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SINOPSE:

A fim de esclarecer a toxonomia e melhor diagnosticar as espécies de Physopyxis,

examinei 453 exemplares pertencentes a quatro coleções ictiológicas (ANSP, INPA,

MPEG e MZUSP). Duas novas espécies são descritas para o gênero e uma distribuição

mais ampla do que a anterior é apontada.
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Resumo

Physopyxis lyra foi originalmente descrita com base em apenas um exemplar que possuia

algumas características muito peculiares. Nesse trabalho, apresento análise de um maior

número de exemplares, ampliando a caracterização da espécie e descrevendo duas novas

espécies com base em material já depositado em coleções e em novas coletas. Physopyxis

lyra é caracterizado por possuir um processo coracóide mais largo que as demais espécies,

com as extremidades voltadas para fora, além de possuir placas laterais com apenas uma

fileira de espinhos. Physopyxis sp. 1 possui processo coracóide estreito e ligeiramente

convergente nas extremidades, com mais de uma fileira de espinhos ao longo das placas

laterais. Physopyxis sp. 2 é uma espécie menos robusta, caracterizada por possuir uma

linha lateral incompleta com placas pouco desenvolvidas e a presença de uma fileira de

espinhos no dorso dos exemplares, formada pela extremidade dos espinhos neurais das

vértebras. A distribuição geográfica do gênero, muito pouco conhecida até então, é bastante

ampliada, abrangendo diferentes drenagens da bacia amazônica e do Essequibo.



Abstract

Physopyxis lyra was originally described based on only one very distinctive specimen.

Analyses of a larger number of specimens provided a more precise caracterization of the type
species. Additionally, two new species are described, based in material already available in

museums and new collections. Physopyxis lyra is caracterized by showing a more developed
coracoid process than in the other species, with the tips oriented laterally, and only one

series of spines on the lateral plates. Physopyxis sp. 1 has a thin coracoid process, with the

tips slightly convergent, and more than one series of spines on the lateral plates. Physopyxis

sp. 2 is a slender species, caracterized by an incompleta series of lateral plates and the

presence of a median-dorsal series of spines represented by the tip of the vertebral neural

spines. The poorly known geographic distribution is vastly enlarged, comprising diíferent

drainages of the Amazon and Essequibo basins.
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Capítulo 1

Introdução

Doradidae é uma família de Siluriformes neotropical, ocorrendo em todas as grandes

bacias da América do Sul. Atualmentè são reconhecidas 73 espécies válidas, a maioria

ocorrendo na bacia amazônica, com 53 espécies, e nas bacias do Orinoco e Essequibo, com

22 e 17 espécies, respectivamente (Sabaj, 2002).

Os representantes dessa família são bagres facilmente reconhecíveis pela presença de

uma fileira de placas ossificadas na linha lateral (Fig. 1.1), cada qual apresentando um

ou mais espinhos voltados para trás (Eigenmann, 1925; Fernández-Yepez, 1968; Higuchi,

1992; Britski et ai, 1999). A quantidade, o formato e a ornamentação dessas placas são

extremamente variados e constituem-se num importante caráter diagnóstico para gêneros

e, em alguns casos, até mesmo espécies.

Assim como a maioria dos Siluriformes, os Doradidae apresentam, em geral, o corpo

deprimido e três pares de barbilhões (um maxilar e dois mentonianos), esses podendo ser

lisos ou apresentar ramificações (barbilhões fimbriados).

Os ossos superiores do neurocrânio dos doradídeos são granulares ou estriados e forte

mente ligados entre si, formando um escudo sólido e contínuo à placa pré-dorsal. Quanto

à morfologia da cabeça, podem-se distingüir dois grupos dentro da família: aqueles que

possuem cabeça deprimida, de focinho curto e barbilhões simples e aqueles com cabeça

mais alta, focinho longo, às vezes cõnico e com barbilhões fimbriados (Eigenmann, 1925;

Burgess, 1989; Higuchi, 1992). Estes dois padrões foram mencionados pela primeira vez por

Kner (1855) e confirmados posteriormente no trabalho de Bleeker {apud Higuchi, 1992),
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Figura 1.1: Vista lateral de Pterodoras granulosus mostrando as placas laterais ossificadas

(fonte: Britski et al, 1999).

tendo essas duas linhagens sido citadeis como caput depressum e caput elevatum^ respectiva

mente. Entretanto, apesar de ainda encontrarmos tal divisão em fontes bibliográficas, vale

ressaltar que os dois grupos não são considerados naturais, já que só o último é monofilético

(Trachydoradina -j- Doradina) (Higuchi, 1992).

A nadadeira dorsal posiciona-se anteriormente (antes da metade do corpo) e imediata

mente após a placa nucal, sendo constituída por um acúleo bastante ossificado, e quatro

a seis raios moles. As nadadeiras peitorais também são providas de um acúleo bastante

forte, sempre serrilhado dos dois lados. Esses acúleos possuem um mecanismo de trava

muito eficiente (Eigenmann, 1925) e provavelmente são eficazes como mecanismo de defesa

contra predadores (Moyle & Cech, 1996).

Tais características morfológicas condicionam um modo de vida peculiar aos peixes

dessa família, que possuem, na sua maioria, um hábito bentônico e atividade noturna. Uma

das exceções a essa regra são os peixes do gênero Leptodoras, freqüentemente encontrados

em cursos d'água de alta turbulência (Higuchi, 1992).

Higuchi (op. cit.) realizou uma extensa revisão bibliográfica e relata que os Doradidae

são onívoros oportunistas, tendo sido encontrados detritos, sementes, frutos, folhas, inse

tos, moluscos, crustáceos e pequenos peixes no conteúdo estomacal dos representantes da

família. Goulding (1980) comentou que é comum encontrar grandes quantidades de frutos

inteiros no trato digestivo de Lithodoras e Megalodoras na época da cheia, indicando que
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esses bagres possam ter um importante papel como dispersores das sementes de algumas
árvores.

Uma das características mais evidentes nesses bagres é a capacidade de produzir sons.
Essa peculiaridade se deve a uma modificação no aparelho de Weber, na altura das pa-
rapófises da quarta vértebra que, juntamente com a bexiga natatória e a musculatura
associada, formam o "elastic-spring apparatus". Especula-se que a produção de sons possa
servir como algum tipo de comunicação intra-específica, mas ainda não há experimentos
que comprovem essa hipótese.

Com relação a aspectos reprodutivos, acreditava-se até há pouco tempo que os Do-
radidae não apresentavam nenhum tipo de dimorfismo sexual transitório (Britski, 1972;
Eigenmann, 1925; Higuchi, 1992). Entretanto, Rapp Py-Daniel e colaboradores (com.
pessoal) encontraram indivíduos machos de Nemadoras humeralis sexualmente maduros
apresentando alterações morfológicas nos filamentos da nadadeira dorsal.

Entre os representantes da família, existem animais que podem atingir tamanhos re

lativamente grandes (até um metro de comprimento e 20 kg) e que possuem um certo
interesse na pesca comercial, tais como Oxydoras niger, Lithodoras dorsalis e Megalodoras

spp. (Higuchi, 1992; Ferreira et al.^ 1998). Alguns outros Doradidae também possuem um
certo valor comercial, podendo ser encontrados com relativa freqüência em lojas de aquário.

As espécies mais utilizadas pertencem aos gêneros Platydoras, Agamyxis, Acanthodoras e
Opsodoras (Burgess, 1989), e com uma menor freqüência Amblydoras e Anadoras (obs.
pessoal).

No extremo oposto aos grandes representantes citados anteriormente encontra-se Phy-
sopyxis lyra, atingindo o menor comprimento entre os Doradidae (cerca de 3,5 cm). Essa
espécie foi descrita por Cope em 1872 (embora tenha sido citada por ele em 1871), tendo
como localidade tipo o rio Ampyiacu, Peruh

Existem certas discrepâncias em alguns caracteres da descrição feita por Cope (1872)
quando comparada aos demais exemplares de Physopyxis. O exemplo mais clássico é a
ausência da nadadeira adiposa, relatada como sendo um caráter diagnóstico do gênero

por Cope (op. cit.), Eigenmann (1925), Burgess (1989) e Higuchi (1992). O material-
tipo examinado realmente não possui essa nadadeira, no entanto, isto parece ser uma
peculiaridade daquele exemplar, já que a grande maioria dos animais examinados por mim

^Originalmente, Cope citou a localidade tipo como sendo rio Ambyiacii, no Equador. A grafia correta
do rio é Ampyiacu e este se encontra em território peruano
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possui uma pequena adiposa.

Além disso, Higuchi (1992) observou que a ilustração da descrição de Cope também
possui discrepâncias. Existe uma estrutura, não relatada na diagnose (nem tampouco
existente nos indivíduos já examinados), que desce logo abaixo da placa nucal posterior até
a base da nadadeira pélvica (Fig.1.2 B). A nadadeira anal retratada no desenho também é
exageradamente quadrangular. No mesmo trabalho, Higuchi comentou que coleções desses
doradídeos são raras e que seriam necessários mais espécimes para uma análise razoável
dessas variações, bem como a confirmação da existência de espécies não descritas.

O conhecimento sobre a distribuição da espécie ainda é fragmentado, com ocorrências
principalmente no alto e médio Amazonas. Recentemente foram encontrados vários exem
plares no Baixo Amazonas, na reserva de Caxiuanã (MPEG 6151, 7189), expandindo muito
a área de ocorrência do gênero.

Tendo em vista os pontos acima abordados, o presente estudo teve como objetivo
realizar a revisão taxonômica do gênero Physopyxis', redescrever Physopyxis lyra com base
num maior número de exemplares; descrever duas espécies novas de Physopyocis; redefinir
a distribuição geográfica do gênero; e elaborar uma chave de identificação das espécies de
Physopyxis.
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Capítulo 2

Material e métodos

Para a realização do presente estudo, foram examinados 453 exemplares. Deste total,

utilizaram-se 343 para a tomada de dados morfométricos e merísticos.

A tomada dos dados morfométricos foi feita no estereomicroscópio com o uso de um

paquímetro digital com precisão de 0,01 mm, seguindo basicamente a metodologia utilizada

por Higuchi et al. (1990) e Sabaj (2002). As medidas foram feitas, sempre que possível, no

lado esquerdo do corpo e foram analisadas como porcentagem do comprimento padrão. As

medidas cefálicas (altura da cabeça, comprimento do focinho, diâmetro da órbita, distância

interorbital e largura da boca) foram analisadas como proporções do comprimento da

cabeça.

Devido ao delicado estado de conservação do holótipo, não foi possível a tomada de

algumas medidas e contagens. Os dados merísticos referentes às nadadeiras peitoral, anal

e caudal foram obtidas da descrição original de Cope (1871).

As medidas tomadas foram as seguintes:

1. Comprimento total (CT): maior comprimento do corpo, tomado da ponta do focinho

ao extremo da nadadeira caudal.

2. Comprimento padrão (CP): distância da ponta do focinho até a extremidade posterior

da última placa lateral, que corresponde à última vértebra antes do centro pré-ural.

3. Distância pré-dorsal (PreD): da ponta do focinho, na região da sínfise mandibular,

até a base do acúleo da nadadeira dorsal.



4. Comprimento da base da dorsal (CD): da base anterior da acúleo até o último raio

da dorsal.

5. Distância dorsal-adiposa (DA): do último raio da nadadeira dorsal até a extremidade

anterior da nadadeira adiposa.

6. Distância adiposa-caudal (AC): da extremidade posterior da nadadeira adiposa até

o primeiro raio procorrente da nadadeira caudal.

7. Distância pré-peitoral (PreP): da ponta do focinho até a base da nadadeira peitoral.

8. Distância pré-pélvica (PreV): da ponta do focinho até a base da nadadeira pélvica

(ou ventral).

9. Distância pré-anal (PreA): da ponta do focinho até a base da nadadeira anal.

10. Comprimento da base da nadadeira anal (CAn): entre o primeiro e o último raio

mole da nadadeira anal.

11. Comprimento do pedúnculo caudal (PedC): medida horizontal entre o último raio da

nadadeira anal e o primeiro raio procurrente inferior.

12. Altura do pedúnculo caudal (APC): menor altura do pedúnculo caudal.

13. Altura da placa lateral (APL): distância vertical entre a extremidade superior e

inferior da oitava placa lateral

14. Altura da porção superior da placa lateral (UpW): distância vertical entre a extre

midade superior da placa lateral e o espinho retrorso da linha lateral.

15. Altura da porção inferior da placa lateral (LoW): distância vertical entre o espinho

retrorso da linha lateral e a extremidade inferior da placa lateral.

16. Altura do corpo na região da placa lateral (ACPL): altura do corpo na região da

oitava placa lateral.

17. Comprimento do acúleo da dorsal (AcD): da base até a extremidade do acúleo da

nadadeira dorsal, quando em posição "armada".
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18. Comprimento do acúleo da peitoral (AcP): da base até a extremidade do acúleo da

nadadeira peitoral.

19. Comprimento da cabeça (CCb): da ponta do focinho à extremidade posterior do

opérculo.

20. Altura da cabeça (ACb): medida vertical entre a parte superior da cabeça, na sutura

entre supraoccipital e escudo nucal, e a parte inferior.

21. Altura do corpo (ACP): medida vertical do corpo, na origem da nadadeira dorsal.

22. Diâmetro da órbita (DO): medida horizontal de uma margem à outra da órbita.

23. Distância interorbital (DIO): menor distância entre as margens ósseas superiores das

órbitas direita e esquerda.

24. Largura da boca (LBc): distância entre as extremidades laterais da boca.

25. Comprimento do barbilhão maxilar (CBb): distância entre a base e a extremidade

do barbilhão maxilar.

26. Comprimento do focinho (CF): da ponta do focinho, na região da sínfise pré-maxilar,

até a margem anterior da órbita.

27. Largura da cintura escapular (CintE): largura máxima do corpo na região do osso

cleitral da cintura escapular.

28. Comprimento do processo cleitral (ProCl): da base à extremidade do processo cleitral.

29. Comprimento do processo coracóide (ProCO): da base à extremidade do processo

coracóide.

30. Comprimento da sutura da cintura escapular (SutE): medida entre a extremidade

anterior e a posterior da sutura da cintura escapular.

31. Distância inter-coracóide (IntCo): medida interna entre as extremidades posteriores

do processo coracóide direito e esquerdo.

32. Largura do coracóide (LCo): largura do corpo na região do coracóide.



Os dados merísticos também foram tomados do lado esquerdo do corpo. Assim sendo,

as nadadeiras pares sempre serão mencionadas no singular. As contagens consideradas são

as seguintes:

1. o número de raios das nadadeiras dorsal (RD), peitoral (RP), pélvica (RV), anal

(RA) e caudal (RC). Os raios ossificados são representados por algarismos romanos

maiúsculos e os raios moles por números arábicos. Todos os raios moles (indivisos,

segmentados não ramificados e segmentados ramificados) foram considerados como

pertencentes a uma mesma categoria e para os raios principais da nadadeira caudal

considerei apenas os raios ramificados.

2. número de elementos das serrilhas anteriores ao acúleo da nadadeira dorsal (SerrD).

3. número de placas laterais (PL).

^  4. número de espinhos na placa lateral (EspLat), incluindo os acima e abaixo do espinho
'y

da linha lateral.

Uma parte do material utilizado foi submetida ao método de diafanização das partes

moles e coloração do esqueleto, conforme proposto por Taylor k. Van Dyke (1984).

Utilizei o mesmo conceito de espécie de Nelson k Patnick (1981), e considerei sendo

espécie a menor amostra diagnosticável de organismos possuidores de um conjunto único

de caracteres.

Para tal, foram utilizados testes estatísticos básicos, tais como moda, média e desvio

padrão.

As ilustrações foram feitas utilizando-se um estereomicroscópio provido de câmara clara.

Por ser um grupo próximo a Physopyxis, foram utilizados exemplares de Amblydoras

affinis para as comparações utilizadas em algumas ilustrações e discussão de alguns carac

teres.

A seção "Material examinado" de cada espécie está organizada da seguinte maneira:

abreviação institucional, número de catálogo, número de exemplares medidos, número

de exemplares no lote, amplitude do comprimento padrão dos exemplares examinados,

localidade, coletor e data.

O material examinado está depositado nas seguintes coleções ictiológicas:

ANSP: Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Filadélfia, EUA.
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INPA: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Brasil.

MPEG: Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MZUSP: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil.
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Capítulo 3

Resultados

3.1 Taxonomia

Gênero Physopyxis Cope

Physopyxis Cope, 1871: 112, somente citado; descrição completa em Cope, 1872: 273;

Physopyxis lyra Cope, 1871, espécie-tipo por monotipia.

Diagnose: Physopyxis pode ser distingüido dos demais Doradidae pelo reduzido ta

manho; cintura escapular muito desenvolvida e exposta; processo coracóide longo, sendo

maior que o processo cleitral; placa anterior do escudo nucal ausente; serrilhas anteriores

do espinho da dorsal restritas à base do acúleo; somente dois ossos infraorbitais fundidos

numa só peça nos adultos; espinho da nadadeira peitoral alcançando a base da nadadeira

anal e nadadeira adiposa usualmente presente.

Chave de identificação das espécies de Physopyxis Cope, 1871

1. Linha lateral incompleta, com 5 a 12 placas laterais de cada lado, cada uma com

um espinho voltado para trás. Uma série de espinhos ao longo do dorso, formada

pelo afloramento das extremidades dos espinhos neurais das vértebras (Fig. 3.1a).

Nadadeira adiposa presente

Physopyxis sp. 2
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Figura 3.1: Caracteres diagnósticos das três espécies de Physopyxis. A - Physopyxis sp. 2.

B - Physopyxis lyra. C - Physopyxis sp. 1. D - Vista ventral de Physopyxis sp. 1 e 2. £"

- Vista ventral de Physopyxis lyra.
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CP), rio Novo, Pacaás Novos; U. Barbosa, 6 Set 1999. INPA 21925 (9 de 9, 18,63-27,67

mm CP), rio Cautário, rio Guaporé; G.T. Villara, 14 Jul 2003 INPA 21927 (14 de 14,

12,62-26,28 mm CP), rio Cautário, rio Guaporé; G.T. Villara, 14 Jul 2003. Peru: ANSP

149338 (6 de 9, 18,17-26,62 mm CP), rio Nanay; M. Hohn, 17 Out 1955. ANSP 167615

(50 de 67, 16,14-30,34 mm CP), rio Nanay; Dan e Pat Fromm, 6 Set 1990. ANSP 167619

(15 de 15, 14,34-29,84 mm CP), rio Nanay; Dan e Pat Promm, 3 Set 1990. ANSP 174930

(1 de 1, 25,78 mm CP), rio Ucayali; P. Fromm et ai, 23 Ago 1989. ANSP 178442 (12

de 12, 20,04-29,00 mm CP), rio Nanay; M.H. Sabaj, M.W. Littman, N.R. Lovejoy et al.,

02 Ago 2001. MZUSP 267 3 (1 de 1, 23,26 mm CP), Peru, Loreto; P. de Rham, 20 Jun 1979.

Diagnose: Physopyxis lyra pode ser distinguido das demais espécies do gênero por

possuir somente uma fileira de espinhos nas placas laterais e a cintura escapular muito

ossificada e exposta, com o processo coracóide longo, largo e com as extremidades arredon

dadas, voltadas para as laterais do corpo.

Descrição: Dados morfométricos e merísticos são apresentados na tabela 3.1. Apre

senta o maior CP dentro do gênero. O maior exemplar examinado atinge 30,63 mm CP.

Corpo curto, ligeiramente alto. Maior altura do corpo na origem da nadadeira dorsal.

Cabeça e cintura escapular fortemente ossificadas, expostas. Teto da cabeça e da placa

nucal em forma de telhado, com ornamentações granulares formando ranhuras, principal

mente na quilha e nas bordas do escudo nucal. Olhos posicionados anteriormente, diâmetro

da órbita aproximadamente do tamanho da fontanela. Fontanela oval. Narina anterior tu

bular, próxima à extremidade do focinho. Narina posterior próxima da órbita. Focinho

curto, com o dobro do diâmetro orbital. Boca terminal. Osso lacrimal bem desenvolvido,

serrilhado, com pequenos espinhos. Barbilhões simples, comprimidos, com papilas em toda

a extensão inferior. Barbilhâo maxilar alcança ou ultrapassa a extremidade do processo

cleitral. Barbilhâo mentoniano lateral alcança a origem do acúleo da nadadeira peito

ral. Barbilhâo mentoniano interno aproximadamente dois terços do barbilhâo mentoniano

lateral.

Cintura escapular muito desenvolvida. Extremidade anterior do cleitro saliente, for

mando um sulco logo abaixo a cabeça que segue até a abertura branquial. Cleitro expan

dido lateralmente, visível em vista dorsal, com ranhuras granulares que se estendem até

o processo cleitral. Processo cleitral moderadamente pequeno, a extremidade alcança ou
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ultrapassa levemente o nível da inserção do acúleo da nadadeira dorsal. Superfície do osso

coracóide maior, em vista ventral, do que a do cleitro, com ornamentação semelhante a

esse. Processo coracóide muito longo, largo, maior do que o processo cleitral, com ranhuras

bem definidas em vista ventral, terminando com uma expansão na sua extremidade distai.

Ranhuras correm quase paralelas ao comprimento do processo coracóide em quase toda a

sua extensão, virando-se para as laterais do corpo na extremidade distai, acompanhando

a sua expansão.

Acúleos das nadadeiras dorsal e peitoral muito desenvolvidos. Espinho da nadadeira

dorsal um pouco menor do que o raio subseqüente, com serrilhas anteriores restritas à base

do acúleo. Face posterior do acúleo sem espinhos. Um sulco longitudinal em cada lado

do acúleo da dorsal; secção transversal pentagonal. Acúleo da nadadeira peitoral muito

desenvolvido, fortemente ossificado, achatado e curvo, quase sempre alcançando a base da

nadadeira anal. Acúleo da peitoral ornamentado com dois a três sulcos nas faces superior

e inferior, e armado de fortes espinhos na sua face anterior e posterior: espinhos anteriores

localizados no primeiro quinto do acúleo peitoral voltados para frente, os demais orientados

na direção oposta; os espinhos posteriores ao longo do acúleo orientados uniformemente

para frente.

Linha lateral completa, com 25 escudos laterais armados com espinhos retrorsos, in

cluindo o escudo infranucal. Escudos laterais encontrando-se dorsalmente nos exemplares

maiores. A porção do escudo lateral superior ao espinho retrorso maior do que a porção

inferior a este.

Nadadeira dorsal com I-f5 raios, inserida aproximadamente no primeiro terço do corpo.

Nadadeira peitoral I-f-4, inserida à altura da abertura branquial. Nadadeira pélvica com 7

raios, inserida à extremidade do processo coracóide, aproximadamente na metade do corpo.

Extremidade dos raios da pélvica ultrapassando a base da nadadeira anal. Nadadeira anal

moderadamente longa, com 16 raios. Nadadeira adiposa pequena, membranosa, situada

pouco antes do pedúnculo caudal. Nadadeira caudal truncada, levemente emarginada, com

12 raios bifurcados.

Coloração em álcool: Corpo bege claro, com manchas variando de marrom claro a

marrom escuro. Cabeça em geral mais pigmentada que o restante do corpo, possuindo,

entretanto, uma mancha clara na sutura entre o supraoccipital e o escudo nucal.

Três a quatro manchas escuras transversais ao longo do corpo: a primeira, na base
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da nadadeira dorsal, podendo ou não alcançar a linha lateral; a segunda, da nadadeira

adiposa até a nadadeira anal; a terceira no começo do pedúnculo caudal e a quarta na base

da nadadeira caudal. Essas duas últimas podem estar unidas numa única mancha cobrindo

todo o pedúnculo e a base da nadadeira caudal.

Barbilhões bege claro com faixas transversais de cor marrom ao longo de toda a sua

extensão.

Todas as nadadeiras seguem aproximadamente o mesmo padrão de colorido, sendo

hialinas com faixas pigmentadas transversais aos raios. Acúleos das nadadeiras dorsal e

peitoral pigmentados, contendo faixas transversais mais claras contínuas às faixas hialinas

dos raios moles. A extremidade do acúleo quase sempre é clara.

A região ventral pré-anal possui uma grande variação na coloração, podendo ser pouco

ou muito pigmentada; em todos os casos os cromatóforos estão espalhados regularmente

por toda a superfície da pele e da cintura escapular.

O padrão de colorido dos animais vivos difere muito pouco dos exemplares fixados.

Distribuição geográfica: Descrito do rio Ampiyacu, Peru, e provavelmente ocorre

em grande parte dos tributários do alto e médio Amazonas (Fig. 3.4).

História natural: Physopyxis lyra é freqüentemente encontrado em locais onde há

muita deposição de matéria orgânica, geralmente em folhas, ramos e raízes adventícias de

espécies arbóreas de florestas inundadas. Também são encontrados em raízes de bancos

flutuantes de macrófitas, muito comuns em ambientes de água branca ou corpos d'água

com alguma influência destes.

Observações feitas em aquário sugerem que esses animais são mais ativos durante a

noite, ficando escondidos nas raízes submersas ou se enterrando no substrato durante o

dia.
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Figura 3.2: Vista dorsal, lateral direita e ventral de Physopyxis lyra, ANSP 8282 (holótipo).

CT 35 mm.
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Figura 3.3: Vista dorsal, lateral esquerda e ventral de Physopyxis lyra, ANSP 167615. CP

26,35 mm.
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Figura 3.4: Distribuição geográfica de Physopyxis lyra.

Physopyxis sp. 1

(Fig. 3.5)

Physopyxis sp. 1, localidade tipo - rio Jutaí, Amazonas, Brasil.

Material examinado: (254 exemplares, 150 medidos)

Holótipo - INPA 24324 (13,43 mm CP), rio Jutaí, Amazonas, Brasil.

Parátipos: Brasil: Amazonas: ANSP 149342 (2 de 2, não medidos). Boca de

Tapaua, Rio Purús; H.R. Axelrod e L.P. Schultz, Out 1963. INPA 6625 (10 de 10,

12,0-18,8 mm CP), igarapé do Santo Antônio, rio Negro; R. Ribeiro, 28 Nov 1991. INPA

13420 (8 de 8, 11,71-13,51 mm CP), rio Tarumã-mirim, rio Negro; M. Garcia, 20 Ago 1997.

INPA 18450 (1 de 1, 13,05 mm CP), rio Marié; C.G. Dávila, 22 Set 1999. INPA 20197 (1

de 2, 11,05 mm CP), igarapé Zamula, rio Negro; N.L. Chão, 2 Out 1997. INPA 20198 (3

de 3, 11,15-12,6 mm CP), rio Cuiuni, rio Negro; M. Thomé, 26 Out 1999. INPA 20199 (1

de 2, 13,61 mm CP), rio Cuini, rio Negro; M. Thomé, 26 Out 1999. INPA 20200 (1 de

1, 18,67 mm CP), igarapé Aluini, rio Negro; N.L. Chão e P. Petry, 30 Jan 2002. INPA
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21917 (14 de 14, 12,74-15,13 mm CP), rio Jutaí; Equipe ProVárzea, 7 Set 2003. INPA

21918 (22 de 85, 11,83-22,02 mm CP), igarapé Juá Grande, lago Amanã; M. Catarino,

J. Zuanon, F. Lima e L. Sousa, 11 Out 2002. INPA 21928 (8 de 8, 10,92-14,04 m CP),

rio Ariuanã, rio Negro; N.L.Chao et ai, 27 Set 1999. INPA 21961 (3 de 3, 15,79-18,49

mm CP), igarapé Zamula, rio Negro; N.L. Chão et ai, 16 Abr 2002. Pará: MPEG 6151

(2 de 2, 13,62-17,17 mm CP), rio Puraquequara, Flona de Caxiuana; R. Barthem, Nov

1999. MPEG 7189 (85 de 85, não medidos), igarapé sem nome, Flona de Caxiuana; Sr.

Benedito e L. Fogaça, 17 Nov 2003. MPEG 7190 (7 de 7, não medidos), igarapé Curuá,

Flona de Caxiuanã; W. Wosiacki, L. Fogaça, A. Lima, F. Pimenta, F. Ribeiro, F. Barata,

13 Nov 2003. MZUSP 12419 (2 de 2, 12,14-12,70 mm CP), lago Jacaré, rio Trombetas;

EPA, 7-11 Out 1969. MZUSP 15553 (1 de 1, 15,71 mm CP), lago Jacaré, rio Trombetas;

R.M.C. Castro, 25 Jul 1979. MZUSP 21960 (8 de 8, 9,11-11,27 mm CP), rio Tapajós, ilha

confrontando Monte Cristo; EPA, 12-14 Dez 1970. Roraima: INPA 20192 (1 de 1, 12,1

mm CP), igarapé Corumbá, rio Branco, rio Negro; N.L. Chão, 23 Set 1994. INPA 20195

(1 de 2, 13,53 mm CP), igarapé Corumbá, rio Branco, rio Negro; N.L. Chão, 23 Set 1994.

INPA 20196 (20 de 87, mm CP), igarapé Corumbá, rio Branco, rio Negro; N.L. Chão, 23

Set 1994. Guiana: ANSP 177255 (1 de 1, 15,93 mm CP), rio Siparuni, Essequibo; G.

Watkins et al., 5 Dez 1997. ANSP 177256 (13 de 30, 12,74-19,23 mm CP), rio Siparuni,

Essequibo; G. Watkins, W. Prince, Allicock, E. McBirney, 9 Dez 1997. ANSP 177257

(7 de 8, 16,01-20,06 mm CP), rio Siparuni, Essequibo; G. Watkins, W. Prince, Allicock,

E. McBirney, 9 Dez 1997. ANSP 177877 (1 de 1, 12,69 mm CP), rio Essequibo; W.G.

Saul, G.G. Watkins, N.R. Liley, D. Torres, 1 Fev 1997. ANSP 177918 (1 de 1, 12,25 mm

CP), rio Burroburro; W.G. Saul, G.R. Watkins, N.R. Liley et al.^ 21 Jan 1997. Peru:

ANSP 149336 (4 de 5, 11,52-13,59 mm CP), rio Nanay; C.C.G. Chaplin et al., 12 Out

1955. ANSP 167599 (2 de 2, 17,01-18,76 mm CP), rio Nanay; Dan e Pat Fomm, 11 Set

1990. ANSP 167600 (1 de 1, 17,55 mm CP), rio Nanay; Dan e Pat Fromm, 13 Set 1990.

ANSP 167602 (1 de 1, 19,35 mm CP), rio Nanay; Dan e Pat Fromm, 11 Set 1990. ANSP

177922 (1 de 1, mm CP), rio Nanay; P. Fromm et al.^ 18 Ago 1989. ANSP 178208 (2 de

2, 14,40-18,42 mm CP), rio Nanay, cano Santa Rita; M.H. Sabaj, M.W. Littmann, J.G.

Stewart, 2 Ago 2001. Venezuela: ANSP 165816 (1 de 1, 10,61 mm CP), rio Casiquiare;

B.Chernoíf et ai, 20 Mar 1987.
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Diagnose: Physopyxis sp. 1 pode ser distinguida das demais espécies do gênero por

possuir, no mínimo, uma fileira adicional de espinhos nas placas laterais além da fileira

principal (a da linha lateral). Cintura escapular muito ossificada e exposta, com o pro

cesso coracóide longo, estreito, possuindo, porém, as extremidades afiladas e levemente

convergentes.

Descrição: Dados morfométricos e merísticos são apresentados na tabela 3.2. O maior

exemplar examinado mediu 22,02 mm de CP . Corpo curto, ligeiramente alto. Maior altura

do corpo na origem da nadadeira dorsal. Cabeça e cintura escapular fortemente ossifica-

das, expostas. Teto da cabeça e da placa nucal em forma de telhado, com ornamentações

granulares formando ranhuras, principalmente na quilha e nas bordas do escudo nucal.

Olhos posicionados anteriormente, diâmetro da órbita aproximadamente do tamanho da

fontanela. Fontanela oval. Narina anterior tubular, próxima à extremidade do focinho.

Narina posterior próxima da órbita. Focinho curto, com o dobro do diâmetro orbital.

Boca terminal. Osso lacrimal bem desenvolvido, serrilhado, com pequenos espinhos. Bar-

bilhões simples, levemente comprimidos, com papilas em toda porção inferior. Barbilhão

maxilar alcança ou ultrapassa a extremidade do processo cleitral. Barbilhão mentoniano

lateral alcança a origem do acúleo da nadadeira peitoral. Barbilhão mentoniano interno

aproximadamente a metade do barbilhão mentoniano lateral.

Cintura escapular muito desenvolvida. Extremidade anterior do cleitro saliente, for

mando um sulco logo abaixo da cabeça, que se estende até próximo à abertura branquial.

Cleitro expandido lateralmente, visível em vista dorsal, com ranhuras granulares que se

estendem até o processo cleitral. Processo cleitral moderadamente pequeno, a extremi

dade alcança ou ultrapassa levemente o nível da inserção do acúleo da nadadeira dorsal.

Superfície do osso coracóide maior, em vista ventral, do que o cleitro, com ornamentação

semelhante a esse. Processo coracóide muito longo, estreito, maior do que o processo clei

tral, com ranhuras bem definidas em vista ventral. Ranhuras correm quase paralelas ao

comprimento do processo coracóide em toda a sua extensão.

Acúleos das nadadeiras dorsal e peitoral muito desenvolvidos. Espinho da nadadeira

dorsal um pouco menor do que o raio subseqüente, com espinhos anteriores restritos à

base do acúleo. Face posterior do acúleo sem espinhos. Um sulco longitudinal em cada

lado do acúleo da dorsal; secção transversal pentagonal. Acúleo da nadadeira peitoral

muito desenvolvido, fortemente ossificado, achatado e levemente curvo, podendo alcançar
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a base da nadadeira anal. Acúleo da peitoral ornamentado com dois a três sulcos na sua

face superior e inferior e armado de fortes espinhos nas suas faces anterior e posterior.

Os espinhos anteriores localizados no primeiro quinto do acúleo da peitoral voltados para

frente, os demais orientados na direção oposta. Os espinhos posteriores ao longo do acúleo

orientados uniformemente para frente.

Linha lateral completa, com 25 escudos laterais armados com espinhos retrorsos, in

cluindo o escudo infranucal. Escudos laterais encontrando-se dorsalmente, exceto nos ani

mais menores. A porção do escudo lateral superior ao espinho retrorso na maioria das vezes

de igual tamanho ou menor do que a porção inferior a este. Placas laterais ornamentadas

com fileiras adicionais de espinhos na porção superior da placa, podendo haver, entretanto,

fileiras adicionais acima e abaixo da linha lateral.

Nadadeira dorsal com 1+5 raios, inserida aproximadamente no primeiro terço do corpo.

Nadadeira peitoral 1+4 raios, inserida à altura da abertura branquial. Nadadeira pélvica

com 7 raios, inserida próxima à extremidade do processo coracóide, aproximadamente

na metade do corpo. Extremidade dos raios da pélvica alcançando a base da nadadeira

anal. Nadadeira anal moderadamente longa, com 13 raios. Nadadeira adiposa, quando

presente, pequena, membranosa, situada pouco antes do pedúnculo caudal. Nadadeira

caudal truncada, levemente emarginada, com 11 raios bifurcados.

Coloração em álcool: Coloração semelhante a de Physopyxis lyra, possuindo, con

tudo, padrão geral de colorido mais escuro.

Distribuição geográfica: Provavelmente em toda a bacia amazônica e bacia do rio

Essequibo.

História natural: Assim como P. lyra, Physopyxis sp. 1 é encontrado em locais de

deposição de sedimentos finos, tais como raízes submersas e bancos de liteira em decom

posição.
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Figura 3.5; Vista dorsal, lateral esquerda e ventral de Physopyxis sp. 1, INPA 24324

(holótipo). CP 13,43 mm.



Tabela 3.2: Biometria de 150 exemplares de Physopyxis sp. 1.
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holótipo
material

examinado Média desvio
padrão

Comprimento padrão (mm) 13,43 9,11-22,02
Comprimento total (mm) 18,43 12,37-28,03
% do comprimento padrão:
Distância pré-dorsal 42,67 38,50-45,15 41,98 1,44
Comprimento da base da dorsal 13,03 10,79-17,59 12,59 0,95
Altura do corpo 34,33 26,11-37,12 31,37 2,01
Distância dorsal-adiposa - 21,48-32,29 24,76 2,04
Distância adiposa-caudal - 6,97-17,20 12,08 2,15
Distância pré-peitoral 30,53 26,86-34,86 30,5 1,39
Distância pré-pélvica 54,58 45,15-61,25 53,63 1,96
Distância pré-anal 66,27 58,53-70,17 65,61 1,91
Comprimento da nadadeira anal 16,53 13,58-26,13 17,17 2,03
Comprimento do pedúnculo caudal 11,02 5,94-13,70 10,51 1,49
Altura do pedúnculo caudal 8,41 5,95-10,50

00

0,77
Altura da placa lateral 14,30 2,26-17,81 13,72 1,78
Porção superior da placa lateral 8,04 4,77-9,99 7,72 0,91
Porção inferior da placa lateral 8,94 3,67-11,75 8,40 1,82
Altura do corpo na região da placa 17,80 14,38-22,53 17,65 1,49
Comprimento do acúleo da dorsal 32,84 20,59-39,59 30,42 2,75
Comprimento do acúleo da peitoral 40,51 30,27-45,80 39,30 2,84
Comprimento da cabeça 29,86 24,96-33,42 28,88 1,53
Comprimento do barbilhão maxilar 38,35 23,79-63,07 36,97 8,06
Largura da cintura escapular 44,53 37,08-48,83 42,53 2,03
Comprimento do processo cleitral 9,68 7,62-17,98 11,16 1,82
Comprimento do processo coracóide 23,31 17,81-28,57 23,03 1,78
Sutura da cintura escapular 22,93 17,06-25,14 21,92 1,42
Distância inter-coracóide 20,25 15,17-28,76 20,18 2,39
Largura do coracóide 28,44 21,30-35,27 28,47 2,11
% do comprimento da cabeça:
Altura da cabeça 102,49 83,23-115,32 98,33 5,18
Diâmetro da órbita 16,71 13,29-22,86 17,97 1,94
Distância interorbital 54,36- 45,06-62,99 53,13 3,05
Largura da boca 44,14 28,85-49,64 41,18 3,62
Comprimento do focinho 32,67 26,36-42,64 33,41 2,63
Contagens:
Raios da nadadeira dorsal 1+5 1+ 4-6 1+5

Raios da nadadeira peitoral 1+4 1+3-5 1+4

Raios da nadadeira pélvica 7 6-8 7

Raios da nadadeira anal 13 10-17 13

Raios da nadadeira caudal 12 9-12 11

Serrilhas do acúleo da dorsal 4 2-8 4

Placas laterais 25 23-27 25



26

Figura 3.6: Distribuição geográfica de Physopyxis sp. 1.

Physopyxis sp. 2

(Fig. 3.7)

Physopyxis sp. 2, localidade tipo - boca do igarapé Zamula, Rio Negro, Amazonas, Brasil.

Material examinado: (10 exemplares)

Holótipo - INPA 24325 (22,73 mm CP), boca do igarapé Zamula, rio Negro, Amazonas,

Brasil; N.L. Chão, 23 Set 1994.

Parátipos: Brasil: Amazonas: INPA 20193 (2 de 2, 13,38-14,42 mm CP), rio

Caurés, rio Negro; M. Thomé, 02 Nov 1999. INPA 20194 (1 de 1, 12,64 mm CP), rio

Caurés, rio Negro; M. Thomé, 2 Nov 1999. INPA 20195 (1 de 2, 10,93 mm CP), Amazonas,

rio Negro, rio Branco, igarapé Corumbaú; N.L. Chão, 23 Set 1994. INPA 20199 (1 de 2,

10,98 mm CP), rio Cuini, rio Negro; M. Thomé, 26 Out 1999. INPA 21915 (4 de 4, 10,64 -

22,73 mm CP), boca do igarapé Zamula, rio Negro; N.L. Chão, 20 Out 2002. INPA 21916

(1 de 1, 11,18 mm CP), igarapé Zamula, rio Negro; N.L. Chão, 22 Out 2002.
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Diagnose: Physopyxis sp. 2 pode ser facilmente distingüido das demais espécies do

gênero por possuir a linha lateral incompleta, variando entre cinco e doze escudos laterais;

placas laterais muito pouco ossificadas, sendo visíveis externamente apenas pelo espinho

retrorso; extremidades dos espinhos neurais aflorando em toda a extensão dorsal, formando

uma "crista" indo da nadadeira dorsal até a caudal. Cintura escapular exposta, com o

processo coracóide longo, estreito, com as extremidades aflladas e levemente convergentes.

Descrição: Dados morfométricos e merísticos são apresentados na tabela 3.3. O maior

exemplar examinado mediu 22,73 mm de CP. Corpo ligeiramente alongado, moderada

mente alto. Maior altura do corpo na origem da nadadeira dorsal. Teto da cabeça e da

placa nucal com ornamentações granulares formando ranhuras, principalmente na quilha e

nas bordas do escudo nucal. Olhos posicionados anteriormente, diâmetro da órbita ligeira

mente menor do que o tamanho da fontanela. Fontanela em forma de gota. Narina anterior

tubular, próxima à extremidade do focinho. Narina posterior próxima da órbita. Focinho

curto, com o dobro do diâmetro orbital. Boca terminal. Osso lacrimal bem desenvol-

^  vido, serrilhado, com pequenos espinhos. Barbilhões simples, levemente comprimidos, com
papilas em toda porção inferior. Barbilhão maxilar alcança ou ultrapassa a extremidade

do processo cleitral. Barbilhão mentoniano lateral alcança a origem do acúleo da nada

deira peitoral. Barbilhão mentoniano interno pouco menor do que o barbilhão mentoniano

lateral.

Cintura escapular muito desenvolvida. Extremidade anterior do cleitro saliente, for

mando um sulco logo abaixo à cabeça que se extende até a abertura branquial. Cleitro

expandido lateralmente, visível em vista dorsal, com ranhuras granulares que se extendem

até o processo cleitral. Processo cleitral moderadamente pequeno, a extremidade alcança

ou ultrapassa levemente o nível da inserção do acúleo da nadadeira dorsal. Osso coracóide

maior, em vista ventral, do que o cleitro, com ornamentação semelhante a esse. Processo

coracóide muito longo, estreito, maior do que o processo cleitral, com ranhuras bem de-

flnidas em vista ventral. Ranhuras correm quase paralelas ao comprimento do processo

coracóideo em toda a sua extensão.

Acúleos das nadadeiras dorsal e peitoral muito desenvolvidos. Espinho da nadadeira

dorsal um pouco menor do que o raio subseqüente, com serrilhas anteriores restritas à bcise

do acúleo. Face posterior sem espinhos. Um sulco longitudinal em cada lado do acúleo da

dorsal; secção transversal pentagonal. Acúleo da nadadeira peitoral muito desenvolvido,
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fortemente ossificado, achatado e levemente curvo, alcançando a base da nadadeira anal.

Acúleo da peitoral ornamentado com dois a três sulcos na sua face superior e inferior

e armado de fortes espinhos nas suas faces anterior e posterior. Os espinhos anteriores

localizados no primeiro quinto do acúleo peitoral voltados para frente, os demais orientados

na direção oposta. Os espinhos posteriores ao longo do acúleo orientados uniformemente

para frente.

Linha lateral incompleta, com cinco a 12 placas laterais. Número de placas do lado

direito normalmente diferente do esquerdo. Escudos laterais pouco desenvolvidos e cobertos

por pele, sendo visíveis externamente somente pelos espinhos retrorsos. Extremidades dos

espinhos neurais afloram em toda a extensão dorsal do corpo, formando uma "crista" indo

da nadadeira dorsal até a caudal. Extremidades dos espinhos hemais podem aflorar na

superfície inferior do pedúnculo caudal.

Nadadeira dorsal com 1+4 ou 1+5 raios, inserida aproximadamente no primeiro terço

do corpo. Nadadeira peitoral 1+4 raios, inserida à altura da abertura branquial. Nada-
i

deira pélvica com 7 raios, inserida próxima à extremidade do processo coracóide, aproxi

madamente na metade do corpo, extremidade dos raios da ventral alcançando a base da

nadadeira anal. Nadadeira anal longa, com 15 raios. Nadadeira adiposa pequena, mem-

branosa, situada pouco antes do pedúnculo caudal. Nadadeira caudal truncada, levemente

emarginada, com 12 raios bifurcados.

Coloração em álcool: Physopyxis sp. 2 possui o mesmo padrão de colorido das

demais espécies do gênero.

Distribuição geográfica: Bacia do rio Negro (Fig. 3.8).
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Figura 3.7: Vistas dorsal, lateral esquerda e ventral de Physopyxis sp. 2, INPA 24325

(holótipo). CP 22,73 mm.



Tabela 3.3: Biometria de 10 exemplares de Physopyxis sp. 2.
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''A

holótipo
material

examinado Média desvio

padrãc

Comprimento padrão (mm) 22,73 10,64-22,73
Comprimento total (mm) 30,17 13,51-30,17
% do comprimento padrão:
Distância pré-dorsal 40,65 39,40-41,11 40,04 0,63
Comprimento da base da dorsal 12,76 10,76-13,66 12,60 0,99
Altura do corpo 28,68 27,17-30,14 29,03 1,03
Distância dorsal-adiposa 26,0 22,37-26,0 23,98 1,22
Distância adiposa-caudal 9,85 9,85-14,38 11,54 1,52
Distância pré-peitoral 29,30 26,27-29,70 28,52 1,08
Distância pré-pélvica 50,68 45,65-52,77 49,93 2,41
Distância pré-anal 63,22 60,84-65,35 62,97 1,51
Comprimento da nadadeira anal 22,88 22,72-25,04 23,48 0,77
Comprimento do pedúnculo caudal 7,83 4,92-8,46 7,03 1,08
Altura do pedúnculo caudal 10,07 9,42-10,62 10,06 0,37
Altura da placa lateral 4,14 2,35-4,14 3,15 0,68
Porção superior da placa lateral - - - -

Porção inferior da placa lateral - - - -

Altura do corpo na região da placa - - - -

Comprimento do acúleo da dorsal 29,30 26,63-35,51 31,22 3,39
Comprimento do acúleo da peitoral 40,61 34,57-41,48 38,33 2,65
Comprimento da cabeça 28,20 26,64-29,27 28,11 0,80
Comprimento do barbilhão maxilar 42,89 29,07-42,89 36,04 5,79
Largura da cintura escapular 38,36 38,36-42,11 39,60 1,29
Comprimento do processo cleitral 8,80 5,93-10,19 8,35 1,57
Comprimento do processo coracóide 21,21 19,66-22,84 20,97 1,04
Sutura da cintura escapular 18,52 17,71-20,02 18,71 0,76
Distância inter-coracóide 22,44 16,49-22,44 20,03 1,78
Largura do coracóide 28,16 24,37-28,62 26,81 1,54
% do comprimento da cabeça:
Altura da cabeça 88,30 85,10-96,34 91,11 3,75
Diâmetro da órbita 13,42 13,42-25,16 20,89 3,18
Distância interorbital 48,05 48,05-56,95 54,01 3,18
Largura da boca 39,01 38,95-47,45 42,57 2,99
Comprimento do focinho 35,41 32,12-38,38 34,48 2,17
Contagens:
Raios da nadadeira dorsal 1+5 1+ 4-5 1+5
Raios da nadadeira peitoral 1+4 1+3-4 1+4

Raios da nadadeira pélvica 7 7 7

Raios da nadadeira anal 15 13-17 15

Raios da nadadeira caudal 11 10-12 12

Serrilhas do acúleo da dorsal 5 4-7 5

Placas laterais 10 5-12 10
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Figura 3.8: Distribuição geográfica de Physopyxis sp. 2.
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Capítulo 4

Discussão

Physopyxis é um gênero de distribuição razoavelmente ampla, ocorrendo em toda a ba

cia amazônica e bacia do Essequibo. A enorme variação nas condições ambientais peculiares

J  a cada sub-bacia dessas drenagens provavelmente influenciou a grande variação morfológica

encontrada no gênero. Existe, pois, uma considerável variação fenotípica intrínseca a cada

táxon de Physopyxis^ o que pode dificultar a clara diferenciação entre suas espécies. Com o

propósito de elucidar um pouco a questão da variabilidade morfológica, seguem abaixo al

gumas comparações entre as estruturas de maior plasticidade fenotípica, bem como aquelas

diagnósticas do gênero e de cada espécie.

4.1 Ossos infraorbitais

A condição basal em Siluriformes é a presença de seis ossos infraorbitais (Fink h Fink,

1981; Grande, 1987) e observa-se a redução desse número em determinados grupos. Em

Doradidae, por exemplo, são encontrados três infraorbitais (Higuchi, 1992) e essa redução

é ainda maior em Physopyxis^ o qual só possui dois (Fig. 4.1 A). No decorrer da ontogenia,

os infraorbitais, que são tubulares e separados no indivíduo juvenil, unem-se numa só peça

no adulto, quase sempre encerrando toda a porção inferior da órbita (Fig. 4.1 B). Pode-

se, ainda, observar na Fig. 4.1 C um exemplar de Amblydoras affinis, táxon próximo a

Physopyxis que, entretanto, possui a condição basal da família com relação ao número de

infraorbitais.
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Figura 4.1; Ossos da região orbital, lado esquerdo. A-Physopyxis sp. 2, INPA 20196, CP

10,99 mm. B-Physopyxis lyra, INPA 20321, CP 24,62 mm. C-Ámblydoras affinis^ INPA

s/ número, CP 42,17 mm

4.2 Escudo nucal

Todos os representantes de Doradoidea possuem um sólido escudo nucal ligando o su-

praocipital à base da nadadeira dorsal (Eigenmann, 1925; Britski, 1972; Ferraris, 1988;

Walsh, 1990; Higuchi, 1992). Esse escudo é formado pela ossificação dérmica dos pte-

rigióforos anteriores da nadadeira dorsal e consiste de três placas (as duas primeiras simples

e a posterior com duas projeções que se estendem dos lados da nadadeira dorsal. Fig. 4.2

A). Entre as autapomorfias de Physopyxis lyra (na ocasião ainda monotípico) apontadas

por Higuchi (1992) está a ausência da placa anterior do escudo nucal (Fig. 4.2 B). Essa

condição também é verificada nas duas espécies novas aqui descritas, sendo, portanto, uma

sinapomorfia do gênero.

■y
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Figura 4.2: Teto craniano, vista dorsal. A-Amblydoras affinis, INPA s/ número, CP 42,17

mm. B-Physopyxis lyra^ INPA 20321, CP 24,62 mm. Placas do escudo nucal em cinza.

4.3 Cintura escapular

O caráter mais marcante em Physopyxis é, sem dúvida, o enorme desenvolvimento da

cintura escapular. Provavelmente essa foi a característica que mais chamou a atenção de

Cope (1872) quando da sua descrição original de Physopyxis lyra: "Head and thoracic re-

gion inclosed in a trihedral osseous box, composed of the expanded cephalic casque above,

clavicular arch laterally, and the immense development of the clavicles and coracoids in-

feriorly." Apesar de não haver nenhuma menção referente à etimologia do nome genérico

na descrição original, há uma indicação indireta quanto ao epíteto específico: "The post-

coracoid processes are very long ... curved, and the extremities dilated outwards, so as to

present with the thoracic portion exactly the form of the Grecian l5n:e." Com relação ao

nome genérico, parece ser uma alusão ao elevado grau de ossificação da cintura escapular

e do neurocrânio: pyxis = caixa, physo = relacionado à respiração, passagem de ar.

Segundo Higuchi (1992), a condição basal em Doradidae é a existência de uma cintura

escapular grande, larga e moderadamente longa, com o processo cleitral muito maior que

o processo coracóide. Em Physopyxis^ o cleitro é muito largo, sendo visível em vista
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dorsal, e o coracóide possui um processo muito longo, bem maior do que o processo cleitral

(Fig. 4.3 B, C, e D). O grau extremo de ossificação da cintura escapular é encontrado em

Physopyxis lyra^ o qual possui o processo coracóide mais largo que o das demais espécies.

Outra variação nesse processo diz respeito às ranhuras que correm na sua face ventral.

Em Physopyxis lyra as ranhuras voltam-se para fora próximo à extremidade do processo

coracóide, acompanhando o alargamento (Fig. 4.3 D). Nas demais espécies as ranhuras

correm paralelas até o fim, não alargando a extremidade do processo (Fig. 4.3 B e C).

Existe uma certa variação no grau de desenvolvimento da extremidade do processo

coracóide de Physopyxis lyra. Exemplares juvenis, por exemplo, não possuem as extremi

dades arredondadas e voltadas para fora, podendo causar alguma dúvida na identificação

de exemplares juvenis. Entretanto, mesmo quando ainda não há o alargamento da extremi

dade, as ranhuras já se direcionam para as laterais do corpo, formando pequenos espinhos

voltados para fora (Fig. 4.4).

O maior ou menor grau de arredondamento da extremidade do processo coracóide

também sofre variações geográficas. Os exemplares provenientes da drenagem do rio Gua-

poré, apesar de não possuirem o arredondamento característico da espécie, apresentam o

mesmo padrão das ranhuras citado para exemplares juvenis de outras drenagens (Fig. 4.5).

4.4 Nadadeiras

Entre as várias características peculiares à Physopyxis apontadas por Higuchi (1992)

encontra-se a questão relativa aos raios moles das nadadeiras. Segundo esse autor, esse

gênero é o único táxon em Doradoidea que possui os raios moles indivisos em quase toda

a sua extensão, só se dividindo na porção distai. Essa característica foi confirmada em

quase todos os exemplares examinados, muitas vezes dificultando a diferenciação entre

raios divisos e indivisos.

Com relação aos números de raios nas nadadeiras, observa-se uma razoável variação in-

ter e intra-específica, sendo as nadadeiras anal e caudal as que possuem maior discrepância.

As nadadeiras peitoral e pélvica não diferem muito do padrão geral da família, não

possuindo nenhuma peculiaridade marcante além da pequena variação merística.

A nadadeira dorsal em Doradidae possui entre I-f4 e 1+6 raios, o acúleo podendo

ser serrilhado ou liso na porção anterior (Eigenmann, 1925). A maioria dos Physopyxis
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Figura 4.3: Cintura escapular, vista ventral. A-Amblydoras affinis, INPA s/ número, CP

42,17 mm. B-Physopyxis sp. 2, INPA 20196, CP 10,99 mm. C-Physopyxis sp. 1, INPA

20196, CP 13,05 mm. D-Physopyxis lyra, INPA 21926, CP 28,16 mm. As setas pretas

indicam a extremidade do processo coracóide. As setas brancas indicam a extremidade do

processo cleitral.

examinados possui 1+5 raios, com o acúleo sempre apresentando serrilha somente na base.

A nadadeira anal conteve entre 10 e 18 raios moles, incluindo os raios segmentados

indivisos e os raios não segmentados. Em um lote de quatro Physopyxis lyra diafanizados,

pôde-se observar que três deles possuem 16 e o outro possui 17 raios na anal. Os três

primeiros apresentaram as seguintes composições radiais: 1+4+11, 1+4+11 e 1+2+13
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Figura 4.4: Cintura escapular, vista ventral. A-Physopyxis sp. 1 (INPA 20196, CP 13,05

mm). B-Juvenil de Physopyxis lyra (INPA 21926, CP 15,86 mm). As setas indicam a

extremidade do processo coracóide.

(raios não segmentados + raios indivisos + raios divididos). Nâo foi possível distinguir

claramente os raios indivisos e divisos do exemplar com 17 raios na anal.

Segundo Lundberg h Baskin (1969), a fórmula radial principal da nadadeira caudal

da maioria dos grupos de Siluriformes é 8 + 9 (Diplomystes com 9 + 9) e reduções no

número de raios são comuns em vários grupos. Os mesmos autores comentam que, mesmo

nos grupos onde ocorre a redução do número dos raios, o lobo inferior possui pelo menos

o mesmo número de raios do lobo superior (na maioria das vezes um número maior) e

geralmente a diferença entre os lobos superior e inferior é de um raio. Entretanto, observa-

se que a fórmula radial em Physopyxis não segue o padrão acima exposto, possuindo sete

raios principais no lobo superior e cinco no lobo inferior. Nos casos em que a nadadeira

caudal possui 11 raios, a fórmula pode ser 7 -I- 4 ou 6 -I- 5 e naqueles com 10 raios, 7 -f 3.

O fato da divisão dos raios ramificados ocorrer somente nos lepidotríquia distais causa

uma dificuldade adicional no discernimento entre os raios principais e os raios simples e

procurrentes. Essa dificuldade é mais propensa a ocorrer no lobo inferior da caudal, já

que não há uma nítida diferença entre o tamanho dos raios simples e procurrentes com

os principais. Em exemplares de Physopyxis diafanizados, nota-se que existem oito raios
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Figura 4.5: Physopyxis lyra. Cintura escapular, vista ventral. yl-exemplar do lago Amaná

(INPA 21926, CP 28,16 mm). 5-exemplar do rio Guaporé (INPA 21927, CP 25,39 mm).

As setas indicam a extremidade do processo coracóide.

inseridos nos hipurais do lobo superior (um simples e sete ramificados) e cinco raios nos

hipurais do lobo inferior (bifurcação nem sempre aparente). Acredito, então, que o baixo

número de raios principais encontrados em alguns casos possa ser uma sub-estimativa do

número de raios inseridos nos hipurais, e a variação real dos raios principais seria entre 12

e 11.

E interessante ainda notar que o holótipo de Physopyxis lyra possui vários caracteres

não comuns à maioria dos exemplares da espécie, como algumas contagens de raios e de

placas laterais. Devido ao delicado estado do holótipo, nem todos as contagens puderam

ser refeitas e estou considerando os números passados por Cope, 1872, na descrição original

(Tab. 3.1). E importante ressaltar ainda que a ausência da nadadeira adiposa é um fato

raro em Physopyxis lyra, tendo sido observado somente no holótipo e mais seis exemplares

(de um total de 183).
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4.5 Placas laterais

Certamente o caráter mais plástico em Physopyxis são as placas laterais, podendo variar

desde linha lateral incompleta e placas pouco ossificadas e pequenas (Fig. 4.6 A), até o

extremo oposto, com linha lateral completa, placas bem desenvolvidas, ocupando quase

todo o flanco do animal e com muitos espinhos (Figs. 4.6 C e 4.8).

Em alguns poucos taxa, existe a redução ou interrupção da fileira de placas laterais,

por exemplo em Doraops, Kalyptodoras e Wertheimeria (Sabaj, 2002). Entretanto, até o

presente estudo, o único Doradidae conhecido que possuia a linha lateral incompleta era

o gênero descrito (mas não publicado) por Higuchi (1992), Merodoras". O padrão das

placas laterais encontrado em Physopyxis sp. 2 parece ser muito semelhante ao encontrado

em ''Merodoras'\ possuindo de cinco a 12 placas na porção anterior do corpo {Merodoras

possui sete ou oito, segundo Higuchi op. cit.). O mesmo autor apresentou um cladograma

(ver também de Pinna, 1998) onde o ciado ''Merodoras'' + Amblydoras é grupo irmão de

Physopyxis. Acredito que uma análise futura mais detalhada, incluindo caracteres presentes

em Physopyxis sp. 2, possa melhor elucidar a relação entre os grupos em questão.

Nas duas espécies de Physopyxis que possuem a linha lateral completa, encontra-se

uma variação no grau de desenvolvimento e ossiíicação das placas laterais que sugere uma

seqüência ontogenética das mesmas. Os indivíduos jovens possuem as placas menos de

senvolvidas, estas não se encontrando dorsalmente. A medida em que os animais vão

crescendo, as placas aumentam de tamanho e encontram-se dorsalmente com os escudos

do lado oposto. Esse processo de crescimento e ossiíicação das placas laterais ocorre no

sentido ântero-posterior, as placas do pedúnculo caudal sendo as últimas a se desenvol

ver (Fig. 4.7). Em Physopyxis sp. 1, pode-se notar a formação da fileira dos espinhos

secundários desde cedo na ontogenia (Fig. 4.7 D), ficando mais distinguíveis e em número

maior de fileiras conforme o crescimento do indivíduo (Fig. 4.7 E e F).

O número final de fileiras adicionais de espinhos, bem como o tamanho do indivíduo em

que estas se apresentam totalmente desenvolvidas, varia de acordo com o local de ocorrência

(Fig. 4.8). Pode haver, por exemplo, exemplares de tamanhos semelhantes provenientes de

drenagens distintas contendo um padrão de ornamentação desigual.

O fator drenagem também influencia o padrão de ornamentação das placas laterais

em Physopyxis lyra. Os exemplares do lote proveniente do rio Uatumã (INPA 15470)

apresentam a borda posterior das placas laterais serrilhadas, principalmente na porção
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Figura 4.6: Vista lateral esquerda das placas laterais de Physopyxis. A-Physopyxis sp. 2,

INPA 20196, CP 10,99 mm. B-Physopyxis lyra, INPA 21926, CP 28,16 mm. C-Physopyxis

sp. 1, INPA 21917, CP 13,43 mm.
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Figura 4.7: Variação ontogenética das placas laterais de Physopyxis lyra {A, B, C. INPA

21926, lago Amanã) e Physopyxis sp. 1 (D, E. INPA 21928, rio Ariuanã. F, INPA 21917,

rio Jutaí). A-CF 15,25 mm. B-CF 16,40 mm. C-CP 28,16 mm. D-CF 10,92 mm. E-CF

13,05 mm. F-CP 13,43 mm

superior (Fig. 4.9 C). É importante, entretanto, salientar que essa característica não deve

ser confundida com os espinhos adicionais peculiares à Physopyxis sp. 1, estes originando-se

na superfície da placa, e não na borda da mesma.

Ainda com relação às placas laterais de Physopyxis lyra, existe pelo menos mais uma

variação que merece menção, referente aos exemplares provenientes do rio Guaporé. Alguns

animais provenientes dessa drenagem possuem a linha lateral incompleta (Fig. 4.9 A e B),

mas, contudo, contendo todos os outros caracteres peculiares à P. lyra. De 38 exemplares,

21 possuem 24 ou menos escudos laterais, incluindo quatro pequenos exemplares (17,48 a
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Figura 4.8: Physopyxis sp. 1. Vista lateral esquerda da variação da ornamentação das

placas laterais. i4-MPEG 7189, Caxiuanã, CP 15,21 mm. 5-ANSP 177256, rio Essequibo,

CP 17,50 mm. C-MPEC 7189, Caxiuanã, CP 16,53 mm.
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21,30 mm CP) com nenhuma placa aparente. Um dos exemplares acima citados aparenta

uma leve ossificação acompanhando a linha lateral, indicando um possível desenvolvimento

ontogenético das placas laterais. A maior calcificaçâo das placas conforme a idade já é

conhecida na família Doradidae, como por exemplo Lithodoras dorsalis (Eigenmann, 1925)

e Hemidoras (obs. pessoal).

'1

' 'Wjüüm

Figura 4.9: Physopyxis lyra. Padrões atípicos de placas laterais. A, 5, linha lateral incom

pleta em exemplar do rio Guaporé (INPA 569-c, CP 19,10 mm), A-Vista lateral esquerda,

5-vista dorsal. C-Vista lateral esquerda de um exemplar do rio Uatumã (INPA 15470,

CP 22,96 mm) apresentando espinhos na borda das placas laterais.
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4.6 Bexiga natatória

A bexiga natatória de Physopyxis é simples, de forma arredondada e com uma constri-

ção interna, desprovida de divertículos ou franjas. A parede é translúcida e ocupa cerca

de dois terços da cavidade abdominal.
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4.7 Espinhos neurais e hemais das vértebras

^ ^ >yxis sp. 2 possui uma característica aparentemente única entre os Doradidae,
3 3 s neurais das vértebras pré-caudais e caudais ultrapassando a pele do dorso
S o

, fazendo-se notar por pequenos espinhos aflorados na superfície dorsal.

Espinhos neurais e hemais das vértebras de Physopyxis sp. 2 (INPA 20196,

m).

(1992) comenta que Physopyxis lyra provavelmente é o único táxon entre os

que possui os espinhos neurais e hemais do pedúnculo caudal laminares e

Analisando as três espécies agora conhecidas, nota-se que P. lyra e Physopyxis

irtilham esse mesmo caráter, tendo Physopyxis sp. 2 o caráter plesiomórfico

)
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Figura 4.11: Espinhos neurais e hemais das vértebras do pedúnculo caudal de Physopyxis.

A-Physopyxis sp. 2 (INPA 20196, CP 10,99 mm). B-Physopyxis lyra (INPA 20321, CP

25,54 mm. C-Physopyxis sp. 1 (INPA 20196, CP 13,05 mm.

V
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