nadadeira dorsal. Superfície ventral plana da ponta do focinho até o primeiro 

raio procurrente ventral da nadadeira caudal. 
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Tabela 6. Dados morfométricos e merísticos de Scobinancistrus sp. “Tapajós”. Medidas incluem o holótipo (H) e 

33 parátipos. Med= média; Min= mínimo; Max= máximo; DP= desvio padrão; N= número de espécimes medidos. 

MEDIDAS H Med Min Max DP N 

Comprimento padrão (mm) 152,2  65,95 203,91  34 

Porcentagem no comprimento padrão       
Comprimento pré-dorsal 38,6 38,4 36,8 45,7 2,2 34 

Comprimento da cabeça 32,5 32,8 30,4 40,1 2,3 34 

Largura do cleitro 28,2 28,7 24,7 34,0 1,3 34 

Largura do processo cleitral 26,7 25,4 23,2 29,7 1,5 18 

Comprimento do cleitro 8,9 9,5 7,9 34,0 0,6 34 

Distância origem das nadadeiras peitoral e pélvica 22,5 21,7 18,6 34,0 1,6 34 

Comprimento do espinho da nadadeira peitoral 30,2 29,6 27,5 34,0 1,5 34 

Distância entre a origem das nadadeiras pélvica e anal 22,8 24,0 22,3 34,0 1,1 34 

Comprimento do espinho da nadadeira pélvica 26,7 26,5 24,0 34,0 1,4 34 

Comprimento pós-anal 32,6 30,1 27,4 34,0 1,6 34 

Comprimento do espinho da nadadeira anal 15,1 14,4 11,7 33,0 1,2 33 

Comprimento do espinho da nadadeira dorsal 28,9 29,7 25,4 35,3 2,1 31 

Comprimento da base da nadadeira dorsal 28,6 27,8 26,1 34,0 1,1 34 

Distância entre as nadadeiras dorsal e adiposa 16,3 15,9 13,1 34,0 1,1 34 

Altura do pedúnculo caudal 10,7 11,8 10,5 34,0 0,7 34 

Comprimento do espinho da nadadeira adiposa 8,2 9,8 7,5 33,0 0,8 33 

Comprimento entre as nadadeiras adiposa e caudal 8,9 8,8 6,0 34,0 1,2 34 

Altura do corpo na origem da nadadeira dorsal 20,0 21,2 18,0 34,0 1,4 34 

Largura do corpo na origem da nadadeira dorsal 25,2 26,3 23,7 34,0 1,4 34 

Largura do corpo na origem da nadadeira anal 18,3 18,5 15,8 34,0 1,1 34 

Comprimento pós-dorsal 34,2 30,9 27,7 35,8 2,2 34 

Comprimento entre o ânus e a nadadeira anal 6,1 6,8 5,0 34,0 0,7 34 

Porcentagem no comprimento da cabeça       
Diâmetro da órbita 17,5 18,1 15,2 34,0 1,7 34 

Comprimento do focinho 66,1 62,5 59,3 69,6 3,1 34 

Distância entre as narinas 14,7 14,7 12,2 34,0 1,3 34 

Distância entre as órbitas 35,8 34,6 31,4 39,6 2,0 34 

Altura da cabeça 56,5 56,7 51,6 63,6 2,8 34 

Comprimento do dentário 15,3 15,8 12,8 34,0 1,7 34 

Comprimento do pré-maxilar 13,7 15,7 13,4 34,0 1,1 34 

Largura da cabeça 73,9 72,7 66,2 82,3 3,2 34 

Distância entre o olho e a narina 18,2 18,6 14,5 34,0 2,1 34 

Distância interbranquial 47,7 48,6 44,2 57,4 2,7 34 

Distância origem do esp. peitoral e abertura branquial 23,4 21,2 14,1 34,0 2,3 34 

Largura do lábio inferior 43,9 41,4 35,6 48,9 3,4 34 

Comprimento do lábio inferior 13,8 14,4 10,2 34,0 2,0 34 

Comprimento do barbilhão 14,3 15,8 9,0 34,0 2,9 34 

CONTAGENS       
Número de dentes no dentário 2  2 4  34 

Número de dentes no pré-maxilar 5  3 5  34 

Placas na linha lateral 27  26 28  34 

Placas entre as nadadeiras anal e caudal 13  12 14  34 

Placas entre as nadadeiras dorsal e adiposa 7  5 8  34 

Placas entre as nadadeiras adiposa e caudal 2  2 4  34 

Placas pré-dorsais 3  3 3  34 

Placas ao longo da base da nadadeira anal 2  2 2  34 

Placas ao longo da base da nadadeira dorsal 9  8 9  34 
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 Corpo praticamente sem quilhas, carena levemente marcada ao longo da base da 

nadadeira dorsal até origem da nadadeira adiposa. Primeiras placas laterais da série médio-

ventral levemente dobradas. Superfície ventral do pedúnculo caudal totalmente reto, algumas 

vezes levemente arredondado. As demais partes do corpo sem a presença de quilhas ou carena. 

 Olhos redondos de diâmetro orbital (18,3% na cabeça), posicionados dorso-lateralmente 

e inseridos na porção posterior da cabeça; em vista lateral, inseridos em linha vertical em 

relação a abertura branquial. Área orbital suavemente elevada; região interorbital quase plana. 

Supraoccipital com uma suave elevação, geralmente distinto dos outros ossos do crânio. 

Processo supraoccipital moderado a grande, posteriormente pontudo e alto, separando 

anteriormente o primeiro par de placas pré-dorsais. Porção pré-dorsal com três séries de placas: 

o primeiro par, imediatamente após o supraoccipital com placas grandes e geralmente 

quadrangulares, segundo par de placas poucas vezes distintas, e terceiro par de placas separadas, 

pequenas, com um formato retangular, anterior a placa nucal. Placa nucal de tamanho moderado 

e anterior à trava do espinho da nadadeira dorsal. Opérculo eversível. Odontódeos não 

desenvolvidos em juvenis e adultos, não ultrapassando além da órbita em linha vertical. 

Opérculo exposto, área supraopercular coberta por placas pequenas, numerosas e raramente 

fusionadas. 

 Boca e lábios grandes; disco oral levemente arredondado; lábios completamente 

cobertos por papilas pequenas e arredondadas (maiores na porção central do lábio); superfície 

em torno das maxilas preenchidas por papilas. Lábio inferior grande, mas não alcançando a 

cintura peitoral. Barbilhão maxilar espesso, alongado e livre distalmente, ultrapassando a borda 

do lábio inferior.  

 Dentes fortes, espatulados, bicuspidados e alongados. Cúspides assimétricas e 

espatuladas; com uma divisão vertical entre as cúspides; cúspide interna sempre maior que a 

externa tanto em espécimes jovens quanto adultos. Cúspide lateral pequena. Dentários dispostos 

paralelamente entre si, mas não paralelamente ao pré-maxilar, e pré-maxilares muito juntos: 

máximo de 5 dentes no pré-maxilar e 5 no dentário. Dentes do dentário duas vezes o tamanho 

dos dentes pré-maxilares. Somente o capuz oral interno entre os pré-maxilares, sem papila 

bucal, curto. Muitas papilas bucais atrás do dentário e pré-maxilar, formando um amontoado de 

papila. 
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Figura 36. Scobinancistrus sp. “Tapajós”, INPA 52237, holótipo, 152.2 mm CP, rio Tapajós, Rainha (comunidade 

local), Itaituba, Pará, Brasil. 

 Cabeça e tronco cobertos inteiramente por placas grandes dorsalmente, exceto na 

depressão da base da nadadeira dorsal. Superfície ventral completamente sem placas em 

indivíduos juvenis da ponta do focinho à origem da abertura urogenital. Espécimes subadultos 

com pequenas placas presentes apenas na borda lateral do abdômen e dispersas na ponte 

escapular. Em indivíduos adultos cintura escapular totalmente coberta de pequenas placas, e 

presença de uma área alongada e estreita entre as nadadeiras pélvicas até orifício urogenital 
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com pequenas placas; abdome nu apenas na porção de inserção da nadadeira pélvica. Pedúnculo 

caudal alongado e estreito, densamente coberto por placas. Placas na região posterior do corpo 

fortemente marcadas com linhas de odontódeos mais desenvolvidos em espécimes machos 

maduros. Cinco séries de placas no pedúnculo caudal. 

 Origem da nadadeira dorsal na porção anterior do corpo, levemente anterior a linha 

vertical de inserção da nadadeira pélvica. Nadadeira dorsal com II, 7; trava do espinho da 

nadadeira dorsal presente, mecanismo de trava não-funcional. Nadadeira dorsal grande e 

alongada; com último raio da nadadeira dorsal alcançando a placa de sustentação da nadadeira 

adiposa quando adpressa em jovens e adultos. Região posterior à nadadeira dorsal sem 

membrana hipertrofiada; entre cinco e oito placas livres imediatamente atrás do último raio da 

nadadeira dorsal; área inter-dorsal suavemente plana. Nadadeira adiposa moderada a grande e 

com a membrana posterior não desenvolvida. Dois a três pares de placas dorsais separando a 

nadadeira adiposa do primeiro raio procurrente dorsal da nadadeira caudal. Nadadeira caudal 

i,14,i, visivelmente emarginada, com raio não ramificado do lóbulo superior algumas vezes 

maior que o raio não ramificado do lóbulo inferior. Nadadeira peitoral I,6, grande, alcançando 

e ultrapassando a base da nadadeira pélvica quando adpressa. Espinho peitoral robusto e forte, 

coberto por pequenos odontódeos, maiores e mais flexíveis na região distal do espinho. 

Nadadeira pélvica i,5, grande, alcançando e ultrapassando posteriormente a base da nadadeira 

anal quando adpressa. Nadadeira anal i,4, moderada. Todos os raios cobertos por pequenos 

odontódeos em sua superfície livre. Contagens de vértebras 32 (2). Sete (2) pares de costelas. 

Coloração em vida: Corpo com coloração de fundo verde-oliva com bolas esbranquiçadas,  

regularmente espaçadas e brilhantes ao longo de todo o corpo e nadadeiras (Fig. 35). Cabeça é 

coberta por pintas, que se tornam maiores sobre o corpo, formando bolas em exemplares 

maiores. Superfície ventral acinzentada com pintas ou bolas  amareladas e conspícuas. 

Coloração em álcool: Coloração de fundo similar ao padrão encontrado em vida, com uma 

tonalidade acinzentada clara (Figs. 36 e 37). As pintas tornam-se pálidas e ficam esbranquiçadas 

ao longo de todo o corpo e nadadeiras. Superfície ventral entre a ponta do focinho e a inserção 

da nadadeira anal com pintas ou bolas pálidas, pouco visíveis em espécimes preservados há 

muito tempo. Região de inserção da nadadeira pélvica  mais clara do que o restante da superfície 

ventral, mesmo em espécimes fixados há bastante tempo. 
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Figura 37. Scobinancistrus sp. “Tapajós”, INPA 52240, 94.1 mm CP, indivíduo subadulto, Tatuquara, Itaituba, 

Pará, Brasil. 

Dimorfismo sexual: Machos maduros com odontódeos desenvolvidos no opérculo e ao redor 

de todo o pedúnculo caudal. 

Distribuição: Essa espécie está amplamente distribuída na bacia do rio Tapajós e seus 

principais tributários, tais como os rios Jamanxim e Teles Pires, além do rio Curuá-Una, um rio 

que drena direto para o rio Amazonas (Fig. 38). 

História natural: Habitam locais contendo blocos rochosos no canal principal do rio, em 

trechos de corredeiras e cachoeiras (de Sousa et al., 2018). 

Importância econômica: Espécie com alto valor no mercado internacional de peixes 

ornamentais (de Sousa et al., 2018). Conhecido no mercado ornamental como L133, L362 e 

L368 pleco. 

Comentários: Scobinancistrus sp. “Tapajós” tem sido identificada como S. pariolispos devido 

à sua semelhança morfológica com essa espécie da bacia do rio Tcantins (de Sousa et al., 2018). 

Até o momento, não há registro da espécie no rio Juruena, um dos principais formadores do rio 

Tapajós. No começo deste trabalho, foi aventadada hipótese que a bacia do Tapajós poderia 

abrigar mais de uma espécie de Scobinancistrus. No entanto, com a análise de todos os 

exemplares disponíveis, foi constatado que se trata apenas de uma variação no colorido, 

existindo somente uma espécie nesta bacia. Um único exemplar muito semelhante a 

Scobinancistrus sp. “Tapajós” foi coletado no rio Curuá-Una, um tributário direto da margem 

direita do rio Amazonas (INPA 6358). Devido ao fato de o espécime estar parcialmente  
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Figura 38. Mapa parcial da bacia do rio Tapajós, Pará, Brasil, mostrando a distribuição de Scobinancistrus sp. 

“Tapajós”. Estrela amarela: cidades; triângulo escuro: localidade tipo; e círculos vermelhos: pontos de distribuição. 

deteriorado, não foi possível concluir se pertence realmente a Scobinancistrus sp. “Tapajós” 

ou, se na verdade se trata de uma outra espécie. Assim, de forma conservadora,  consideramos 

que este espécime  como pertencente a Scobinancistrus sp. “Tapajós” e sugerimos que mais 

exemplares sejam coletados e analisados para saber de fato o real status deste espécime.  

4.3. Análise multivariada 

 Os resultados da Análise Discriminante realizada com todos os dados morfométricos 

são apresentados na Figura 39. A Análise Discriminante explicou 84% da variação total nos 

dados morfométricos, sendo 67,1% explicados pelo primeiro eixo e 16,9% explicados pelo 

segundo, separarando claramente os exemplares de Scobinancistrus sp. “tubarão” e 

Scobinancistrus sp. “focinho” do agrupamento formado pelos espécimes referentes a S. 

aureatus, S. pariolispos, Scobinancistrus sp. “Xingu”  e Scobinancistrus sp. “Tapajós”, que 

apresentaram grande sobreposição (Fig. 39). 
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Figura 39. Análise Linear Discriminante de 37 medidas morfométricos com 283 espécimes de Scobinancistrus 

examinados. Altura do pedúnculo caudal (APC), comprimento pós-dorsal (CPoD), distância entre as nadadeiras 

adiposa e caudal (DNAC), diâmetro orbital (DO), distância entre o olho e a narina (DON), comprimento do focinho 

(CF), distância entre as órbitas (DEO), comprimento do espinho da nadadeira peitoral (CEPEI), comprimento do 

lábio inferior (CLI), comprimento do espinho da nadadeira dorsal (CEND), altura do corpo na origem da nadadeira 

dorsal (ACOND), altura da cabeça (AC), largura da cabeça (LCA), distância interbranquial (DI), largura do disco 

oral (LDO) e comprimento do barbilhão (CB). 

 Na Análise Discriminante, nove caracteres morfométricos tiveram maior influência no 

primeiro eixo para a formação dos grupos: comprimento do espinho da nadadeira peitoral 

(CEPEI), comprimento do lábio inferior (CLI), comprimento do espinho da nadadeira dorsal 

(CEND), altura do corpo na origem da nadadeira dorsal (ACOND), altura da cabeça (AC), 

largura da cabeça (LCA), distância interbranquial (DI), largura do disco oral (LDO) e 

comprimento do barbilhão (CB). O segundo eixo concentrou 16,9% da variação, e sete medidas 

morfométricas tiveram maior influência, sendo: altura do pedúnculo caudal (APC), 

comprimento pós-dorsal (CPoD), distância entre as nadadeiras adiposa e caudal (DNAC), 

diâmetro orbital (DO), distância entre o olho e a narina (DON), comprimento do focinho (CF), 

distância entre as órbitas (DEO). Além disso, Scobinancistrus sp. “tubarão” e Scobinancistrus 

sp. “focinho” ficaram bem separados na análise pelo fato de apresentarem caracteres 

morfológicos bem distintos das demais espécies (comprimento do focinho, altura do pedúnculo, 

altura do corpo), sendo facilmente distinguidas. 
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4.4. Chave de identificação para as espécies de Scobinancistrus 

1a. Opérculo exposto (Fig. 40a)..................................................................................................2 

1b. Opérculo coberto por pele  (Fig. 

40b)............................................................................................3 

2a. Seis ou mais placas em contato com a margem posterior do supraoccipital; contato lateral 

sincondral do hiomandibular com o pró-ótico; fenda do processo anterior do pterótico-

supracleitro média.............................................S. pariolispos (bacia do rio Araguaia-Tocantins) 

2b. Máximo de quatro placas em contato com a margem posterior do supraoccipital; 

hiomandibular sem contato lateral com o pró-ótico; fenda do processo anterior do pterótico-

supracleitro ausente ou muito pequena.......Scobinancistrus sp. “Tapajós” (bacia do rio Tapajós) 

3a. Corpo com coloração de fundo cinza escuro  com pintas regulares, claras, pequenas e 

conspícuas cobrindo todo o corpo, menores que o diâmetro da pupila; nadadeira dorsal 

alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa quando adpressa em espécimes jovens 

e adultos.......................................................................................................................................4 

3b. Corpo com coloração de fundo cinza claro com manchas grandes e  de formato irregular, e 

espaçadas cobrindo todo o corpo, maiores que o diâmetro da pupila, às vezes maiores do que a 

órbita; nadadeira dorsal não alcançando a placa de sustentação da nadadeira adiposa quando 

adpressa em espécimes maiores que 80 mm CP............Scobinancistrus sp. “tubarão” (bacia do 

rio Xingu) 

4a. Focinho curto e côncavo, distância entre as órbitas equivalente ao comprimento do focinho, 

algumas vezes um pouco maior, mas nunca sendo duas vezes o comprimento do focinho; 

côndilo de articulação do quadrado com o ângulo-articular grosso e redondo.............................5 

4b. Focinho alongado e reto, focinho duas vezes maior que a distância entre as órbitas; côndilo 

de articulação do quadrado com o ângulo-articular fino e 

pontudo..........................................................Scobinancistrus sp. “focinho” (bacia do rio Xingu) 

5a. Corpo com coloração de fundo cinza escuro com pontos ou pintas pequenas ao longo de 

toda a superfície corporal; ausência de uma faixa amarelo-alaranjada nas extremidades das 
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nadadeiras dorsal e caudal; superfície ventral com pintas, bolas ou 

vermiculações..................................................Scobinancistrus sp. “Xingu” (bacia do rio Xingu) 

5b. Corpo com coloração de fundo escuro a amarelado com bolasamarelas, faixa amarelo-

alaranjada nas bordas das nadadeiras dorsal e caudal em juvenis e subadultos e estreita em 

indivíduos adultos; superfície ventral clara ou esbranquiçada sem nenhum tipo de pintas, bolas 

ou vermiculações.........................................................................S. aureatus (bacia do rio Xingu) 

 

Figura 40. (a) Scobinancistrus sp. “Tapajós” INPA 45300, 118.8 mm CP, mostrando o opérculo exposto; e (b) 

Scobinancistrus sp. “Xingu”, LIA 6062, 111.8 mm CP, mostrando as placas cobrindo o opérculo. Setas vermelhas 

indicam local do opérculo.  

4.5. Considerações sobre a taxonomia das espécies de Scobinancistrus 

 Todas as seis espécies de Scobinancistrus como aqui definidas apresentam um padrão 

de colorido mais ou menos semelhante, sempre com máculas sobre um fundo escuro, cinza ou 

verde-oliva. Scobinancistrus aureatus é a espécie mais divergente e destacada em termos de 

colorido, com faixas amarelo-alaranjadas cobrindo todas as nadadeiras em juvenis, e somente 

a borda distal das nadadeiras dorsal e caudal em subadultos e adultos, bem como o abdome 

completamente branco, mesmo em espécimes preservados. Os espécimes juvenis apresentam 

máculas conspícuas e bem definidas, mas ao longo do desenvolvimento ontogenético, essas 

máculas diminuem em tamanho e aumentam em quantidade em toda superfície corporal. As 

máculas da cabeça se tornam pintas e são menores que as do corpo. Além disso, a tonalidade 

do corpo é sempre amarelada clara, diferentemente das outras espécies que possuem corpo com 

tonalidade escura, cinza ou verde-oliva. Já em S. pariolispos a tonalidade do corpo é escura e 

as nadadeiras cobertas por pintas e pontos muito pequenos. Os jovens dessa espécie apresentam 

as máculas na região da cabeça muito menores que as do corpo, e ao longo do crescimento os 
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pontos ficam de tamanho uniforme, diminutos, tanto na região da cabeça como na superfície 

corporal. Além disso, nos espécimes juvenis, as pintas são maiores e mais espaçadas, cabendo 

uma pinta entre uma e outra, já nos adultos a quantidade de pintas aumenta e o tamanho diminui, 

ficando todas as pintas com tamanho uniforme.  

 Uma das espécies mais diferentes no gênero, é Scobinancistrus sp. “tubarão”, tanto em 

termos de morfologia como de colorido. Além de ser a menor espécie dentro do gênero, 

apresenta o pedúnculo caudal muito comprimido e da mesma altura do restante do corpo, com 

a cabeça e corpo deprimidos. Os indivíduos jovens e adultos apresentam máculas e/ou manchas 

grandes, sempre maiores que o diâmetro da pupila, e as vezes até da órbita. Ao longo do 

desenvolvimento dos indivíduos, ao contrário de suas congêneres, essa espécie mantém sempre 

o padrão. As máculas e/ou manchas da cabeça são de mesmo tamanho que as do corpo em 

jovens e adultos, fazendo com que os indivíduos adultos dessa espécie se pareçam com os 

juvenis das demais espécies. Em juvenis, principalmente, as máculas se juntam algumas vezes, 

e apresentam uma forma de manchas irregulares, diferentemente dos adultos que mantém um 

padrão mais conspícuo. Scobinancistrus sp. “focinho” apresenta o padrão de colorido com 

pintas na cabeça menores que na superfície corporal em exemplares juvenis, e ao longo do 

crescimento dos espécimes as pintas ficam de tamanho uniforme ao longo de toda a superfície 

corporal.  
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Figura 41. Diferentes tipos de nadadeira caudal encontradas nas espécies de Scobinancistrus. Todos adultos. (a) 

S. pariolispos INPA 58260, 166.1 mm CP; (b) S. aureatus INPA 58784, 160 mm CP; (c) Scobinancistrus sp. 

“tubarão” INPA 54819, 130.5 mm CP, e (d) Scobinancistrus sp. “focinho” INPA 58781, 172.8 mm CP. 

 A quinta espécie, Scobinancistrus sp. “Xingu” em termos de colorido, é muito 

semelhante a S. pariolispos e Scobinancistrus sp. “Tapajós”. Porém, Scobinancistrus sp. 

“Xingu” apresenta o corpo densamente coberto por pintas do tamanho da pupila a ligeiramente 

menores com espaçamento pequeno entre as máculas, não cabendo mais que uma bola entre 

uma e outra. Os espécimes do rio Iriri exibem o corpo com uma tonalidade escura e máculas 

amarelas ligeiramente do tamanho do diâmetro da pupila; já os indivíduos do rio Xingu exibem 

o corpo com uma tonalidade mais acinzentada com as máculas variando de tamanho, desde 

menores que a pupila a ligeiramente do mesmo tamanho; no entanto, nunca maiores que a 

pupila. Os indivíduos jovens e adultos apresentam pintas de mesmo tamanho tanto na região da 

cabeça como na superfície corporal. Scobinancistrus sp. “Tapajós” também apresenta uma 

grande variação em termos de coloração em relação ao tamanho das máculas. Antes desde 

estudo iniciar, havia dois morfotipos identificados na bacia do rio Tapajós, o morfotipo 

“arábia”, com máculas grandes quase do tamanho da pupila, e  Scobinancistrus sp. “Tapajós” 

com máculas pequenas e espaçadas tanto em jovens quanto adultos, cabendo três ou mais 

máculas entre uma e outra. Em nossa análise, a variação “arábia” não era constante na 

população e com o crescimento dos espécimes, as máculas vão reduzindo em tamanho e se 

tornam iguais às máculas de Scobinancistrus sp. “Tapajós”, resultado confirmado também pela 
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análise molecular, mostrando que são a mesma entidade específica. No entanto, sugerimos uma 

análise mais detalhada de espécimes do rio Teles Pires, que aparentemente apresentam o 

pedúnculo caudal mais alongado que os espécimes dos rios Jamanxim e Tapajós. Todavia, pela 

escassez de material, sugerimos que todos sejam tratados como Scobinancistrus sp. “Tapajós”, 

até que uma análise mais robusta e com uma maior quantidade de espécimes seja realizada. 

 Além do padrão de colorido, as espécies de Scobinancistrus aparentemente apresentam 

diferenças também na forma da nadadeira caudal, embora isso não tenha sido incluídonas 

diagnoses (Fig. 41). A maioria das espécies apresenta a nadadeira caudal emarginada ou 

semilunar, com um pequeno filamento nos raios indivisos, e com o lóbulo inferior sempre maior 

que o superior. Em Scobinancistrus sp. “tubarão” a nadadeira caudal é levemente truncada, em 

que os lóbulos aparentemente apresentam o mesmo tamanho, mas ao longo do crescimento a 

nadadeira vai se tornando fracamente emarginada. 

 Outra característica morfológicaobservada nas espécies desse gênero é o padrão de 

cobertura de placas abdominais. Indivíduos jovens de todas as espécies não apresentam placas 

na superfície abdominal. No entanto, ao longo do desenvolvimento ontogenético as primeiras 

placas começam a aparecer na região da cintura escapular e a partir deste ponto, começam a se 

formar pequenas fileiras de placas na porção lateral do ventre, entre a ponte escapular e a 

nadadeira pélvica. Em seguida, começa a se formar uma área alongada e estreita entre as 

nadadeiras pélvicas até o orifício urogenital, contendo pequenas placas. Posteriormente, essa 

área de placas entre as pélvicas se conecta com o restante do abdome em sua porção anterior, 

deixando somente a região de inserção das pélvicas sem  placas, mesmo em espécimes adultos. 

 Em peixes de forma geral, a osteologia é uma ferramenta extremamente útil e eficaz 

para diferenciação de espécies. Em Scobinancistrus, embora as espécies sejam conservadas em 

termos osteológicos, algumas diferenças são notáveis. Em S. aureatus, a principal diferença é 

a ausência do canal do metapterigóide, compartilhado apenas com Paralithoxus stocki (Nijssen 

& Isbrücker, 1990) dentre todos os Loricariidae. Scobinancistrus pariolispos stricto sensu 

apresenta um contato sincondral entre o hiomandibular e o pró-ótico, diferentemente dos 

demais Scobinancistrus, em que esse contato é ausente. Scobinancistrus sp. “tubarão” não 

apresenta o hiomandibular conectado com o quadrado posteroventralmente, característica 

presente nos demais Scobinancistrus. Em Scobinancistrus sp. “focinho” é facilmente observado 

o côndilo de articulação do quadrado com o ângulo-articular fino e pontudo, e a fenestra anterior 

à sutura cartilaginosa do basipterígio ausente ou muito pequena. Scobinancistrus sp. “Xingu” 
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não é diagnosticado por sinapomorfias osteológicas. Scobinancistrus sp. “Tapajós” apresenta a 

fenda do pterótico-supracleitro ausente ou muito pequena, uma característica única dentro de 

Scobinancistrus e compartilhada com outros Ancistrini. 

 Foi verificado também um tipo de dimorfismo sexual diferente em Scobinancistrus sp. 

“focinho”. O dimorfismo sexual é evidente e claro em Loricariidae, sendo um bom exemplo, 

os representantes do gênero Ancistrus Kner 1854, em que os machos desenvolvem tentáculos 

carnosos nas bordas do focinho, e à medida que os indivíduos vão crescendo os tentáculos ficam 

maiores. Essas características dimórficas incluem tamanho do corpo, tamanho de odontódeos 

no opérculo, nos acúleo peitoral e borda do focinho, além de acúleo peitoral achatado, 

filamentos modificados, dentre muitos outros (ver Rapp Py-Daniel e Cox Fernandes, 2005). Em 

Scobinancistrus sp. “focinho”, embora os machos sejam maiores e possuam a cabeça mais larga 

que as fêmeas, existe uma certa “deformação” do focinho, deixando-o com uma forma 

pentagonal em sua extremidade, não documentada em qualquer outro Loricariidae até então. 

4.6. Análise molecular 

 Foram sequenciados em média 540 pares de bases do gene COI e 537 do gene Cyt b 

para 42 espécimes de Scobinancistrus, totalizando 1077 pares de bases quando concatenadas. 

O número de indivíduos variou de quatro (Scobinancistrus sp. “tubarão”, com distribuição 

restrita à bacia do rio Xingu) a nove (S. pariolispos e Scobinancistrus sp. “Xingu”, com 

distribuição nas bacias dos rios Araguaia/Tocantins e Xingu, respectivamente). Todas as 

espécies foram razoalvelmente bem amostradas em termos de localidades, exceto 

Scobinancistrus sp. “Tapajós” que não obtivemos tecidos dos rios Jamanxim e Teles Pires, 

apenas do próprio rio Tapajós. 

Tabela 7. Distância genética entre as seis espécies de Scobinancistrus reconhecidas no presente estudo, com base 

no modelo de distância K2P. Valores na diagonal em negrito representam as distâncias intraespecíficas. 

Espécie 1 2 3 4 5 6 

1 Scobinancistrus aureatus 0,031 
     

2 Scobinancistrus pariolispos 1,383 0,093 
    

3 Scobinancistrus sp. "tubarão" 0,953 1,178 0,000 
   

4 Scobinancistrus sp. "focinho" 0,562 1,354 0,735 0,120 
  

5 Scobinancistrus sp. "Xingu" 0,253 1,442 0,822 0,432 0,130 
 

6 Scobinancistrus sp. "Tapajós" 0,965 1,380 0,950 0,747 0,834 0,210 



93 

 

 O banco de dados total foi constituído por 46 sequências, incluindo quatro amostras do 

grupo externo (Hypancistrus, Panaqolus, Panaque e Peckoltia), sendo que todas as sequências 

foram maiores que 1000 pares de bases. Deleções, inserções ou códons de parada inesperada 

não foram observados em nenhuma das sequências. A composição nucleotídica do banco de 

dados foi assim definida: A= 27,9%, C= 25,2%, T= 31,5% e G= 15,4%. A análise de distância 

genética indicou que as espécies de Scobinancistrus diferem entre si entre 0,2 e 1,4% de 

distância, e que há uma baixa variação genética dentro das espécies, variando de 0,0 a 0,2% 

(Tabela 7). 

 

Figura 42. Análise de NJ baseada no modelo de distância K2P com base em dois marcadores mitocondriais (COI 

e Cyt b) de 42 espécimes de Scobinancistrus mais grupo externo. Os números representam os valores de bootstrap 

(quando os valores são superiores a 50%). 

 A análise de Neighbor-Joining mostrou que 100% das espécies identificadas neste 

trabalho formam grupo monofiléticos, e puderam ser discriminadas corretamente (Fig. 42 e 43). 

A análise também evidenciou que S. pariolispos como vinha sendo tratada na literatura (com 

ocorrência nos rios Tocantins-Araguaia, Xingu e Tapajós) claramente não é monofilética, 

corroborando a hipótese morfológica apresentada neste trabalho de que os espécimes dos rios 

Tapajós e Xingu devem ser tratados como entidades específicas distintas de S. pariolispos lato 

sensu. Dentro das seis espécies consideradas, nenhumas delas apresentou distâncias superiores 

a 2% entre suas congêneres.  
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 De acordo com nossa análise, S. pariolispos stricto sensu, uma linhagem endêmica do 

Araguaia/Tocantins é grupo irmão dos demais Scobinancistrus dos rios Tapajós e Xingu (Fig. 

42), sendo que estes apresentam uma maior distância genética em relação às outras espécies. 

Um segundo clado é composto pelos espécimes do rio Tapajós, que formam um grupo 

monofilético e irmão do clado que contém as quatro espécies de Scobinancistrus do rio Xingu, 

, sendo estas mais relacionadas entre si do que com espécies de outras bacias. Dentro do grupo 

de espécies do rio Xingu, Scobinancistrus sp. “tubarão” é o primeiro clado a ser identificado, 

sendo grupo irmão das demais espécies. Em seguida, Scobinancistrus sp. “focinho” é 

identificado como grupo irmão de um clado formado por S. aureatus + Scobinancistrus sp. 

“Xingu” (Fig. 43). Embora a maioria dos clados tenham tido um suporte de bootstrap 

relavivamente alto (superior a 60%), alguns não chegaram ao limiar de 50%, como foi o caso 

de Scobinancistrus sp. “Xingu”, levando a entender que há uma grande variação intraespecífica 

dentro dessa espécie. 

 

 

Figura 43. Parte da árvore de NJ com 42 espécimes de Scobinancistrus baseado em dois marcadores mitocondriais 

(COI e Cyt b) mostrando as relações entre as espécies de Scobinancistrus do rio Xingu. Os números representam 

os valores de bootstrap (quando os valores são superiores a 50%). 
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5. DISCUSSÃO 

5.1. O monofiletismo de Scobinancistrus 

 Até o início do desenvolvimento deste trabalho, duas espécies de Scobinancistrus eram 

descritas e consideradas como válidas: S. aureatus e S. pariolispos. A partir da análise de 439 

exemplares de Scobinancistrus, além de outros 142 pertencentes a outros gêneros relacionados 

(Ancistomus, Hypancistrus, Panaqolus, Panaque, Peckoltia, Peckoltichthys e Pseudoqolus) 

reconhecemos como espécies válidas, S. aureatus da bacia do rio Xingu, e S. pariolispos da 

bacia do Araguaia-Tocantins, e identificamos quatro novas espécies: Scobinancistrus sp. 

“tubarão”, Scobinancistrus sp. “focinho” e Scobinancistrus sp. “Xingu” na bacia do rio Xingu 

e Scobinancistrus sp. “Tapajós” na bacia do rio Tapajós. Este trabalho triplica o número de 

espécies conhecidas no gênero, e incoropora as primeiras análises moleculares para todas as 

espécies de diferentes localidades de ocorrência do gênero.  

 Isbrücker e Nijssen (1989) propuseram o gênero Scobinancistrus, e o diagnosticaram 

prontamente dos demais Ancistrini pela presença de até cinco dentes no dentário e pré-maxilar, 

sendo os dentes do dentário duas vezes mais longos que os dentes do pré-maxilar; e pela 

presença de uma cúspide interna forte, robusta e espatulada. A partir de então, alguns trabalhos 

com base em dados moleculares corroboraram seu monofiletismo, sempre próximo a gêneros 

compostos por espécies de pequeno porte e com poucos dentes (Montoya-Burgos et al., 1998; 

Cramer et al., 2007, 2011; Lujan et al., 2015, 2017; Roxo et al., 2019). 

Armbruster (2004; 2008), com base em dados morfológicos (principalmente 

osteológicos), recuperou Scobinancistrus como um grupo não monofilético, e considerou o 

gênero como sinônimo júnior de Panaque. A principal característica que o autor adotou para a 

proposta de sinonímia foi o compartilhamento de uma crista alta na hiomandíbula e 

preopérculo, uma sinapomorfia que até então era conhecida apenas para Panaque (Schaefer e 

Stewart, 1993). No entanto, outros caracteres sinapomórficos de Panaque (canal estreito e 

alongado no metapterigóide e músculos hipertrofiados entre os dentes da mandíbula), não foram 

analisados em Scobinancistrus pela falta de material (Armbruster, 2004; 2008). A baixa 

representatividade taxonômica nos trabalhos de Armbruster pode ter levado às inconsistências 

na topologia dos táxons, o que gerou muitas discussões entre os especialistas do grupo, e boa 

parte não aceitou a hipótese de Scobinancistrus como sinônimo júnior de Panaque (Ferraris, 

2007; Cramer et al., 2011). Cramer e colaboradores (2011) e Lujan e cols (2015; 2017) com 

base em análises moleculares, reconheceram o monofiletismo de Scobinancistrus e Panaque, 

em que Panaque estava mais relacionado a Baryancistrus, Hemiancistrus, Parancistrus e 
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Spectracanthicus, ao passo que Scobinancistrus formava um clado mais relacionado a 

Ancistomus, Hypancistrus, Panaqolus e Peckoltia. 

 A partir da análise dos caracteres morfológicos, osteológicos e moleculares, 

corroboramos a validade de Scobinancistrus e Panaque como gêneros distintos, e propomos 

quatro novas espécies para Scobinancistrus. As principais características que distinguem 

Scobinancistrus dos demais loricariídeos são a presença de no máximo cinco dentes no dentário 

e pré-maxilar, sendo os dentes do dentário duas vezes maiores que os dentes pré-maxilares. 

Outros caracteres não-exclusivos podem ser utilizados para diagnosticar o gênero, tais como: 

metapterigóide conectado ao etmóide lateral na porção posterior e central; dentário orientado 

em posição vertical; pré-maxilar muito estreito e alto; presença de 8-9 espinhos neurais bífidos; 

processo anterolateral do basipterígio largo em toda sua extensão; cúspide lateral dos dentes 

pequena; cúspide principal dos dentes em forma de espátula, larga e longa e presença de três 

pares de placas pré-dorsais (de Oliveira, 2018). 

 As espécies de Scobinancistrus são muito conservadas em termos de caracteres 

morfométricos e merísticos. Todas as medições e contagens das espécies de Scobinancistrus 

estão sobrepostas; no entanto, os padrões de coloração associados a alguns caracteres 

morfológicos e osteológicos permitem distinguir as espécies. A sobreposição das medidas 

morfométricas e as contagens são comuns em espécies de Loricariidae, como em todas as 

espécies do gênero Pseudacanthicus Bleeker, algumas espécies de Peckoltia e em espécies de 

Hypostomus Lacépède (Armbruster, 2003; Chamon e Sousa, 2017; Zawadzki et al., 2018), 

sendo comumente diagnosticadas pelo padrão de colorido. O padrão de colorido é uma 

ferramenta útil para diagnosticar muitas espécies de Loricariidae, como algumas espécies de 

Hypancistrus (Isbrücker e Nijssen, 1991; Armbruster, 2002; Armbruster et al., 2007), 

Panaqolus (Cramer e Rapp Py-Daniel, 2015; Cramer e Sousa, 2016; Tan et al., 2016), Peckoltia 

(Fisch-Muller et al., 2012; Armbruster et al., 2015) Pseudacanthicus (Chamon e Silva, 2018), 

dentre outros. 

 Embora algumas espécies de Scobinancistrus possam ser distinguidas entre si com base 

em caracteres morfológicos, elas podem ser prontamente diagnosticadas entre si pelo padrão de 

coloração. O padrão de coloração é uma ferramenta muito útil na taxonomia, permitindo a 

identificação de muitos loricariídeos, mas algumas variações intraespecíficas são comuns e 

devem ser consideradas (Rapp Py-Daniel et al., 2011; Maan e Sefc, 2013; Magalhães, 2017). 

Essa plasticidade fenotípica fez com que pescadores e aquaristas reconhecessem espécimes que 

se enquadram nessa variação como espécies diferentes. Por exemplo, espécimes de 
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Scobinancistrus sp. “Tapajós” são reconhecidos sob diferentes números “L” pela revista DATZ 

Magazine (Dignall, 2014) de acordo com a quantidade e tamanho das máculas redondas, e sua 

ocorrência ao longo do rio: L133 (espécimes do rio Cupari); L362 (espécimes do rio 

Jamanxim); L368 (espécimes do rio Tapajós). No entanto, os caracteres empregados para 

justificar o reconhecimento desses espécimes como espécies diferentes muitas vezes não são 

constantes em cada subpopulação mencionada acima, o que dificulta o reconhecimento dessas 

populações como espécies independentes dentro do gênero. 

 Todas as espécies estudadas no presente trabalho são de interesse comercial como 

peixes ornamentais. A exploração de peixes ornamentais tem sido uma prática frequente nas 

regiões dos rios Tapajós, Xingu e Araguaia-Tocantins nas últimas três décadas (Buckup e 

Santos, 2010). Essas atividades são economicamente rentáveis para as comunidades da região, 

e em muitos casos, podem constituir a principal fonte de renda para muitas famílias (Gonçalves 

et al., 2009; Chamon e Rapp Py-Daniel, 2014). Na região do rio Xingu, essa prática tornou-se 

mais frequente no fim da década de 1980 em torno da cidade de Altamira, quando boa parte 

dos garimpeiros perderam o emprego e começaram a coletar peixes ornamentais (Rapp Py-

Daniel e Zuanon, 2005; Camargo et al., 2012). A captura de espécies de formato e/ou colorido 

exuberantes para o comércio de peixes ornamentais, só foi possível com a adaptação de técnicas 

antigas empregadas pelos garimpeiros na extração de ouro em grandes profundidades (até 30 

m), como uso de compressor de ar, máscara de mergulho e lanterna subaquática (Diemont, 

2014).  

 Desde então, dezenas de espécies de Loricariidae foram introduzidas no mercado 

internacional de peixes ornamentais (Camargo et al., 2013). Nos dias atuais, as drenagens dos 

rios Tapajós e Xingu juntas, constituem uma das maiores fontes de peixes ornamentais da 

família Loricariidae no Brasil (Prang, 2007). No rio Tapajós, as atividades de pesca ornamental 

estão concentradas na região entre Itaituba e Santarém (Buckup e Santos, 2010; de Sousa et al., 

2018). Já na bacia do Araguaia-Tocantins, a pesca ornamental é uma prática comum 

concentrada na região de Santa Isabel do Araguaia e Marabá (Santos et al., 1984; Carvalho Jr, 

2008). Apesar de ajudar no conhecimento da biodiversidade local, essa prática afeta diretamente 

os estoques naturais em larga escala, podendo levar ao declínio das populações (Andrews, 1990; 

Maceda-Veiga et al., 2014). Devido a isso, algumas espécies de Loricariidae do rio Xingu 

tiveram sua captura para fins ornamentais proibida, entre elas as espécies de Scobinancistrus, 

de acordo com a portaria MMA n° 445, de 17 de dezembro de 2014 (ICMBio, 2014). Entretanto, 
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atualmente ambas as espécies podem ser exploradas, uma vez que um plano de recuperação foi 

apresentado (portaria MMA n° 130/2018). 

 Porém, a principal ameaça para as espécies de Loricariidae na Amazônia é a construção 

de barragens para geração de energia. Recentemente, muitas barragens de pequeno e médio 

porte foram planejadas ou estão em construção no Brasil e em outros países da América do Sul, 

totalizando mais de 3500 represas (Forsberg et al., 2017; Latrubesse et al., 2017; Zarfl et al., 

2019). No caso do rio Tapajós, está prevista a construção de um complexo de mais de 40 

hidrelétricas, que irão atingir os principais tributários formadores da bacia do rio Tapajós 

(Fearnside, 2015). A construção das UHEs Sete Quedas, São Manoel, Sinop e Colíder no rio 

Teles Pires, formador da bacia do rio Tapajós, no estado do Mato Grosso, já representou um 

impacto em larga escala para as espécies deste rio, uma vez que a usina já está em 

funcionamento (Ohara et al., 2017). No caso de Scobinancistrus sp. “Tapajós”, que possui uma 

ampla distribuição nesta bacia, esses impactos podem afetar diretamente a população do rio 

Teles Pires, devido à perda de hábitat. Devido à distribuição ao longo da bacia, algumas 

subpopulações provavelmente não impactadas, ficarão restritas a regiões em que o ambiente 

permaneça lótico, mas algumas populaçõestendem a desaparecer. 

 No caso do rio Xingu, a construção da Usina Hidrelétrica (UHE) de Belo Monte 

representa a principal ameaça para as espécies, uma vez que a distribuição conhecida de 

algumas espécies foi alterada (Sabaj Pérez, 2015; Winemiller et al., 2016). No fim de 2015, 

uma área de aproximadamente 170 km foi afetada com o enchimento do reservatório, 

transformando locais de águas correntes em ambientes lênticos, incluindo toda a área de 

distribuição de Scobinancistrus sp. “tubarão”, a jusante do barramento, onde houve uma 

diminuição do fluxo de água, e a montante com a criação de um imenso reservatório (Fearnside, 

2019). Nesse caso, apesar de as espécies não correrem risco de extinção, existe a possibilidade 

de que essas subpopulações terem sido reduzidas ou até mesmo extintas localmente. A situação 

mais preocupante é de Scobinancistrus sp. “tubarão”, pois toda a área conhecida dessa espécie 

foi alterada pela UHE Belo Monte e até o momento, não sabemos o real estado da população. 

Recentemente, logo após a formação do reservatório da UHE Belo Monte no rio Xingu, muitos 

espécimes de Baryancistrus xanthellus Rapp Py-Daniel, Zuanon & de Oliveira foram 

encontrados agonizando ou mortos, com ulcerações e cicatrizes, perda de dentes, nadadeiras 

enfraquecidas e cavidade corporal deteriorada (Adams et al., 2017; Fitzgerald et al., 2018), 

indicando problemas  causados pelo barramento do rio e alterações na hidrodinâmica e 

características limnológicas locais. 
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 Todas as espécies de Scobinancistrus estão distribuídas exclusivamente no canal 

principal de rios de águas claras do Escudo Brasileiro. Esse padrão já é conhecido para espécies 

de outras ordens de peixes e também para alguns representantes de Loricariidae (Lima & 

Ribeiro, 2011; Dagosta e de Pinna, 2019). Para alguns grupos esse padrão é claro, uma vez que 

as espécies circundam as terras baixas da América do Sul, mas não adentram nelas, resultado 

das limitações ecológicas dos organismos restritos a rios com altos níveis de oxigenação e 

especialistas em ambientes com águas rápidas e sedentários (Winemiller et al., 2008; Frederico 

et al., 2016; Silva et al., 2016). Sendo assim, as condições ecológicas prevalecentes nos 

ambientes da planície amazônica provavelmente atuam como barreira na distribuição de 

algumas espécies, entre elas as espécies de Scobinancistrus, uma vez que mudança na 

temperatura, PH, oxigênio dissolvido são consideradas variáveis importantes para a distribuição 

das espécies (Winemiller et al., 2008). Esse padrão fornece evidências claras de troca de fauna 

entre as bacias vizinhas, devido a capturas de cabeceiras associadas a atividades neotectônicas 

(Santos e Jégu, 1987; Hubert e Renno, 2006; Ribeiro, 2006; Dagosta e de Pinna, 2017). Além 

disso, esse padrão sugere ainda que a origem de Scobinancistrus seja provavelmente de um 

ancestral amazônico e que sua diversificação foi posterior à mudança do curso atual do rio 

Amazonas de oeste para leste entre 4,9 a 5,6 milhões de anos, já que não existe nenhum 

representante na porção dos escudo das Guianas e nem em outras drenagens vizinhas (Hoorn et 

al., 2010; Silva et al., 2016; Albert et al., 2018). 

5.2. Análise molecular 

 A delimitação de espécies de Scobinancistrus com base em dados moleculares foi 

concordante com os dados morfológicos. Nossos resultados mostram que as espécies de 

Scobinancistrus possuem uma distância genética baixa, que não ultrapassa o limiar de 2% 

propostos para a delimitação de espécies (Hebert et al., 2003; Ward et al., 2005). No entanto, 

esses valores são flexíveis e não devem ser atribuídos como imutáveis, uma vez que caracteres 

adicionais (morfológicos, anatômicos, ecológicos) sejam empregados na delimitação das 

espécies (Steinke et al., 2009; Queiroz et al., 2019). A grande maioria dos peixes neotropicais 

geralmente apresentam distâncias genéticas baixas devido à grande diversidade genética entre 

populações, provavelmente refletindo processos de radiação recentes (Montoya-Burgos, 2003; 

Ribeiro, 2013). Além disso, com o aumento no número de espécies nos gêneros, os valores 

médios de distância genética K2P tendem a diminuir (Pereira et al., 2013). As menores 

distâncias genéticas encontradas entre os táxons estudados foram observadas entre S. aureatus 

e Scobinancistrus sp. “Xingu” (0,2%), e as maiores entre S. pariolispos vs. Scobinancistrus sp. 
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“Xingu” (1,4%). Queiroz et al. (2019) utilizando  valores de distância genética para delimitar 

espécies do gênero Hypostomus, sugerem que um limiar de 0,5% seria adequado para as 

espécies desse gênero, porém, sempre acompanhado de outros caracteres diagnósticos, como 

morfologia, anatomia, ecologia ou biogeografia.  

 Nossos dados moleculares suportam fortemente as designações de espécies 

reconhecidas morfologicamente, e indicam a presença de três linhagens distintas em S. 

pariolispos (os valores de bootstrap evidenciam claramente que são espécies distintas e com 

suporte elevado em quase todos os clados). Especificamente, nossos dados apontam que S. 

pariolispos sensu Isbrücker & Nijssen claramente não é monofilética, e composta por três 

linhagens geográfica e geneticamente distintas, que apresentam uma forte estrutura genética 

populacional, com clados bem suportados. Indivíduos da bacia do rio Araguaia-Tocantins 

compreendem uma linhagem que é irmã de todos os outros Scobinancistrus. Os indivíduos 

analisados do rio Tapajós são distintos dessa linhagem e monofiléticos, e se apresentam como 

grupo irmão das espécies de Scobinancistrus do rio Xingu. A terceira linhagem compreende 

todas as espécies do rio Xingu, tendo Scobinancistrus sp. “tubarão” como grupo irmão das 

demais. 

 Com a proposta de separação das espécies de S. pariolispos lato senso por drenagens, 

sugerimos também que a mesma deva ser acompanhada pelo comércio ornamental. Essas 

descobertas indicam que S. pariolispos tem uma distribuição geográfica muito menor do que se 

imaginava anteriormente, o que é preocupante, pois seu habitat está fortemente impactado por 

grandes projetos hidrelétricos em funcionamento (Castello et al., 2013; Akama, 2017). Embora 

distintas com base no critério molecular, poucas diferenças foram encontradas nas 

características morfológicas externas de S. pariolispos, Scobinancistrus sp. Xingu e 

Scobinancistrus sp. Tapajós. No entanto, diferenças osteológicas foram observadas e podem 

servir como critérios para uma identificação confiável. 

 Além disso, trabalhos citogenéticos com as espécies de Scobinancistrus do rio Xingu 

também evidenciaram diferenças cariotípicas. Cardoso et al. (2013) realizaram uma análise 

cariotípica com S. aureatus e Scobinancistrus sp. “Xingu” e verificaram que embora 

semelhantes morfologicamente e morfometricamente, são totalmente distintos em seus 

cariótipos. No entanto, esse trabalho só foi realizado para as espécies do rio Xingu, não havendo 

estudos com as espécies das bacias do Tapajós e Araguaia-Tocantins. Mais recentemente, 

Ayres-Alves et al. (2017) realizaram uma análise  dos cariótipos de Panaque armbrusteri e 

Panaqolus sp. e compararam com as espécies de Scobinancistrus, encontradas no trabalho de 
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Cardoso et al. (2013) e verificaram que todos têm o mesmo número diplóide, porém, diferem 

em suas fórmulas cariotípicas, evidenciando que são espécies distintas. 

 Evidências recentes apontam para a existência de elevados níveis de estruturação 

genética em populações de peixes de corredeiras de grandes rios amazônicos (Magalhães, 2017; 

Hrbek et al., 2018). Nossos dados evidenciam que não há  fluxo gênico entre as espécies de 

Scobinancistrus, reforçando que essa estruturação genética pode refletir um processo contínuo 

e dinâmico, no qual as características da paisagem podem estar limitando o fluxo gênico entre 

tais populações, levando ao processo de especiação (Markert et al., 2010; Alter et al., 2017). 

Apesar da acurácia dos dados moleculares como uma ferramenta para delimitar espécies entre 

os peixes neotropicais, ressaltamos que a delimitação não seja somente com base nessa técnica, 

mas sim com o apoio e o espírito da taxonomia integrativa e com base na congruência entre 

análises que utilizem diversos conjuntos de dados. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nossos resultados ressaltam a importância de trabalhos de revisão taxonômica 

integrando dados morfológicos e moleculares. Isso torna possível o reconhecimento e validação 

de espécies com taxonomia mal resolvida e/ou espécies com uma ampla distribuição, 

contribuindo assim para um maior conhecimento da ictiofauna amazônica, podendo auxiliar na 

elaboração de planos de conservação, principalmente, para a fauna reofílica. 

 Quatro novas espécies são propostas no presente estudo. Nossos resultados suportam a 

monofilia de Scobinancistrus e evidenciam a diversidade dentro do gênero, passando de duas 

para seis espécies. Essas descobertas melhoram o nosso entendimento sobre a sistemática do 

grupo e contribuem para um aumento do conhecimento sobre a diversidade da ictiofauna 

amazônica. No entanto, existem questões a serem resolvidas. Uma análise utilizando uma maior 

quantidade de caracteres morfológicos juntamente com mais marcadores mitocondriais e 

nucleares auxiliariam no entendimento das relações entre as espécies propostas. Além disso, 

estudos com marcadores populacionais como microssatélites, podem evidenciar uma maior 

resolução dentro das diferentes drenagens. Um estudo biogeográfico também poderia fornecer 

informações que expliquem a origem e o padrão de distribuição das espécies de 

Scobinancistrus, assim como elucidar os processos que levaram à especiação dentro do gênero. 

 Portanto, ressaltamos que medidas de conservação para as espécies devem levar em 

conta o padrão de distribuição, uma vez que impactos ambientais presentes e futuros podem 
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levar a danos irreversíveis e causar a perda da variabilidade genética. Além disso, os impactos 

ambientais representam uma ameaça em larga escala para a diversidade de Scobinancistrus, 

cujas espécies dependem fundamentalmente dos ambientes de corredeiras e podem afetar os 

estoques naturais, levando a uma diminuição ou até mesmo a extinção de linhagens. 
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8. APÊNDICE 

8.1. Material comparativo utilizado na revisão taxonômica 

Ancistomus feldbergae: INPA 32352, holótipo, 116.7 mm CP, Brasil, Pará, Altamira, rio 

Xingu, ilha do Babaquara, acima de Altamira, 3°23'45.00"S 52°12'16.00"W, 07 novembro 

2008, L. Rapp Py-Daniel e R. R. de Oliveira. Parátipos: INPA 31451, 5, 35.07-75.17 mm CP, 

Brasil, Pará, Altamira, rio Xingu, ilha do Babaquara, 45 minutos acima de Altamira, 

3°23'45.00"S 52°12'16.00"W, 07 novembro 2008, L. Rapp Py-Daniel e R. R. de Oliveira. INPA 

30809, 1, 67.52 mm CP, Brasil, Pará, Altamira, rio Iriri, ilha do Curapé, 4°6'53.00"S 

53°22'28.00"W, 17 agosto 2008, H. López-Fernández et al., INPA 031157, 2, 97.16-118.8 mm 

CP, Brasil, Pará, Altamira, rio Iriri, aproximadamente 4 horas abaixo da boca do rio novo, 

4°14'14.00"S 53°24'34.00"W, 22 agosto 2008, H. López-Fernández et al., INPA 30879, 1, 

113.95 mm CP, Brasil, Pará, Altamira, rio Iriri, acima da confluência com o rio Xingu, 

3°48'54.00"S 52°37'9.00"W, 15 agosto 2008, H. López-Fernández et al., INPA 4032, 1, 169.13 

mm CP, Brasil, Pará, Altamira, rio Xingu, Praia do Pedral, em frente à Altamira, 3°12'43.00"S 

52°12'12.00"W, 29 setembro 1990, L. Rapp Py-Daniel e J. A. Zuanon. INPA 28953, 4, 60.01-

128.64 mm CP, Brasil, Pará, Altamira, rio Xingu, Costa Júnior, corredor ao redor do 

acampamento, 3°29'28.00"S 52°19'7.00"W, 23 setembro 1997, J. A. Zuanon. INPA 38040, 2, 

105.89-106.18 mm CP, Brasil, Pará, Altamira, rio Iriri, Cachoeira Grande do rio Iriri, 

3°50'36.00"S 52°44'8.00"W, 10 outubro 2012, M. Sabaj-Pérez, L. M. Sousa e M. Arces. INPA 

37942, 1, 88.45 mm CP, Brasil, Pará, Altamira, rio Xingu, 3°20'57.02"S 52°11'19.00"W, 05 

outubro 2012, M. Sabaj-Pérez, L. M. Sousa e M. Arces. Ancistomus snethlageae: MZUSP 

92865, 2, 47.39-61.27 mm CP, Brasil, Pará, Itaituba, Pimental, rio Tapajós, na corredeira do 

Pajaú e arredores, 4°35'4.00"S 56°15'32.00"W, 11 novembro 2006, L. M. Sousa e J. L. 

Birindelli. MZUSP 24267, 2, 107.14-123.73 mm CP, Brasil, Pará, Itaituba, São Luís, rio 

Tapajós, 4°26'59.75"S 56°15'1.81"W, novembro 1970, Expedição Permanente à Amazônia. 
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MZUSP 92867, 1, 81.32 mm CP, Brasil, Pará, Itaituba, Pimental, rio Tapajós, nas cachoeiras e 

arredores de Pimental, 4°32'25.00"S 56°15'15.00"W, 10 novembro 2006, L. M. Sousa e J. L. 

Birindelli. Hypancistrus vandragti: Parátipo: MZUSP 99605, 8, 32.9-33.05 mm CP  (6 não 

medido), Venezuela, Amazonas, drenagem Orinoco, rio Ventuari, próximo ao mercado de 

peixes ornamentais, 4°4'32.00"N 66°53'34.00"W, 03 abril 2005, N. K. Lujan. Hypancistrus 

zebra: MZUSP 41668, holótipo, 41.4 mm CP, Brasil, Pará, Altamira, rio Xingu, aprox. 1 hora 

acima de Altamira, 3°21'25.62"S 52°14'9.35"W, 1989, A. Werner. INPA 004338, 20, 35.16-

43.45 mm CP (16 não medido), Brasil, Pará, rio Xingu, acima de Altamira, 3°16'8.45"S 

52°12'58.67"W, 01 outubro 1990, A. Werner. Panaqolus changae: MZUSP 50504, 2, 94.49-

104.99 mm CP, Brasil, Acre, drenagem Juruá, rio Tejo, foz do Bajé, 8°56'0.00"S 72°34'0.00"W, 

24 julho 1994, Coleção Reserva Extrativista Alto Juruá. MZUSP 50505, 1, 92.28 mm CP, 

Brasil, Acre, drenagem Juruá, Foz do Caipora, 9°18'16.32"S 72°40'7.24"W, 19 julho 1994, 

Coleção Reserva Extrativista Alto Juruá. Panaqolus nix: INPA 39606, holótipo, 110.1 mm CP, 

Brasil, Rondônia, Porto Velho, Ensecadeira da SAE, 8°48'6.00"S 63°56'60.00"W, 14 fevereiro 

2012, C. A. Cramer. Parátipos: INPA 041148, 2, 93.49-94.69 mm CP, Brasil, Rondônia, Porto 

Velho, rio Karipunas, próximo a foz no rio Madeira, 9°11'46.64"S 64°37'20.00"W, 04 outubro 

2010, Equipe Naturae Environmental Company. INPA 041149, 1, 84.42 mm CP, Brasil, 

Rondônia, Porto Velho, rio Karipunas, próximo a foz no rio Madeira, 9°12'19.00"S 

64°37'8.00"W, 04 outubro 2010, Equipe Naturae Environmental Company. Não-tipos: INPA 

43905, 1, 52.97 mm CP, Brasil, Rondônia, Porto Velho, rio Madeira, à jusante da cachoeira de 

Santo Antônio, 8°46'36.00"S 63°55'26.00"W, 23 julho 2011, L. Nogueira. INPA 43904, 1, 

56.37 mm CP, Brasil, Rondônia, Porto Velho, rio Madeira, Ensecadeira da Cachoeira de Santo 

Antônio, 8°47'41.32"S 63°56'21.41"W, dezembro 2011, Equipe LIP/UNIR. INPA 43903, 1, 

48.21 mm CP, Brasil, Rondônia, Porto Velho, rio Madeira, Ensecadeira da Cachoeira de Santo 

Antônio, 8°47'9.86"S 63°55'48.15"W, dezembro 2011, Equipe LIP/UNIR. INPA 054642, 1, 

108.52 mm CP, Brasil, Rondônia, Porto Velho, Recinto 5, 9°15'16.01"S 64°38'50.02"W, 12 

novembro 2011, C. A. Naturae. INPA 43901, 1, 91.15 mm CP, Brasil, Rondônia, Guajará-

Mirim, rio Marmoré, próximo à comunidade São Lourenço, 11°43'24.00"S 65°11'32.00"W, 30 

maio 2010, L. Rapp Py-Daniel. INPA 054641, 1, 81.49 mm CP, Brasil, Rondônia, Porto Velho, 

Recinto 2, 9°15'57.00"S 64°38'50.00"W, 26 julho 2009, C. A. Naturae. INPA43902, 1, 81.14 

mm CP, Brasil, Rondônia, Porto Velho, rio Madeira, próximo à ilha do Búfalo, 9°8'51.00"S 

64°32'34.00"W, 23 outubro 2010, A. Ribeiro. Panaqolus tankei: Parátipos: INPA 040644, 12, 

29.44-82.56 mm CP, Brasil, Pará, Porto de Moz, rio Xingu, canal principal à margem esquerda, 

à 10 km sudeste de Senador José Porfírio, 2°38'51.00"S 52°1'39.00"W, 24 setembro 2013, M. 
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Sabaj-Pérez et al., INPA 040536, 8, 58.07-78.04 mm CP (3 não medido), Brasil, Pará, Vitória 

do Xingu, rio Xingu, à 8 km de Vitória do Xingu, 2°53'18.00"S 51°56'24.00"W, 22 setembro 

2013, M. Sabaj-Pérez et al., INPA 040567, 6, 57.57-73.48 mm CP (2 não medido), Brasil, Pará, 

Senador José Porfírio, canal principal acima do ponto mais largo da ilha, à 2,5 km nordeste da 

boca do igarapé de Vitória do Xingu, 2°51'34.00"S 51°58'46.00"W, 22 setembro 2013, M. 

Sabaj-Pérez et al., Não-tipos: INPA 043242, 2, 39.1-73.8 mm CP, Brasil, Pará, Porto de Moz, 

rio Xingu, margem direita, Porto de Moz, 1°45'9.00"S 52°14'28.00"W, 04 março 2014, M. 

Sabaj-Pérez, M. Arce, A. P. Gonçalves e J. Zuanon. INPA 043291, 1, 45.45 mm CP, Brasil, 

Pará, Porto de Moz, rio Xingu, ao longo da margem direita, 1,2 km sudeste acima da boca do 

igarapé, aprox. 29 km acima de Porto de Moz, 2°0'33.99"S 52°10'32.00"W, 06 março 2014, M. 

Sabaj-Pérez, M. Arce, A. P. Gonçalves e J. Zuanon. INPA 043916, 3, 65.27-75.36 mm CP (1 

não medido), Brasil, Pará, Porto de Moz, rio Xingu, margem esquerda, aprox. 10,4 km sudoeste 

de Senador José Porfírio, 2°38'54.00"S 52°1'42.00"W, 07 março 2014, M. Sabaj-Pérez, M. 

Arce, A. P. Gonçalves e J. Zuanon. Panaque armbrusteri: MZUSP 95465, holótipo, 344.7 mm 

CP, Brasil, Mato Grosso, drenagem do rio Tapajós, rio Teles Pires, na balsa perto da rodovia 

MT-416, 9°27'7.00"S 56°30'46.00"W, 27 setembro 2007, L. M. Sousa e A. L. Netto-Ferreira. 

Parátipo: MZUSP 92625, 1, 92.79 mm CP, Brasil, Pará, Itaituba, rio Tapajós, coletado por 

pescadores ornamentais na região entre Itaituba e Pimental, 08 novembro 2006, L. M. Sousa e 

J. L. Birindelli. Não-tipos: INPA 031797, 1, 74.26 mm CP, Brasil, Pará, Vitória do Xingu, Belo 

Monte, rio Xingu, ilha do Merêncio (Pontão), 3°6'18.21"S 51°43'33.69"W, 5 novembro 2008, 

L. Rapp Py-Daniel e R. R. de Oliveira. INPA 052284, 1, 57.31 mm CP, Brasil, Pará, Altamira, 

rio Xingu, área 03, 3°56'20.97"S 52°34'43.97’’W, 26 agosto 2012, E. D. Ribeiro e L. M. Sousa. 

INPA 40643, 1, 83.73 mm CP, Brasil, Pará, Porto de Moz, rio Xingu, canal principal à margem 

esquerda, à 10 km sudeste de Senador José Porfírio, 2°38'51.06"S 52°1'39.05"W, 24 setembro 

2013, M. Sabaj et al., INPA 052343, 1, 81.69 mm CP, Brasil, Pará, Altamira, rio Xingu, Santo 

Antônio, 3°6'1.16"S 51°46'25.83"W, 5 setembro 2012, E. D. Ribeiro e L. M. Sousa. INPA 

031778, 1, 86.59 mm CP, Brasil, Pará, Vitória do Xingu, rio Xingu, Ponto da Peckoltia, 

2°51'36.00"S 51°59'20.00"W, 4 novembro 2008, L. Rapp Py-Daniel e R. R. de Oliveira. INPA 

035492, 1, 65.30 mm CP, Brasil, Pará, Senador José Porfírio, rio Xingu, abaixo da ilha da Bela 

Vista, acima do buraco do inferno, 3°29'47.00"S 51°55'39.00"W, 28 setembro 1996, J. A. 

Zuanon. INPA 40169, 5, 68.25-75.05 mm CP, Brasil, Pará, Altamira, rio Xingu, pedrais imersos 

à direita do principal canal do Xingu, à 10 km sudoeste de Altamira, 3°17'57.00"S 

52°11'18.00"W, 12 setembro 2013, M. S. Pérez et al.,  INPA 40393, 1, 65.39 mm CP, Brasil, 

Pará, Anapu, rio Xingu, região central da Volta Grande, pedrais no canal, próximo ao 
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acampamento Landi, à 6 km sudoeste da boca do rio Bacajaí, 3°35'9.99"S 51°49'9.00"W, 17 

setembro 2013, M. S. Pérez et al., INPA 027551, 4, 56.93-70.65 mm CP, Brasil, Pará, Altamira, 

rio Xingu, adquirido de comerciante na ilha Bacabal, coletado nos arredores, 3°24'22.01"S 

51°43'3.04"W, 09 setembro 1997, J. A. Zuanon. INPA 43540, 2, 63.19-133.54 mm CP, Brasil, 

Pará, Altamira, rio Xingu, aprox. 9 km leste e abaixo de Altamira, 3°13'38.21"S 52° 7'51.03"W, 

13 março 2014, M. S. Pérez et al., INPA 47704, 1, 100.61 mm CP, Brasil, Pará, Vitória do 

Xingu, rio Xingu, acima da ilha, 3°6'19.00"S 51°43'28.00"W, 19 novembro 2014, M. S. Pérez 

et al., INPA 40505, 1, 88.57 mm CP, Brasil, Pará, Senador José Porfírio, rio Xingu, canal 

profundo, à 38 km sudeste de Vitória do Xingu, 3°5'32.00"S 51°44'14.00"W, 21 setembro 2013, 

M. S. Pérez et al., INPA 43085, 1, 95.50 mm CP, Brasil, Pará, Senador José Porfírio, rio Xingu, 

margem direita do maior canal, aprox. 5,5 km à noroeste da travessia da balsa BR 230, 

3°5'29.00"S 51°44'15.00"W, 01 março 2014, M. S. Pérez et al., INPA 40212, 1, 103.30 mm 

CP, Brasil, Pará, Anapu, rio Xingu, abaixo de Volta Grande, margem direita do principal canal, 

à 1 km acima da cachoeira do Jericoá, 3°21'56.00"S 51°43'36.00"W, 14 setembro 2013, M. S. 

Pérez et al., INPA 40460, 1, 123.45 mm CP, Brasil, Pará, Anapu, rio Xingu, abaixo de Volta 

Grande, pedrais no canal principal, à 500 m acima do acampamento 8 e iXIN13-EXP1-22, 

3°7'45.00"S 51°39'55.00"W, 20 setembro 2013, M. S. Pérez et al., INPA 43702, 1, 161.66 mm 

CP, Brasil, Pará, Altamira, rio Xingu, ilha do Arapujá, 3°13'50.00"S 52°11'28.00"W, 02 março 

2014, M. S. Pérez et al. Peckoltia braueri: MZUSP 34562, 2, 43.95-61.39 mm CP, Brasil, 

Roraima, rio Branco, cachoeira do Bem Querer (remanso), 1°55'60.00"N 60°59'60.00"W, 08 

janeiro 1984, M. Goulding. MZUSP 33703, 1, 82.9 mm CP, Brasil, Roraima, rio Branco, 

cachoeira do Bem Querer (remanso), 1°55'60.00"N 60°59'60.00"W, 08 janeiro 1983, M. 

Goulding. Peckoltia compta: INPA 6865, holótipo, 56.6 mm CP, Brasil, Pará, Itaituba, rio 

Tapajós, Pimental, abaixo da foz do rio Jamanxim, 4°41'5.99"S 56°23'6.99"W, 21 outubro 

1991, L. Rapp Py-Daniel e J. Zuanon. Parátipos: INPA 6782, 3, 43.08-61.3 mm CP, Brasil, 

Pará, Trairão, rio Jamanxim, ilha Terra Preta, 4°58'6.10"S 56°29'12.30"W, 20 outubro 1991, L. 

Rapp Py-Daniel e J. A. Zuanon. INPA 6975, 4, 45.37 mm CP (3 juvenis não medido), Brasil, 

Pará, Itaituba, Pimental, abaixo da foz do rio Jamanxim, 4°41'6.00"S 56°23'7.00"W, 23 outubro 

1991, L. Rapp Py-Daniel e J. A. Zuanon. Peckoltia oligospila: MZUSP 23942, 2, 136.37-

139.51 mm CP, Brasil, Pará, rio Capim, Vila Santana, 2°2'0.12"S 47°45'9.18"W, agosto 1970, 

Expedição Permanente a Amazônia. MZUSP 23872, 1, 83.92 mm CP, Brasil, Pará, rio Capim, 

perto de Caranandéua, agosto 1970, Expedição Permanente a Amazônia. MZUSP 53398, 1, 

135.61 mm CP, Brasil, Pará, rio Capim, Igarapé Apeú, boa vista, 1°18'0.03"S 47°58'0.08"W, 

fevereiro 1964, P. E. Vanzolini. Peckoltia relictum: Parátipo: MZUSP 99606, 8, 51.47-81.06 
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mm CP (6 não medido), Peru, Santa Maria de Nieva, drenagem Marañon, rio Nieva, 7,4 km 

SSW de Juan Velasco (Santa Maria de Nieva), 4°39'38.00"S 77°53'2.00"W, 05 agosto 2006, N. 

K. Lujan. Peckoltia sabaji: INPA 36923, 1, 135.17 mm CP, Brasil, Roraima, Caracaraí, rio 

Branco, pedral em frente ao igarapé Água fria, 1°55'23.00"S 61°0'29.00"W, 19 setembro 2011, 

L. Rapp Py-Daniel, M. de Pinna, R. R. de Oliveira e A. Oliveira. INPA 052243, 5, 65.52-93.93 

mm CP, Brasil, Pará, Itaituba, rio Tapajós, pedral do quartel, 4°17'32.00"S 56°2'34.00"W, 11 

setembro 2013, E. D. Ribeiro e R. A. Collins. INPA 057681, 1, 54.85 mm CP, Brasil, Roraima, 

Caracaraí, rio Branco, pedral do professor em frente a Caracaraí, 1°50'28.94"S 61°6'32.30"W, 

09 março 2018, R. R. de Oliveira, C. D. de Santana e M. S. Rocha. INPA 33641, 1, 118.35 mm 

CP, Brasil, Amazonas, Apuí, calha do rio Guariba, Reserva extrativista (Resex) do Guariba, 

8°45'3.00"S 60°26'10.00"W, 07 novembro 2008, W. Pedroza, W. Ohara, F. Ribeiro e T. 

Teixeira. INPA 15660, 1, 97.86 mm CP, Brasil, Amazonas, Presidente Figueiredo, rio Uatumã, 

poço sob a ponte, UHE Balbina, 22 outubro 1987, J. A. Zuanon, S. Amadio e C. de Deus. INPA 

14792, 5, 39.15-88.78 mm CP, Brasil, Amazonas, Presidente Figueiredo, rio Uatumã, UHE 

Balbina, pé da barragem, 24 outubro 1987, J. A. Zuanon. INPA 47296, 1, 84.12 mm CP, Brasil, 

Pará, Altamira, rio Xingu, calha principal à margem direita, aprox. 60 km de Altamira, 

3°31'6.00"S 51°45'8.00"W, 09 novembro 2014, M. Sabaj et al., INPA 002007, 1, 134.72 mm 

CP, Brasil, Roraima, Bonfim, rio Tacutu, 17 março 1988, M. Jégu. Peckoltia vittata: MZUSP 

105481, 1, 87.78 mm CP, Brasil, Pará, Marabá, drenagem Tocantins, rio Tapirapé, pedral a 

jusante da base Bacaba da REBIO, 5°40'7.00"S 50°18'17.00"W, 05 agosto 2008, I. Fichberg e 

J. Muriel-Cunha. MZUSP 111218, 1, 81.73 mm CP, Brasil, Pará, Altamira, rio Xingu, pedrais 

imersos a montante de Altamira, 3°19'30.00"S 52°11'10.00"W, 08 novembro 2011, O. 

Oyakawa, J. L. Birindelli, C. Moreira, A. Akama, L. M. Sousa e H. Varella. MZUSP 111793, 

1, 117.76 mm CP, Brasil, Pará, Altamira, rio Xingu, na margem direita próximo da Vila de Belo 

Monte, em frente à ilha do ponto 1303, 3°5'32.00"S 51°44'20.01"W, 13 novembro 2011, O. 

Oyakawa, J. L. Birindelli, C. Moreira, A. Akama, L. M. Sousa e H. Varella. MZUSP 111732, 

3, 61.76-109.04 mm CP, Brasil, Pará, Porto de Moz, rio Xingu, ilha de pedra no pedral do 

Tucuxi, 2°11'56.00"S 52°8'9.00"W, 13 novembro 2011, O. Oyakawa, J. L. Birindelli, C. 

Moreira, A. Akama, L. M. Sousa e H. Varella. MZUSP 110953, 1, 41.27 mm CP, Brasil, Pará, 

Altamira, rio Xingu, pedral na localidade do Jericoá, próximo da cachoeira da Mucura e do 

rancho do Mazinho, 3°24'51.00"S 51°44'23.00"W, 07 julho 2010, Equipe ECIX. MZUSP 

111519, 6, 50.03-72.89 mm CP (2 não medido), Brasil, Pará, Altamira, rio Xingu, cachoeira do 

espelho, 3°39'5.00"S 52°22'42.00"W, 18 novembro 2011, O. Oyakawa, J. L. Birindelli, C. 

Moreira, A. Akama, L. M. Sousa e H. Varella. Peckoltichthys bachi: MZUSP 24611, 1, 98.41 
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mm CP, Brasil, Amazonas, Açaituba, rio Purus, 7°1'50.66"S 64°35'31.98"W, 26 dezembro 

1974, P. E. Vanzolini. MZUSP 56110, 1, 75.45 mm CP, Brasil, Amazonas, rio Juruá, 10,2 km 

abaixo do Lago Pauapixuna, 2°41'7.00"S 65°48'27.00"W, 07 novembro 1993, J. P. Sullivan et 

al. Pseudoqolus koko: MZUSP 99685, 2, 75.29-81.6 mm CP, Suriname, drenagem do rio 

Maroni, B. Malkin. 

 


