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AVISO 
 

Esta dissertação é parte dos requerimentos necessários à 
obtenção do título de doutor, área de Zoologia, e como tal, não 
deve ser vista como uma publicação no senso do Código 
Internacional de Nomenclatura Zoológica (apesar de disponível 
publicamente sem restrições). Desta forma, quaisquer informações 
inéditas, opiniões e hipóteses, bem como nomes novos, não estão 
disponíveis na literatura zoológica. Pessoas interessadas devem 
estar cientes de que referências públicas ao conteúdo deste 
estudo, na sua presente forma, somente devem ser feitas com 
aprovação prévia do autor. 
 
 
 

NOTICE 
 

This dissertation is a partial requirement for the PhD 
degree in Zoology and, as such, should not be considered as a 
publication in the sense of the International Code of Zoological 
Nomenclature (although it is available without restrictions). 
Therefore, any new information, opinions, and hypotheses, as 
well as new names, are not available in the zoological 
literature. Interested people are advised that any public 
reference to this study, in its current form, should only be 
done after previous acceptance of the author. 
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"make the boy interested in natural history if you can - it 

is better than games" 

Última carta de Robert Falcon Scott 

para a sua esposa (Março, 1912) 

 

 

 

"Tiger got to hunt, bird got to fly; 

Man got to sit and wonder 'why, why, why? 

Tiger got to sleep, bird got to land; 

Man got to tell himself he understand." 

Book of Bokonon, em Cat's Cradle 

de Kurt Vonnegut (1922-2007) 
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RESUMO 

 
A ordem Characiformes é uma diversa ordem de peixes compreendendo 

18 famílias, aproximadamente 270 gêneros e mais de 1700 espécies. 

Representantes desta ordem possuem ampla distribuição em águas 

continentais do sul dos Estados Unidos, México, Américas Central e do 

Sul e África. Três análises filogenéticas das relações na ordem foram 

publicadas na última década, duas moleculares e uma morfológica. 

Entretanto, estas hipóteses possuem alguns pontos de discordância. No 

presente estudo, uma abordagem balanceada da diversidade da ordem foi 

realizada. Foram incluídos ao menos dois terminais de cada uma das 

famílias reconhecidas para a ordem, ao menos um terminal de cada 

subfamília de Characidae além de diversos terminais considerados 

incertae sedis em Characidae, em um total de 97 espécies de 

Characiformes. Esta abordagem teve por objetivo testar o monofiletismo 

de todas as famílias da ordem, delimitar filogeneticamente Characidae 

e determinar as relações entre as famílias recobradas. Com este 

objetivo, foi elaborada uma matriz com 410 caracteres morfológicos, 

derivados de osteologia, lepidologia e morfologia de trato digestivo e 

bexiga natatória. Apesar da grande base de dados, os dois cladogramas 

fundamentais encontrados possuem apenas um ponto de incongruência, as 

relações de Astyanax em um pequeno clado distal. Novas hipóteses 

acerca das relações em Characiformes são propostas. A ordem é composta 

por dois grandes clados. O primeiro é composto por Crenuchidae na sua 

base, seguido por um Distichodontidae parafilético (incluindo 

Citharinidae). Distichodontidae, como proposto aqui, é grupo-irmão de 

(Parodontidae (Hemiodontidae ((Anostomidae, Chilodontidae) 

(Prochilodontidae, Curimatidae)))). O outro grande clado também é 

dividido em dois subgrupos. O primeiro destes grupos é composto por 

Lebiasinidae parafilético (incluindo Erythrinidae), como grupo-irmão 

de Alestidae parafilético (incluindo Serrasalminae). O outro clado é 

composto pela maioria das espécies da ordem. Neste clado, a família 

Characidae é restringida (excluindo Salminus e Brycon), e é 

considerada como o grupo-irmão de (Salminus (Brycon (Cynodontidae 

(Acestrorhynchidae (Hepsetidae, Ctenoluciidae). 
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ABSTRACT 

 
Characiformes comprise a diverse order of fishes with 18 

families, roughly 270 genera, and more than 1700 species. 

Representatives of this order are widely distributed in freshwater 

habitats in southwestern United States, Mexico, Central and South 

America, and Africa. Three phylogenies of the order were published in 

the last decade, two molecular and one morphological. However, there 

are instances of disagreements among their topologies. In the present 

study, a balanced sampling within the diversity of the order was 

attempted. At least, two genera of all currently recognized families, 

one genus of all the characid subfamilies, and several taxa considered 

as incertae sedis in the Characidae were included. This approach, 

totaling 97 species of Characiformes, had the objectives of testing 

the monophyly of all characiform families, of hypothesizing the limits 

of the family Characidae, and of determining the relationships among 

these families. A matrix of 410 morphological characters was analyzed. 

Characters were derived from the morphology of scales, swimbladder, 

digestive tract, and osteology. Despite the large data set, there is a 

single incongruence between the two cladograms; the position of 

Astyanax within a small clade. Several new hypotheses of relationships 

within the Characiformes were recovered. The order is divided in two 

large clades. The first clade is composed by Crenuchidae at its base, 

followed by a paraphyletic Distichodontidae (including Citharinidae). 

Distichodontidae, as proposed here, is the sister-group of 

(Parodontidae (Hemiodontidae ((Anostomidae, Chilodontidae) 

(Prochilodontidae, Curimatidae)))). The other large clade is also 

split at its base in two subclades. One of these is composed of a 

paraphyletic Lebiasinidae (including Erythrinidae), as the sister-

group of a paraphyletic Alestidae (including Serrasalminae). The other 

subclade is composed of the majority of the species of the order. In 

this clade a monophyletic Characidae (excluding Salminus and Brycon) 

is defined, and is the sister group of a clade composed of (Salminus 

(Brycon (Cynodontidae (Acestrorhynchidae (Hepsetidae, Ctenoluciidae). 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A ORDEM CHARACIFORMES 

A ordem Characiformes é um dos maiores grupos de peixes de água 

doce, com pelo menos 1674 espécies recentes válidas em 270 gêneros 

(NELSON, 2006), número este provavelmente subestimado (VARI, 1998). 

Tradicionalmente, o número das famílias de Characiformes varia entre 

14 (GÉRY, 1977), 16 (GREENWOOD et al, 1966), ou 18 (BUCKUP, 1998; Nelson, 

2006). Esta diferença se deve fundamentalmente a diferentes 

delimitações da família Characidae, um grupo reconhecidamente não-

monofilético. Dessa forma, sub-grupos monofiléticos têm sido 

regularmente excluídos de Characidae e transferidos para famílias à 

parte, como Crenuchidae (BUCKUP, 1998), Cynodontidae (LUCENA & MENEZES, 

1998) e Alestidae (ZANATA & VARI, 2005), aumentando o número de famílias 

em Characiformes. 

Membros recentes da ordem Characiformes ocorrem na África sub-

sahariana, sul da América do Norte, Américas Central e do Sul (Fig.1). 

Atingem sua maior diversidade na região Neotropical representando 

aproximadamente 43% das espécies de peixes de água-doce na Amazônia e 

cerca de 30% das espécies de peixes Neotropicais. Fósseis na Europa 

(Portugal, França e Itália) e no Oriente Médio também são atribuídos à 

ordem (GAYET, 1981; MONOD & GAUDANT, 1998; OTERO & GAYET, 2001), porém o 

status taxonômico de alguns destes é controverso (FINK et al., 1984), e 

sua inclusão em Characiformes provisória.  

A diversidade de tamanhos na ordem é notável, com espécies 

miniaturas (sensu WEITZMAN & VARI, 1988) que não ultrapassam 26 mm (eg. 

Lepidarchus e Xenurobrycon), até outras com mais de um metro de 

comprimento padrão (eg. Hydrocynus e Salminus). Uma grande diversidade 

de hábitos alimentares também é observada em Characiformes. Algumas 

espécies são predadoras, como as piranhas, outras iliófagas (eg. 

Prochilodontidae e Citharinidae), herbívoras (entre as quais algumas 

com a dieta altamente especializada, limitando-se quase que 

exclusivamente a frutos que caem na água; eg. Colossoma), lepidófagas 

(se alimentando de escamas de outros peixes; eg. Catoprion e Probolus; 

SAZIMA, 1983), e espécies que se alimentam de pedaços de nadadeiras de 

outros peixes (eg. Eugnathichthys e Phago).  

Representantes da ordem Characiformes ocorrem desde ambientes 

lênticos, até lóticos, com um caso registrado de uma espécie 
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(Characidium tinbuiensis) subindo quedas de água por pedras (BUCKUP et 

al., 2000), ou de espécies transpondo quedas de água através de saltos 

(eg. Prochilodus). Vários grupos de Characiformes possuem grande 

importância na pesca (eg. Brycon, Citharinidae, Hydrocynus, Salminus e 

Prochilodontidae) sendo muitas vezes a única fonte de proteína animal 

de algumas populações ribeirinhas. Outras espécies possuem importância 

no mercado de peixes ornamentais (eg. Hyphessobrycon, Paracheirodon, 

Phenacogrammus e Gymnocorymbus). 

Apesar da longa e rica história taxonômica da ordem 

Characiformes, relativamente pouco se sabe sobre as relações 

filogenéticas entre os seus grande subgrupos, e no contexto cladista o 

número de estudos é ainda mais restrito. A extrema diversidade 

morfológica, ou a morfologia externa pouco variável de alguns grupos 

(eg. Astyanax) foram motivos apontadas como dificuldades para a 

realização de estudos mais abrangentes das relações em Characiformes.  

 

1.2 O MONOFILETISMO DE CHARACIFORMES, E SUAS RELAÇÕES EM TELEOSTEI 

O primeiro autor a propor que as espécies até então conhecidas 

de Characiformes formassem um grupo “natural” foi MÜLLER (1842), 

subseqüentemente reafirmado em MÜLLER & TROSCHEL (1845). GREENWOOD ET AL. 

(1966) também reafirmaram Characiformes como um grupo “filético”, 

entretanto, esta condição só foi testada e corroborada por FINK & FINK 

(1981 e 1996; Fig.2), já dentro do paradigma cladista. Estes autores, 

em uma análise filogenética de Ostariophysi, estabeleceram o 

monofiletismo de Characiformes com base em sete sinapomorfias. Além 

disto, estabeleceram a relação de grupo-irmão entre a ordem 

Characiformes e um grupo composto por Siluriformes+Gymnotiformes. 

Estas três ordens teriam por sua vez como grupo-irmão a ordem 

Cypriniformes (FINK & FINK, 1981). Apesar de vários estudos subseqüentes 

focarem no monofiletismo de Ostariophysi e sua relação com 

Clupeomorpha (eg. LECOINTRE & NELSON, 1996; SAITOH ET AL., 2003; DI DARIO, 

2005), as relações em Otophysi foram apenas marginalmente abordadas 

devido a baixa representatividade das ordens Cypriniformes, 

Characiformes e principalmente Siluriformes e Gymnotiformes. As 

relações em Ostariophysi também foram marginalmente abordadas em 

análises realizadas dentro de cada uma destas ordens onde poucos 

representantes das outras ordens eram usados como grupos-externos (eg. 

ORTÍ & MEYER, 1997; CALCAGNOTTO ET AL., 2005). Em ORTÍ & MEYER (1997) e SAITOH 

ET AL. (2003), Characiformes é recobrado como grupo-irmão de 

Gymnotiformes, ao invés de Gymnotiformes+Siluriformes. Apesar das 
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relações em Ostariophysi, bem como o monofiletismo de cada uma de suas 

ordens, serem considerados bem corroborados, estudos abranjentes com o 

objetivo de testar as hipóteses de FINK & FINK (1981, 1996) são 

basicamente inexistentes. De grande relevância também é a recente 

hipótese de que Clupeomorpha, ao invés de Gonorynchiformes, poderia 

ser proximamente relacionado à Otophysi (Di Dario, 2005), 

diferentemente do proposto por FINK & FINK (1981, 1996). Isto certamente 

levará, se não a uma mudança das relações em Otophysi, ao menos a uma 

mudança da interpretação das sinapomorfias propostas para cada grupo 

de Otophysi. Além disto, deve-se atentar ao fato de Characiformes ser 

a ordem com o menor suporte em termos de número de sinapomorfias de 

Ostariophysi no estudo de FINK & FINK (1981) e que em algumas das 

análises realizadas por ORTÍ & MEYER (1997), baseadas em dados 

moleculares, Characiformes não é recobrado como monofilético. Sendo 

assim, uma análise global de Ostariophysi em conjunto com Clupeomorpha 

faz-se necessária como teste do monofiletismo de Characiformes. 

 

1.3 HISTÓRICO DAS RELAÇÕES EM CHARACIFORMES 

Após o estabelecimento de um grupo natural das espécies 

conhecidas até então de Characiformes (MÜLLER, 1842), a classificação 

supragenérica destas espécies foi tratada por GÜNTHER (1864), GILL (1893 

e 1895), REGAN (1911), EIGENMANN (1910 e 1917), GREGORY & CONRAD (1938), 

GREENWOOD et al. (1966) e GÉRY (1977). Uma retrospectiva destas 

classificações pré-cladistas foi extensamente abordada por VARI (1998), 

e estão além do objetivo desta introdução. 

Dois fatos contribuíram, significativamente para o avanço na 

sistemática de Characiformes na metade do século passado. O primeiro 

foi uma série de trabalhos nas décadas de 50 e 60 (WEITZMAN, 1954, 1960 

e 1962; ROBERTS, 1969), que vieram a estabelecer um novo padrão para o 

estudo de relações no grupo. Estes trabalhos davam grande ênfase a 

estudos anatômicos detalhados (principalmente osteológico) em conjunto 

com o que já era utilizado, de morfologia externa e dentária. Este 

tipo de abordagem associada com a então nascente metodologia cladista 

(HENNIG, 1950 e 1966) permitiu que os resultados destes estudos 

anatômicos pudessem ser convertidos em hipóteses de relações 

testáveis. 

Dentro do paradigma cladista alguns trabalhos foram realizados 

com o intuito de estabelecer hipóteses de relações supragenéricas na 

ordem Characiformes. Os primeiros foram os de ROSEN (1972) e FINK & 
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WEITZMAN (1974), que lidavam com pequenos grupos em Characidae. Estas 

publicações foram seguidas de uma série de trabalhos (VARI, 1979, 1983 

e 1995) que estabeleceram a maior parte da nossa compreensão sobre 

grupos suprafamiliaress em Characiformes, e seguidos de diversos 

estudos focados em famílias específicas (eg. LANGEANI, 1998). Apesar de 

inúmeros estudos sobre a filogenia de grupos dentro de Characiformes, 

apenas cinco se pretenderam análises mais amplas (UJ, 1990; LUCENA, 

1993; ORTÍ & MEYER, 1997; BUCKUP, 1998; e CALCAGNOTTO ET AL., 2005). 

Entretanto, apenas ORTÍ & MEYER (1997) incluiu exemplares de todas as 

famílias conhecidas da ordem. 

UJ (1990) em uma tese de doutorado não-publicada, propôs a 

primeira hipótese de relações globais em Characiformes (Fig.3), com 

apenas duas famílias excluídas da análise (Parodontidae e 

Lebiasinidae). Apesar da abrangência e da qualidade do estudo 

anatômico, as suas conclusões devem ser vistas com cuidado. Isto 

porque grande parte dos caracteres que foram incluídos como 

“tendências evolutivas”, sem que houvesse uma delimitação mais 

precisas de seus estados. Além disto, UJ parece ter incluído caracteres 

de forma a sustentar uma hipótese de relações pré-concebida, muito 

semelhante à classificação proposta por GÉRY (1977). O estudo também 

carece de uma análise de parcimônia global. Apesar disto, o autor 

levantou uma série de informações anatômicas úteis que têm sido 

reavaliadas e redefinidas.  

BUCKUP (1991) em sua tese de doutorado, subsequentemente 

publicada em 1998, com o objetivo de determinar o grupo-irmão de 

Characidiinae, realizou uma análise filogenética com representantes de 

16 famílias de Characiformes (incluindo Acestrorhynchidae [sensu LUCENA 

& MENEZES, 1998] e Crenuchidae, esta proposta pelo autor) e quatro 

subfamílias de Characidae. Como resultado, ele propôs a primeira 

hipótese filogenética de Characiformes utilizando explicitamente a 

metodologia cladística (Fig.4). Nela o autor corrobora a posição basal 

de Citharinidae e Distichodontidae, como proposto por VARI (1979) e FINK 

& FINK (1981) e corrobora também o monofiletismo do grupo formado por 

Characidiinae e Crenuchinae (propondo assim a família Crenuchidae para 

incluir os dois grupos). Também corroborou o clado ((Curimatidae, 

Prochilodontidae) (Chilodontidae, Anostomidae)) proposto por VARI 

(1983; Fig 5) e um grupo monofilético composto por Ctenoluciidae, 

Erythrinidae, Hepsetidae e Lebiasinidae. Com base na topologia 

encontrada em sua análise, o autor propôs a classificação utilizada 

atualmente em Characiformes: 
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CITHARINOIDEI 

   DISTICHODONTIDAE 

   CITHARINIDAE 

CHARACOIDEI 

  PARODONTOIDEA 

   PARODONTIDAE 

  ANOSTOMOIDEA 

   CURIMATIDAE 

   PROCHILODONTIDAE 

   CHILODONTIDAE 

   ANOSTOMIDAE 

  CRENUCHOIDEA 

   CRENUCHIDAE 

  HEMIODONTOIDEA 

   HEMIODONTIDAE 

  ALESTOIDEA 

   ALESTIDAE 

  CHARACOIDEA 

   CHARACIDAE 

   GASTEROPELECIDAE 

  CYNODONTOIDEA 

   CYNODONTIDAE 

   ACESTRORHYNCHIDAE 

  ERYTHRINOIDEA 

   ERYTHRINIDAE 

   LEBIASINIDAE 

   CTENOLUCIIDAE 

   HEPSETIDAE 
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Entretanto, na sua análise, o autor utilizou apenas 28 

terminais, não incluindo assim uma parcela importante da diversidade 

do grupo. Isto torna a hipótese gerada por BUCKUP potencialmente 

instável, visto que a representatividade taxonômica é crucial para a 

estabilidade da análise, devido ao potencial que táxons adicionais 

possuem de modificar radicalmente hipóteses de relações encontradas 

previamente (de Pinna, 1992).  

LUCENA (1993) realizou um estudo das relações da família 

Characidae. Com o monofiletismo do grupo tido como incerto, o autor 

incluiu alguns terminais fora de Characidae, tornando esta uma análise 

maior que a de BUCKUP (1991 e 1998), em termos de espécies (68 

espécies), mas não em termos de famílias (oito famílias). Como 

resultado (Fig.6), ele estabeleceu uma definição de Characidae como 

grupo monofilético, incluindo alguns grupos como Alestidae e 

Serrasalmidae, que por vezes foram consideradas como famílias a parte. 

Em um estudo posterior (LUCENA & MENEZES, 1998; Fig.7), Roestes, um dos 

terminais incluídos em Characidae em LUCENA (1993), foi considerado 

como grupo-irmão de Gilbertolus, sendo estes dois grupo-irmão de 

Cynodontinae, formando a família Cynodontidae. Estas mudanças resultam 

na conclusão de que Characidae, como analisado e definido por LUCENA 

(1993), é parafilético. 

Os dois estudos amplos mais recentes sobre as relações em 

Characiformes foram moleculares, ORTÍ & MEYER (1997) e CALCAGNOTTO ET 

AL.(2005). No primeiro, os autores incluíram representantes das 18 

famílias de Characiformes (Nelson, 2006) e vários grupos de 

Characidae, utilizando seqüências 12S e 16S de ADN mitocondrial. 

Entretanto, como discutido pelos autores (ORTÍ & MEYER, 1997: 91), os 

genes escolhidos não se mostraram úteis em resolver confiavelmente as 

relações em Characiformes. Como exemplo disto, em uma das análises, o 

grupo composto por Distichodontidae + Citharinidae apareceu como 

grupo-irmão de Siluriformes, tornando Characiformes parafilético. Os 

grupos recuperados por esta análise são muito discrepantes com outros 

estudos da ordem, como Lebiasinidae + Serrasalminae e Prodontidae + 

Cynodontidae. Entretanto, em uma das análises os autores recuperaram 

Citharinidae+Distichodontidae na base de Characiformes (Fig.8). 

A análise de CALCAGNOTTO et al (2005) utilizou dois genes 

mitocondriais (16S e Citocromo b) e três genes nucleares (RAG2, sia, 

fkh e trop), e amostrou extensamente a ordem Characiformes, com 124 

terminais, sendo quase metade pertencente as três famílias africanas 

(Fig.9). O resultado corrobora algumas das hipóteses prévias, como 
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Citharinoidei (sensu BUCKUP, 1998) monofilético e basal na ordem e 

Anostomoidea monofilético, os autores, porém, não incluíram nenhum 

representante da família Curimatidae. Algumas novas propostas foram 

apresentadas, como a inclusão de Crenuchidae (proposto também por 

NETTO-FERREIRA, 2006; Fig.10) e Alestidae (sem Chalceus contra Zanata & 

Vari, 2005) em Erythrinoidea. Outro resultado interessante é a relação 

de Parodontidae como grupo-irmão de Hemiodontidae, e estes mais 

relacionados à Anostomoidea, grupos que já haviam sido apontados como 

aparentados em estudos pré-cladistas. Os autores também apontaram o 

monofiletismo da família Characidae, com a inclusão de 

Acestrorhynchidae e a exclusão de Serrasalminae. 

As análises citadas possuem poucos resultados em comum. O 

primeiro ponto de concordância é um componente basal em Characiformes 

composto pelas famílias africanas Distichodontidae + Citharinidae. VARI 

(1979) foi o primeiro a propor um relacionamento próximo entre estas 

duas famílias, também corroborando o monofiletismo de cada uma delas 

(Fig.11). Posteriormente, FINK & FINK (1981) baseados na presernça de 

quatro caracteres considerados por eles plesiomórficos em Otophysi, 

propuseram que este clado seria o grupo mais basal em Characiformes. A 

relação mais próxima entre estas duas famílias e sua posição basal tem 

sido corroborada tanto por estudos morfológicos (BUCKUP, 1998; Fig.4), 

como por alguns estudos moleculares (CALCAGNOTTO ET AL., 2005; Fig.8). 

Outro grupo usualmente visto como monofilético é aquele 

denominado por BUCKUP (1998) Anostomoidea. Este grupo foi primeiramente 

proposto por VARI (1983). Neste estudo, o autor propôs uma hipótese de 

relações, com base em uma série de novos caracteres, entre quatro 

famílias Neotropicais (Fig.5). Estas famílias, de maneiras distintas, 

haviam sido consideradas como aparentadas por estudos pré-cladísticos 

(muitas vezes com a inclusão de peixes de outras famílias, como 

Lebiasinidae e Hemiodontidae). Estas relações foram corroboradas em 

BUCKUP (1998), o único a incluir estas quatro famílias em um estudo mais 

amplo. Já CALCAGNOTTO ET AL. (2005; Fig.9), recupera um esquema igual, mas 

sem Curimatidae, ausente de sua matriz. Em ORTÍ & MEYER (1997;Fig.8), as 

relações entre estas quatro famílias são quebradas. Sendo 

Prochilodontidae + Curimatidae, grupo-irmão de Hemiodontidae, enquanto 

Anostomidae é grupo-irmão de Chilodontidae + Crenuchidae. 

Outro agrupamento suprafamiliar usualmente aceito é 

Erythrinoidea (sensu BUCKUP, 1998), composto pelas famílias 

Lebiasinidae, Hepsetidae, Erythrinidae e Ctenoluciidae. A relação 

próxima entre estas famílias foi proposta por LUCENA (1993), e 
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corroborada por VARI (1995; Fig.12) e OYAKAWA (1998; Fig.13). 

Entretanto, outros autores (CALCAGNOTTO ET AL., 2005; NETTO-FERREIRA, 2006; 

Figs. 9 e 10) consideram estas famílias como pertencentes a um grupo 

monofilético não-exclusivo, com a inclusão de uma ou mais famílias 

(Alestidae e Crenuchidae, e Acestrorhynchidae e Crenuchidae 

respectivamente). Mesmo entre os que consideram Erythrinoidea (sensu 

BUCKUP, 1998) monofilético, existe uma divergência nas relações entre 

as famílias. Duas das análises mais recentes envolvendo este grupo 

(CALCAGNOTTO ET AL. 2005 e NETTO-FERREIRA, 2006) incluem Crenuchidae, como 

grupo-irmão de Erythrinidae, ou em uma politomia com os demais 

Erythrinoidea e Acestrorhynchidae, um fato interessante devido a 

semelhança externa entre esta família, Lebiasinidae e Erythrinidae.  

A incongruência entre os resultados até então propostos, 

associada, em geral, a uma pequena representatividade da diversidade 

dos peixes Characiformes nestes estudos, demonstra o quão provisório é 

o esquema de relações entre as famílias de uma das mais importantes 

ordens de peixes Neotropicais. 

 

1.4 ESTADO DO CONHECIMENTO DAS RELAÇÕES FILOGENÉTICAS NAS FAMÍLIAS DE 

CHARACIFORMES 

Nos últimos 15 anos diversos estudos têm sido realizados em 

grande parte das famílias de Characiformes. O monofiletismo e as 

relações genéricas de 12 das 16 famílias com mais de um gênero foram 

estabelecidas. Nesta seção é feita uma breve avaliação do conhecimento 

filogenético das famílias de Characiformes, que permitirá um 

entendimento da escolhas de terminais (ver em MATERIAIS E MÉTODOS) e para 

as discussões de relações intra-familiares. A ordem das famílias 

apresentadas segue a classificação de BUCKUP (1998). 

 

Citharinidae (3 gêneros, 9 espécies) 

Esta pequena família é exclusivamente africana e composta por 

peixes grandes, atingindo quase 90 cm de comprimento máximo (PAUGY ET 

AL., 2003). Os peixes desta família são microfágos altamente 

especializados e possuem grande importância para a pesca em algumas 

regiões da África. As espécies atualmente incluídas em Citharinidae 

são todas muito semelhantes, e foram sempre classificadas dentro de um 

mesmo grupo. Apesar disto, dentro dos grupos supra-genéricos propostos 

que incluíam estas espécies, alguns autores incluíram também espécies 

atualmente classificadas em Distichodontidae (eg. GREGORY & CONRAD, 
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1938). O monofiletismo de Citharinidae é amplamente corroborado, tendo 

VARI (1979) proposto 32 sinapomorfias para este grupo. Apesar de alguns 

destes estados poderem ser interpretados como plesiomórficas para 

Characiformes (eg. maxilar pequeno, ausência de dentes no maxilar e 

órgão epibranquial), vários outros são indubitavelmente sinapomorfias 

para este grupo.  

CALCAGNOTTO ET AL. (2005), corroboraram o monofiletismo do gênero 

Citharinus com a inclusão de duas espécies em sua matriz. Este foi, 

além de VARI (1979) o único estudo a avaliar mais de uma espécie da 

família. Apesar disto, todos os estudos posteriores a VARI (1979) 

corroboraram um grupo monofilético composto por Citharinidae e 

Distichodontidae. 

 

Distichodontidae (15 gêneros, aproximadamente 90 espécies) 

Ao contrário de Citharinidae, esta família, também 

exclusivamente africana, é altamente diversificada na sua morfologia. 

Com peixes variando de menos de 2 cm a mais de 80 cm, essa é uma das 

famílias de Characiformes com maior diversidade de hábitos 

alimentares, possuindo espécies iliófagas, microcarnívoras e 

cortadores de nadadeiras. A composição desta família variou 

significativamente ao longo da sua história taxonômica, com alguns 

gêneros como Xenocharax e Neolebias sendo incluídos em Citharinidae 

(ver acima), e a alocação de gêneros predadores (eg. Mesoborus) ou 

comedores de nadadeiras (eg. Phago) em uma família a parte, 

Ichthyoboridae. As relações filogenéticas em Distichodontidae foram 

exploradas em apenas dois trabalhos, VARI (1979) e CALCAGNOTTO ET AL. 

(2005). O primeiro incluiu todos os gêneros de Distichodontidae e dos 

que eram considerados Ichthyoboridae. Como resultado deste estudo 

temos que, de fato, Ichthyoboridae é um grupo monofilético, mas não 

pode ser considerado uma família a parte, já que deixaria 

Distichodontidae parafilética (Fig.11). Xenocharax considerado pelo 

autor como o gênero mais basal de Distichodontidae é considerado 

também menos modificado morfologicamente (VARI, 1979; FINK & FINK, 1981). 

Isto levou à utilização deste gênero monotípico em praticamente todos 

os estudos cladisticos de Characiformes e ordens relacionadas. O 

estudo de CALCAGNOTTO ET AL. (2005), que incluiu oitos dos 15 gêneros 

válidos, corrobora o fato de Xenocharax ser o Distichodontidae mais 

basal, e de que a família Ichthyoboridae não forma um grupo 

monofilético dentro de Distichodontidae (Fig.9). Distichodontidae é 
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considerada como grupo irmão de Citharinidae (VARI, 1979; ORTÍ & MEYER, 

1997; BUCKUP, 1998; E CALCAGNOTTO ET AL., 2005). 

 

Parodontidae (3 gêneros, 26 espécies) 

Esta pequena família de peixes Neotropicais é relativamente 

uniforme em relação à sua morfologia externa, com todos estes peixes 

possuindo formato fusiforme, boca ventral e nadadeiras peitorais 

dispostas lateralmente no corpo. Apesar de uma recente revisão 

taxonômica (PAVANELLI, 1999), novas espécies continuam a ser descrita 

(INGENITO & BUCKUP, 2005). Segundo STARNES & SCHINDLER (1993), os três 

gêneros de Parodontidae são monofiléticos, entretanto os autores só 

mencionaram possíveis sinapomorfias para Apareiodon. Apesar disto, 

usualmente as espécies desta família são genericamente alocadas com 

base em dois caracteres tradicionais, presença vs. ausência de dentes 

no dentário e um vs. dois raios não-ramificados na nadadeira peitoral 

(PAVANELLI, 2003), apesar dos problemas relacionados à polarização 

destes caracteres (ver INGENITO & BUCKUP, 2005). STARNES & SCHINDLER (1993) 

ainda propuseram o único esquema até hoje de relações entre estes 

gêneros, onde Saccodon é grupo-irmão de Apareiodon + Parodon. Apesar 

de afirmar em que este esquema baseia-se em diversos caracteres, 

nenhum foi apresentado. Parodontidae usualmente era considerado como 

relacionado com Hemiodontidae, ou ainda como uma subfamília de 

Hemiodontidae (GÉRY, 1977). As semelhanças entre estas duas famílias 

são inegáveis, mas alguns autores preferiram interpretá-las como 

convergências (LANGEANI, 1998) ou deixar a questão em aberto (eg. 

ROBERTS, 1974). A relação próxima entre Hemiodontidae e Parodontidae só 

foi recuperada no estudo de CALCAGNOTTO ET AL. (2005; Fig.9). Nos demais 

estudos (ORTÍ & MEYER, 1997; BUCKUP, 1998) elas aparecem como 

distantemente relacionadas. Apesar do monofiletismo de Parodontidae 

ser muito provável, devido à presença de vários caracteres não 

encontrados em nenhum outro Characiformes, ele ainda não foi testado, 

já que os estudos até o momento utilizaram apenas uma espécie de 

Parodontidae. 

 

Prochilodontidae (3 gêneros, 21 espécies) 

Os membros desta família sempre foram considerados como formando 

um grupo natural. Isto resulta de uma morfologia externa uniforme 

entre os seus membros, mas muito discrepante dos demais Characiformes. 

VARI (1983) propôs a família como monofilética com base em 18 
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sinapomorfias, principalmente relacionadas aos arcos branquiais e 

hióide, suspensório e maxilas. O autor ainda apontou esta família como 

mais proximamente relacionada à Curimatidae, com base em 11 

sinapomorfias. Esta hipótese foi corroborada por mais quatro 

sinapomorfias propostas posteriormente (VARI, 1989). A relação próxima 

entre estas duas famílias foi corroborada pela análise molecular de 

ORTÍ & MEYER (1997) e pela análise morfológica de BUCKUP (1998). Mais 

recentemente, CASTRO & VARI (2004) corroboraram a hipótese de 

monofiletismo da família proposta por VARI (1983), adicionando 40 

outras sinapomorfias. Neste estudo, os autores propõem uma hipótese de 

relação intrafamiliar, onde Prochilodus é grupo-irmão de 

Semaprochilodus e Ichthyoelephas. As relações das espécies de cada 

gênero também são abordadas, mas com resolução apenas parcial em 

Prochilodus e Semaprochilodus. 

 

Chilodontidae (2 gêneros, 7 espécies) 

Esta família foi primeiramente considerada monofilética por VARI 

(1983) com base em 26 sinapomorfias. Mais tarde esta hipótese foi 

corroborada por VARI ET AL. (1995), quando 10 sinapomorfias adicionais 

foram propostas. A relação de grupo-irmão com Anostomidae também foi 

proposta por VARI (1983) baseada em 15 sinapomorfias. Esta hipótese é 

corroborada por BUCKUP (1998). Entretanto, os estudos moleculares 

indicam Chilodontidae como grupo-irmão de Crenuchidae (ORTÍ & MEYER, 

1997) ou como grupo-irmão de Prochilodontidae (CALCAGNOTTO ET AL., 2005).  

 

Anostomidae (12 gêneros, aproximadamente 140 espécies) 

Este grupo de peixes é bem destoante das demais famílias de 

Anostomoidea (sensu BUCKUP, 1998), por possuir dentes bem desenvolvidos, 

responsáveis pelo sucesso destes animais como herbívoros. Também 

destoa pelo menor nível de conhecimento da sua taxonomia alfa e 

relações entre as suas espécies, quando comparada às demais famílias 

de Anostomoidea. A única publicação a versar sobre relações 

filogenéticas nesta família foi WINTERBOTTOM (1980). Nesta, o autor 

estabelece o monofiletismo da subfamília Anostominae e as relações 

entre suas espécies. Apesar de Anostominae compreender cinco dos 12 

gêneros da família, a sua diversidade específica é muita baixa, 

compreendendo menos de 10% do total de espécies descritas na família. 

As relações de todos os gêneros conhecidos é atualmente objeto de 

estudo de Brian Sidlauskas (FMNH) e Richard Vari (USNM), resultados 
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preliminares destes autores indicam que o gênero Leporellus seria o 

gênero mais basal da família. As relações de Anostomidae com 

Chilodontidae foram propostas primeiramente por VARI (1983) e 

corroboradas apenas por BUCKUP (1998). ORTÍ & MEYER (1997) consideraram 

esta família como grupo-irmão de Chilodontidae+Crenuchidae, enquanto 

CALCAGNOTTO ET AL. (2005) a consideraram como grupo-irmão de 

Prochilodontidae + Chilodontidae. 

 

Curimatidae (8 gêneros, 97 espécies) 

Esta família, composta apenas por espécies de peixes iliófagos, 

sem dentes, é a família de Characiformes onde possivelmente reside a 

melhor compreensão de sua taxonomia-alfa e relações filogenéticas de 

suas espécies. Isto devido a uma série de publicações por VARI (1984, 

1989a, 1989b, 1989c, 1989d, 1991, 1992a e 1992b). A filogenia da 

família (Fig.15) tem na base o gênero Curimatopsis, seguido de 

Potamorhina, Curimata, Psectrogaster e um clado não resolvido composto 

por Steindachnerina, Pseudocurimata, Curimatella e Cyphocharax (este 

sem monofiletismo estabelecido). As hipóteses de relações de 

Curimatidae no período pré-cladista foram as mais diversas, tendo sido 

agrupada com Citharinidae, Prochilodontidae, Hemiodontidae e 

Parodontidae. Entretanto, após VARI (1983), parece ser consenso que 

Curimatidae seja grupo-irmão de Prochilodontidae (eg. ORTÍ & MEYER, 

1997; BUCKUP, 1998). 

 

Crenuchidae: (12 gêneros, 76 espécies) 

Membros da subfamília Characidiinae já foram classificados como 

pertencendo aos mais diversos grupos de Characiformes (eg. 

Lebiasinidae, Erythrinidae, Parodontidae e Anostomidae). Apenas em 

1974, HOEDEMAN considerou-os aparentados a Crenuchinae. Entretanto, 

evidências para isto só seriam explicitadas muito mais tarde (BUCKUP, 

1991, 1993 e 1998). Buckup (1991) corroborou o monofiletismo da 

família Crenuchidae, baseado em seis caracteres. As relações em 

Characidiinae também forma abordadas pelo mesmo autor (BUCKUP, 1993), 

enquanto as relações em Crenuchinae foram abordadas por CAMPANARIO 

(2002). BUCKUP (1991 e 1998) considerou Crenuchidae como grupo-irmão de 

todos os Characiformes, menos Anostomoidea e Citharinoidei (sensu 

Buckup, 1998). Entretanto, esta relação não foi recobrada em outro 

estudos. ORTÍ & MEYER (1997) consideraram Crenuchidae como grupo-irmão 

de Chilodontidae, enquanto CALCAGNOTTO ET AL. (2005) consideraram como 
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grupo-irmão de Erythrinidae. NETTO-FERREIRA (2006) recobra uma relação de 

grupo-irmão de Crenuchidae + (Erythrinidae, Lebiasinidae) em uma das 

suas árvores, enquanto nas demais Crenuchidae seria grupo irmão de 

Erythrinoidea, incluindo Acestrorhynchidae. 

 

Hemiodontidae (5 gêneros, 28 espécies) 

Os membros desta família são semelhantes entre si, possuindo 

corpo roliço, membrana adiposa do olho bem desenvolvida e sulco 

suprapeitoral. Apesar disto, a composição genérica atual da família só 

foi estabelecida por ROBERTS (1974), já que anteriormente o gênero 

Anodus, um gênero edêntulo, era incluído em Curimatidae. Apesar disto, 

Anodus continuou sendo classificado em Curimatidae por alguns autores 

(Géry, 1977).  

Uma proposição da família enquanto unidade monofilética em um 

contexto explicitamente cladista aparece em LANGEANI (1998), que propôs 

17 sinapomorfias para a família. Segundo LANGEANI (1998), os gêneros 

constituintes da família são divididos em duas subfamílias irmãs. A 

primeira Anodontinae é composta por Anodus e Micromischodus, e a 

segunda, Hemiodontinae é composta por Hemiodus + (Bivibranchia + 

Argonectes) (Fig.14). LANGEANI (1998) forneceu ainda sinapomorfias para 

todo os grupamentos supragenéricos, bem como para seus gêneros.  

Antes, acreditava-se que Hemiodontidae estivesse de alguma forma 

relacionado com Parodontidae (ver acima) ou com as famílias 

constituintes de Anostomoidea (eg. BOULENGER, 1904). De fato, com 

exceção de BUCKUP (1998), todas as relações propostas são com 

Parodontidae (CALCAGNOTTO ET AL., 2005) ou com Anostomoidea (ORTÍ & MEYER, 

1997). A proposta de BUCKUP (1998) é de que Hemiodontidae seria mais 

próximo de um grande grupo composto por todos Characiformes, menos 

Citharinidae, Distichodontidae, Parodontidae, Anostomoidea e 

Crenuchidae. LANGEANI (1998) baseou-se na proposta de BUCKUP (1998) para 

considerar estes caracteres que ocorrem em Parodontidae e/ou 

Anostomoidea como homoplásticos. 

 

Alestidae (sensu ZANATA & VARI, 2005; 19 gêneros, aproximadamente 

120 espécies) 

Tida como uma subfamília africana de Characidae por alguns 

autores (GREENWOOD ET AL., 1966), ela foi recentemente elevada ao nível 

de família com base em dois estudos filogenéticos (ZANATA & VARI, 2005 e 
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CALCAGNOTTO ET AL., 2005). Estes dois estudos também exploraram as 

relações das espécies desta família, obtendo resultados congruentes 

apenas em alguns pontos. ZANATA & VARI (2005) consideraram o gênero 

Neotropical Chalceus como grupo irmão de todos os Alestidae, 

justificando a ampliação da família de forma a incorporá-lo. Porém, de 

acordo com a topologia encontrada por CALCAGNOTTO ET AL. (2005), Chalceus 

estaria mais relacionado com espécies de Characidae, fazendo com que 

restringissem a família apenas às espécies africanas. Entretanto, os 

dois estudos concordam na posição de Arnoldichthys como gênero mais 

basal dos Alestidae africanos. Os dois estudos discordam no 

monofiletismo de Brycinus e na posição de Hydrocynus. Além da proposta 

de que Alestidae seria grupo-irmão de Hepsetidae + (Ctenoluciidae + 

Lebiasinidae) (CALCAGNOTTO ET AL, 2005), a família foi apontada como 

grupo-irmão de Acestrorhynchidae (Ortí & Meyer, 1997), de um grupo 

composto por Erythrinoidea, Acestrorhynchidae e Characidae (BUCKUP, 

1998), inclusa em Characidae (LUCENA, 1993), de um grupo composto por 

Hemiodontidae, Crenuchidae e Chalceus (ZANATA, 2000) ou ainda grupo-

irmão de Characidae (Netto-Ferreira, 2006).  

 

Characidae (88 gêneros, aproximadamente 1000 espécies) 

Como mencionado acima, a questão do monofiletismo de Characidae 

e de suas relações com os demais Characiformes é um dos problemas mais 

relevantes para o entendimento das relações em Characiformes. De 

acordo com estudos prévios, grande parte das espécies que hoje compõem 

a família Characidae deve formar um grupo monofilético (ver CALCAGNOTTO 

ET AL., 2005), entretanto, grupos como Acestrorhynchidae, Alestidae e 

Serrasalminae por vezes são recobrados como mais relacionados com 

algum grupo dentro deste Characidae monofilético. 

Recentemente, MALABARBA & WEITZMAN (2003; Fig.16) Atualmente existem 

evidências do monofiletismo de algumas das subfamílias de Characidae, 

mas a maior parte dos gêneros e espécies encontra-se sem qualquer 

hipótese de relações. Das subfamílias que já foram indicadas como 

monofiléticas temos, Glandulocaudinae (WEITZMAN ET AL., 2005), 

Stervardiinae (WEITZMAN ET AL., 2005), Iguanodectinae (MOREIRA, 2002), 

Cheirodontinae (MALABARBA, 1998), parte de Paragoniatinae (QUEVEDO, 2006), 

Serrasalminae (MACHADO-ALLISON, 1983) e Stethaprioninae (REIS, 1989). 

Estes estudos têm por característica em comum a pouca inclusão de 

outros terminais de Characidae o que leva a incerteza no monofiletismo 

de algumas destas subfamílias. Além disto, alguns gêneros são muitas 

vezes vistos como basais em Characidae, como Chalceus (CALCAGNOTTO ET AL., 
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2005), Brycon (BUCKUP, 1998), Bryconops (ZANATA, 2000) e Salminus (LIMA, 

2006). 

 

Gasteropelecidae (3 gêneros, 9 espécies) 

Os peixes desta família são bastante modificados, e apesar da 

sua osteologia e taxonomia (WEITZMAN, 1960) ser bem conhecida, nenhuma 

hipótese de relações foi proposta para este grupo. Representantes 

desta família só foram incluídos no trabalho de ORTÍ& MEYER (1997), onde 

ela aparece como grupo-irmão de Anostomidae + (Chilodontidae + 

Crenuchidae). Apesar de BUCKUP (1998) não incluir nenhum representante 

de Gasteropeleceidae, ele a considerou, em sua classificação, como um 

Characoidea incertae sedis. 

 

Acestrorhynchidae (1 gênero, 15 espécies) 

Estes peixes piscívoros formam um grupo monofilético com base em 

pelo menos em cinco sinapomorfias (Lucena & Menezes, 1998), entretanto 

as relações entre as suas espécies ainda são desconhecidas (Toledo-

Piza, em prep.). As hipóteses de relações de Acestrorhynchidae com os 

demais Characiformes são as mais diversas, possivelmente em 

decorrência da sua morfologia extremamente modificada. BUCKUP (1998) 

considerou a família como grupo-irmão de Erythrinoidea, relação que 

foi parcialmente recobrada por NETTO-FERREIRA (2006) que propôs 

Acestrorhynchidae como grupo-irmão de Ctenoluciidae + Hepsetidae. 

Entretanto, a hipótese de BUCKUP (1998) foi refutada por LUCENA & MENEZES 

(1998; Fig.7) que consideraram Acestrorhynchidae como grupo-irmão de 

Cynodontidae. As hipóteses moleculares apontam para relações de 

Acestrorhynchidae totalmente diferente, como grupo-irmão de Alestidae 

(ORTÍ & MEYER, 1997) ou como parte de Characidae (CALCAGNOTTO ET AL., 

2005). 

 

Cynodontidae (5 gêneros, 14 espécies) 

A família Cynodontidae é composta por duas subfamílias, 

Cynodontinae e Roestinae. No geral, as espécies de Cynodontinae sempre 

foram classificadas em um mesmo grupo, possivelmente pelo seu formato 

de corpo aberrante (ver TOLEDO-PIZA, 2000). Já as espécies de Roestinae 

foram classificadas junto a espécies de Characinae (uma subfamília de 

Characidae composta por predadores especializados) (MENEZES, 1974). Em 

1976, HOWES forneceu evidências de uma relação filogenética mais 
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próxima entre Cynodontinae e Roestinae. LUCENA (1993) refutou esta 

hipótese, encontrando Cynodontinae como grupo-irmão de 

Acestrorhynchidae, e Roestinae como grupo-irmão de Heterocharacini 

(Characinae) (Fig.6). Entretanto, posteriormente este mesmo autor 

(LUCENA & MENEZES, 1998) reavaliando a relação entre estes grupos, 

corroborou a proposta de HOWES (1976) fornecendo nove sinapomorfias 

para o monofiletismo de Cynodontidae, além de outras sustentando as 

subfamílias Cynodontinae e Roestinae como monofiléticas (Fig.7). As 

relações entre as espécies de Roestinae também foram abordadas por 

LUCENA & MENEZES (1998), enquanto as relações das espécies de 

Cynodontinae foram elucidadas por TOLEDO-PIZA (2000). ORTÍ & MEYER (1997) 

e CALCAGNOTTO ET AL. (2005), foram os únicos dois outros estudos que 

incluíram pelo menos uma espécie de Cynodontidae (na verdade apenas de 

Cynodontinae), e recuperaram relações bem distintas das propostas por 

LUCENA & MENEZES (1998). No primeiro, Cynodontidae é considerado como 

grupo-irmão de Parodontidae enquanto no segundo é considerado como 

grupo-irmão de um grupo composto por Anostomoidea (sensu BUCKUP, 1998), 

Hemiodontidae, Parodontidae e Serrasalminae. 

 

Hepsetidae (monotípica) 

Esta espécie africana (H. odoe), usualmente tem sido associada a 

uma ou mais famílias de Erythrinoidea (sensu BUCKUP, 1998). Roberts 

(1969) indicou uma relação próxima entre esta família e Ctenoluciidae, 

outra família com espécies de focinho bem alongado. Esta mesma relação 

foi recuperada por NETTO-FERREIRA (2006). VARI (1995; Fig.12) considerou 

Hepsetidae como grupo-irmão de Erythrinidae + Ctenoluciidae, hipótese 

refutada por OYAKAWA (1998) que considerou Erythrinidae mais relacionado 

a Lebiasinidae e CALCAGNOTTO ET AL. (2005) que considerou Ctenoluciidae + 

Lebiasinidae. 

 

Ctenoluciidae (2 gêneros, 7 espécies) 

As relações entre as espécies foram abordadas por VARI (1995). 

Para as relações desta família com os demais Characiformes, ver 

discussão da família Hepsetidae, acima. 

 

Erythrinidae (3 gêneros, 13 espécies) 

Quatro estudos abordaram as relações em Erythrinidae (LUCENA, 

1993; OYAKAWA, 1998; MATTOX, 2005; NETTO-FERREIRA, 2006). Todos eles 
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concordam de que Hoplias (dividido por Oyakawa em três gêneros) é o 

grupo-irmão de Erythrinus + Hoplerythrinus. Entretanto, como 

mencionado na discussão das outras famílias de Erythrinoidea, as 

propostas de relações de Erythrinidae com os demais Characiformes é 

bem variável. Tendo sido apontada como grupo-irmão de Ctenoluciidae 

(VARI, 1995), de Hepsetidae (ORTÍ & MEYER, 1997), de Lebiasinidae (LUCENA, 

1993; Netto-Ferreira, 2006), de uma parte de Lebiasinidae (OYAKAWA, 

1998), ou de relações incertas em Erythrinoidea (BUCKUP, 1998). A 

discussão sobre relações de Erythrinidae com os demais Characiformes 

já foi abordada nas outras famílias de Erythrinoidea 

 

Lebiasinidae (7 gêneros, 61 espécies) 

Os estudos relevantes (OYAKAWA, 1998; BUCKUP, 1998; NETTO-FERREIRA, 

2006), concordam com a existência de duas subfamílias Pyrrhulinidae e 

Lebiasinidae. Sendo Lebiasinidae composto por Piabucina e Lebiasina, e 

Pyrrhulininae composto por todos os outros gêneros da família. OYAKAWA 

(1998) considerou estas subfamílias como monofiléticas, mas a 

Lebiasinidae parafilética, já que Lebiasininae seriam mais relacionada 

à Erythrinidae que a Pyrrhulinidae (Fig.13). Recentemente, NETTO-FERREIRA 

(2006) demonstrou que apesar de Piabucinae ser monofilético, Lebiasina 

e Piabucina são parafiléticos (Fig.10), sinonimizando Piabucina em 

Lebiasina. Neste mesmo estudo, o autor demonstrou que Derhamia, um 

gênero descrito recentemente, seria o grupo mais basal em 

Pyrrhulininae. 
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2. OBJETIVOS 

 

O presente estudo possui quatro objetivos centrais: 

1)Testar o monofiletismo das famílias de Characiformes; 

2)Delimitar a família Characidae; 

3)Testar o monofiletismo dos grupos suprafamiliares propostos em 

Characiformes; 

4)Estabelecer as relações entre os grupos monofiléticos 

encontrados; 

Como co-produto da análise se espera testar as relações 

propostas em cada uma das famílias de Characiformes, e avançar no 

entendimento das relações em Characidae. 
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3. MÉTODOS E MATERIAIS 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A METODOLOGIA E A ANÁLISE 

Para o estudo das relações filogenéticas foi utilizada a 

metodologia cladista (HENNIG, 1950, 1966; WILEY, 1981; WILEY et al. 1991; 

FOREY et al. 1993; KITHCHING et al., 1998; SCHUH, 2000; SCOTLAND & PENNINGTON, 

2000; WIENS, 2000), atual paradigma em sistemática. Esta metodologia 

visa maximizar o poder explicativo dos estados de caracteres presentes 

nos terminais ao diminuir a necessidade de hipóteses ad hoc de 

homoplasia (FARRIS, 1983). A polarização de caracteres, com o auxílio 

de grupos-externos, seguiu a lógica proposta por NIXON & CARPENTER 

(1993). Entretanto, na utilização de “softwares” para análises 

filogenéticas o método em si é irrelevante, já que as buscas por 

cladogramas mais parcimoniosos é feita utilizando diagramas não-

enraizados, sendo apenas posteriormente escolhido o ponto de 

enraizamento deste diagrama, de forma a se obter as direções das 

transformações entre os estados de caráter. Os caracteres multi-

estados foram tratados como ordenados, ou “minimamente conectados” 

(SLOWINSKI, 1993), sempre que possível. Isto é, sempre que foi observada 

uma morfoclina, onde estados intermediários são encontrados entre duas 

condições extremas estes foram considerados como ordenados. As 

sinapomorfias discutidas para os clados encontrados são apenas as não-

ambíguas, já que muitas vezes os caracteres de evolução muito complexa 

possuem diversas otimizações, e a escolha de qualquer uma destas, 

incluindo os seus extremos DELTRAN (“delayed transformation”) ou 

ACCTRAN (“Accelerated transformation”), é arbitrária. 

 

3.2 CARACTERES 

O estudo baseou-se na análise de caracteres da morfologia 

interna, principalmente osteológicos, da morfologia da bexiga 

natatória e do trato digestivo, bem como da morfologia externa. A 

observação do esqueleto foi feita a partir de material diafanizado e 

corado, seguindo o método descrito por TAYLOR & VAN DYKE (1985), em 

alguns casos com modificação proposta por SPRINGER & JOHNSON (2000), na 

qual a solução de alizarina é preparada com etanol, ao invés de uma 

solução a base de água. Esqueletos secos foram utilizados como 

complemento às observações feitas em material diafanizado e corado. 

Após o processo de diafanização, os exemplares foram dissecados 
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5. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O PRESENTE ESTUDO 

O presente estudo representa o mais abrangente versando sobre as 

relações filogenéticas de grandes grupos de Characiformes (Tabela 3). 

Neste estudo foram incluídos representantes das 18 famílias de 

Characiformes reconhecidas atualmente (BUCKUP, 1998; NELSON, 2006). 

Procurei incluir no mínimo dois gêneros por família, quando aplicável, 

com o objetivo de se testar também o monofiletismo de cada família. O 

único outro estudo a se avaliar as 18 famílias conjuntamente foi ORTÍ & 

MEYER (1997), entretanto neste estudo a representatividade em cada 

família foi muito pequena, principalmente de Characidae. Apesar deste 

incremento no número de terminais em relação a estudos prévios, a 

representatividade ainda é modesta diante da diversidade global de 

Characiformes, já que apenas cerca de 36% dos gêneros e 6% das 

espécies de Characiformes foram incluídas. Por isto, como explicitado 

em Métodos e Materiais, os terminais foram cuidadosamente selecionados 

de forma a incluir a maior diversidade morfológica e taxonômica. Ao 

contrário do proposto por WEITZMAN & MALABARBA (1998), uma abordagem 

global de Characiformes e de Characidae como a realizada aqui, mesmo 

utilizando apenas caracteres tradicionais é, a meu ver, a melhor 

maneira de abordar um problema tão complexo. A compartimentalização e 

delimitação de grupos, baseados em alguns caracteres, é muito 

suscetível a erro, já que mesmo caracteres tradicionalmente ditos 

“bons” são sujeitos a homoplasias. Além disto, a falta de um 

conhecimento e representatividade do grupo-externo leva muitas vezes a 

graves problemas de polarização, o que certamente acarreta em mudanças 

significativas das topologias encontradas. 

O baixo valor do índice de consistência, como encontrado no 

presente estudo (0,114), é esperado em análises de grandes grupos 

(SANDERSON & DONOGHUE, 1989). Em grupos tão inclusivos, é esperado que o 

tempo evolutivo seja muito maior que em grupos menos inclusivos, 

permitindo que uma estrutura possa modificar a sua forma repetidas 

vezes de maneira semelhante, ou ainda que retorne ao estado 

plesiomórfico em momentos subseqüentes à sua modificação. A 

importância de homoplasias como mantenedoras da estrutura de 

cladogramas já foi abordada anteriormente (KÄLLERSJÖ ET AL., 1999), e a 

conclusão é que mesmo caracteres extremamente homoplásticos possuem 

grande importância para sustentar a topologia principalmente de ramos 

distais. É interessante notar que apesar deste índice, a congruência 
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entre os dois cladogramas fundamentais encontrados é quase total, 

variando apenas na posição de Astyanax mexicanus, que se desloca 

apenas um nó (Fig. 61).  

Como pode ser observado, diferenças profundas nas relações entre 

as famílias de Characiformes são apresentadas entre a topologia obtida 

neste e nos estudos anteriores. Resumidamente, a ordem Characiformes 

aparece composta por dois grandes grupos chamados aqui informalmente 

de CLADO A e CLADO B. O primeiro (CLADO A) é composto pelas famílias 

Crenuchidae, Distichodontidae (parafilético com a inclusão de 

Citharinidae), Parodontidae, Hemiodontidae, Anostomidae, 

Chilodontidae, Curimatidae e Prochilodontidae. O outro grupo (CLADO B) 

é composto por todas as dez famílias remanescentes. Apenas três 

famílias de Characiformes não foram corroboradas como monofiléticas: 

Distichodontidae, com a inclusão de Citharinidae; Alestidae com a 

inclusão de Serrasalminae e; Lebiasinidae com a inclusão de 

Erythrinidae. A família Characidae é delimitada com a exclusão dos 

gêneros Brycon e Salminus. 

Abaixo são discutidos os clados mais relevantes, e algumas das 

sinapomorfias destes clados. Uma lista completa das sinapomorfias de 

todos os clados pode ser encontrada no Apêndice 2.  

 

5.2 MONOFILETISMO DE CHARACIFORMES  

Este estudo não se propõe a formular hipóteses a respeito das 

relações em Ostariophysi, nem a testar o monofiletismo da ordem 

Characiformes. Para tal, seria necessária a inclusão de inúmeros 

terminais das demais ordens de Ostariophysi, e dos vários grupos de 

Clupeomorpha. Entretanto, o número de dados levantados, bem como as 

novas relações em Characiformes aqui propostas, me permitem algumas 

considerações sobre este assunto. 

Apesar das várias proposições de que Characiformes seria um grupo 

natural (eg. ROBERTS, 1973), somente FINK & FINK (1981) o fizeram com 

base explícita em características derivadas compartilhadas; sugerindo 

sete sinapomorfias para a ordem: presença de um forame no pró-ótico; 

abertura dorso-medial da fossa pós-temporal; cápsula lagenar grande; 

dentes de substituição em fossa ou criptas; dentes multicúspides; 

presença do processo transverso do terceiro arco neural; e hipural 1 

separado do centro composto. Alguns destes caracteres foram 

questionados por GAYET (1986), mas rebatidos por FINK & FINK (1996), que 

mantiveram as mesmas sinapomorfias para Characiformes. Um dos 
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caracteres criticados por GAYET (1986) é a presença de um forame no 

pró-ótico. Ao contrário do afirmado por GAYET (1986) e de acordo com 

FINK & FINK (1996), todos os Characiformes examinados possuem o forame. 

Por outro lado, forames semelhantes ao de Characiformes são 

encontrados em outros grupos relacionados à Characiformes, como 

Cypriniformes e Clupeomorpha. FINK & FINK (1981; 1996) argumentaram, 

entretanto, que o forame de Characiformes é único devido a sua posição 

ventralmente ao otólito utricular, e que o forame em Cypriniformes 

seria o forame vago. Apesar de ter codificado este caráter como 

proposto por FINK & FINK (1981; 1996), ou seja, sinapomórfico para 

Characiformes, acredito que mais estudos, principalmente de anatomia 

mole, em relação a este forame são necessários a fim de se estabelecer 

com mais confiança a relação de homologia entre os diversos forames no 

pró-ótico nestes grupos. A presença de dentes multicúspides como 

sinapomorfia de Characiformes também foi criticada por GAYET (1986), 

sob a alegação de que os dentes multicúspides seriam resultado da 

fusão de diversos dentes unicúspides. Entretanto, como observado por 

TRAPANI ET AL. (2005), pequenas cúspides aparentemente se formando 

separadas durante a desenvolvimento dos dentes nada mais é que 

artifício da ossificação dos dentes, já que a base do dente se 

ossifica mais tardiamente. Entretanto, ao se otimizar o caráter 10 

(número de cúspides dos dentes pré-maxilares) nos cladogramas obtidos, 

podemos observar que a presença de dentes multicúspides não é 

sinapomorfia inequívoca para Characiformes. Mais ainda, das 17 

otimizações possíveis para este caráter, apenas em duas o dente 

multicúspide aparece como sinapomorfia de Characiformes. Isto sem 

mencionar a dificuldade adicional de otimização deste caráter visto 

Chanos e Catostomus não possuírem dentes. Os outros estados de caráter 

propostos por FINK & FINK (1981) como sinapomorfias de Characiformes, 

mesmo não presente em todas as espécies (eg. cápsula lagenar pequena 

em Ctenoluciidae), concordam com as observações do presente estudo. 

 

5.3 CHARACIFORMES BASAIS 

O único ponto de concordância entre todas as análises 

filogenéticas prévias de grandes grupos em Characiformes (excetuando 

UJ, 1990) é que as famílias Distichodontidae e Citharinidae formam um 

grupo monofilético como grupo mais basal em Characiformes. Esta 

relação foi primeiramente estabelecida em VARI (1979), que propôs 14 

sinapomorfias unindo as duas famílias. A hipótese de que este grupo 

seria basal em Characiformes foi proposta por FINK & FINK (1981) com 

base em quatro caracteres presentes em Distichodontidae e Citharinidae 
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e considerado pelos autores como plesiomórficos para Characiformes 

(arco neural da quarta vértebra autógeno, junção sincondral entre os 

arcos da terceira e quarta vértebra, osso pélvico bifurcado e bulbo 

olfativo alongado). Estudos morfológicos posteriores não buscaram ou 

puderam corroborar esta hipótese. Todos estes, ou enraizaram o 

cladograma em uma espécie de Distichodontidae, ou utilizaram um 

terminal composto (sumário de características de outros Otophysi). 

Sendo assim, o teste da posição basal de Distichodontidae + 

Citharinidae, só foi realizado nas duas filogenias moleculares de 

Characiformes (ORTÍ & MEYER, 1997; CALCAGNOTTO ET AL., 2005), onde foram 

incluídos mais de um terminal de Otophysi. É digno de menção, porém, o 

fato de que ORTÍ & MEYER (1997) obtiveram Characiformes não-

monofilético, com Distichodontidae + Citharinidae mais próximos a 

Siluriformes em algumas de suas análises. Em CALCAGNOTTO ET AL. (2005) o 

clado composto por Distichodontidae e Citharinidae e o clado composto 

por todos os Characiformes menos estas duas famílias estão entre os 

mais sustentados de toda a análise. 

Esta hipótese, amplamente aceita, contrasta com a obtida no 

presente estudo, onde Characiformes é dividido em dois grandes grupos 

suprafamiliares, sendo que Distichodontidae (não monofilético) + 

Citharinidae não estão na posição mais basal de nenhum destes clados. 

Todos os estados de caracteres apontados por FINK & FINK (1981) como 

indicativos de uma posição basal de Citharinidae + Distichodontidae em 

Characiformes, foram corroborados como presentes quase exclusivamente 

nestas duas famílias. Entretanto, pela topologia dos cladogramas 

encontrados, estes não podem ser otimizados como proposto por aqueles 

autores (ie. como plesiomorfias para a ordem), e são mais 

parcimoniosamente otimizados como sinapomorfias para estas duas 

famílias ou grupos mais abrangentes. À primeira vista, isto pode 

parecer decorrente das relações no grupo-externo, já que todos os 

demais Otophysi (Cypriniformes, Siluriformes e Gymnotiformes) aparecem 

como grupo-irmão de Characiformes, ao contrário do proposto por FINK & 

FINK (1981) onde Cypriniformes é o Otophysi mais basal. Entretanto, 

mesmo otimizando estes caracteres em um cladograma com as relações de 

Otophysi como propostas por FINK & FINK (1981), não é possível recobrá-

los como plesiomórficos para Characiformes, e sim como reversões. É 

interessante notar que ao se enraizar o cladograma de BUCKUP (1998) 

entre Crenuchidae e o resto dos Characiformes é possível obter um 

agrupamento monofilético composto de Anostomoidea (sensu BUCKUP, 1998), 

Parodontidae, Citharinidae e Distichodontidae. Um teste adicional a 
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hipótese apresentada por mim, seria a inclusão de mais alguns 

terminais de Ostariophysi e Clupeomorpha.  

 

5.4 MONOFILETISMO DO CLADO A 

Um clado composto exclusivamente pelas famílias Crenuchidae, 

Distichodontidae (parafilética), Citharinidae, Parodontidae, 

Hemiodontidae, Prochilodontidae, Curimatidae, Anostomidae e 

Chilodontidae (Fig. 61) é proposto pela primeira vez neste estudo. 

Este clado possui nove sinapomorfias não-ambíguas (Apêndice 2). Dentre 

estas sinapomorfias, podemos destacar a presença do processo ântero-

ventral do mesetmóide (caráter 85:1), terceira fossa pós-temporal 

presente entre o epoccipital e o exoccipital (caráter 111:2) e nove ou 

menos raios ramificados na nadadeira anal (caráter 292:0). Os 

processos ântero-dorsais do mesetmóide (Fig. 34) que são chamados 

também de mesetmóide trifurcado (VARI, 1979) são processos que se 

articulam com o pré-maxilar, e que não devem ser confundidas com as 

asas laterais do mesetmóide (WEITZMAN, 1962). Este caráter foi apontado 

por FINK & FINK (1981) como uma sinapomorfia de Characiphysi, por estar 

presente também em Gymnotiformes e Siluriformes. Esta estrutura em 

Gymnotus é um pouco diferente da encontrada em Characiformes (mas foi 

codificada como igual, seguindo estes autores) e em Olivaichthys é 

ausente, assim, a presença destes processos é interpretada como 

sinapomorfia para o CLADO A, com reversão em Hemiodontidae + 

Anostomoidea (sensu BUCKUP, 1998), reaparecendo em Prochilodontidae e 

Anodus. O interessante deste caráter é que a presença destes processos 

permite uma conexão “elástica” com o mesetmóide, seja por meio de uma 

fossa articular no mesetmóide (Crenuchidae e Distichodontidae) ou por 

meio de uma depressão no pré-maxilar. No CLADO B do presente estudo 

(ver abaixo), o pré-maxilar se posiciona dorsalmente ao mesetmóide de 

forma fixa. Outro caráter interessante é a presença de uma terceira 

fossa pós-temporal. Apesar deste caráter ter sido codificado como 

maximamente conectado, permitindo o surgimento da fossa em diferentes 

posições independentemente, o caráter também poderia ter sido 

codificado como dois, um presença/ausência da fossa e o outro da 

posição da fossa. Na forma como foi codificado, a fossa entre o 

epoccipital e o exoccipital surge na base do CLADO A, se transformando 

em fossa restrita ao epoccipital no clado (Parodontidae 

(Hemiodontidae(Anostomoidea))), com o desaparecimento da fossa em 

Anostomoidea e reaparecimento restrita ao epoccipital (estado 1) e 

entre o epoccipital e exoccipital (estado 2) em Curimatidae. Caso 
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tivesse optado pela segunda opção de codificação, a presença da fossa 

seria sinapomorfia do CLADO A com reversão em Anostomoidea. 

 

5.5 RELAÇÕES DE DISTICHODONTIDAE E CITHARINIDAE 

Como mencionado acima (5.3), este é o primeiro estudo que gera 

uma hipótese onde Distichodontidae e Citharinidae não formam o grupo-

irmão de todos os outros Characiformes. O monofiletismo de 

Distichodontidae também é contestado pela primeira vez desde que foi 

proposto (VARI, 1979). A relação de grupo-irmão entre Distichontidae 

(incluindo Citharinidae) com (Parodontidae (Hemiodontidae, 

Anostomoidea)) é suportada aqui por 13 sinapomorfias não-ambíguas, 

dentre estas podemos destacar os dentes fracamente implantados no pré-

maxilar (13:1), o processo ascendente do maxilar no mesmo plano ou 

anterior ao pré-maxilar (23:1), quilha ventral no osso pélvico (268:1) 

e a porção proximal da primeira costela angulosa (345:1). Um caráter 

muito interessante neste clado é a redução da associação dos dentes no 

pré-maxilar. É possível observar uma “tendência” a uma implantação 

cada vez mais fraca dos dentes, até a completa ausência (Curimatidae e 

Anodus) ou a implantação no lábio (Prochilodontidae). Esta mudança na 

forma de inserção dos dentes destes peixes, está intimamente 

relacionada à mudança dos hábitos alimentares nestes peixes, quando 

comparado com os grupos basais do CLADO B e os grupos basais de 

Siluriformes e Gymnotiformes. Passando de predadores, a raspadores, 

micro-predadores e iliófagos. Anostomidae pode parecer uma exceção, já 

que são herbívoros e notórios pelos dentes robustos, mas os seus 

dentes são fracamente implantados nas maxilas, sem qualquer 

ossificação entre os dentes e os ossos. Além disto, nas espécies deste 

grupo (CLADO A, exceto Crenuchidae) a primeira costela é angulosa. Nos 

demais Characiformes a costela forma um arco da sua base à extremidade 

distal, mas neste grupo a porção proximal é quase paralela á coluna 

vertebral, e bruscamente se direciona ventralmente, conferindo o 

aspecto anguloso à costela. 

Na presente análise, as espécies incluídas atualmente em 

Distichodontidae não formam um grupo monofilético, já que Citharinidae 

foi recobrada como mais relacionada à Xenocharax (Fig. 63; Clado 105) 

tendo como sucessivos grupos-irmão outras espécies de 

Distichodontidae. Este grupo (Clado 108; Distichodontidae e 

Citharinidae) é sustentado por 16 sinapomorfias não-ambíguas, 

incluindo as plesiomorfias utilizadas por FINK & FINK (1981) para 

posicionar Distichodontidae + Citharinidae na base de Characiformes. 
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Apesar de Distichodontidae ter sido após VARI (1979) amplamente 

considerado monofilético, as evidências fornecidas pelo autor são 

poucas (seis sinapomorfias). Destas, três não foram avaliadas por mim, 

a conexão da seção A1 do adductor mandibulae na maxila e a mobilidade 

entre o mesetmóide e o pré-maxilar (este na verdade foi avaliado 

indiretamente em uma série de caracteres morfológicos que permitem 

esta mobilidade [ver acima]). As outras três o são interpretados como 

sinapomorfias de Distichodontidae, com reversão em Citharinus (escama 

ctenóide [362:3] e osso pélvico bifurcado [255:0]), sinapomorfia para 

um grupo menos inclusivo de Distichodontidae (posição do supra-orbital 

[173:0]) ou como plesiomórfico para o Distichosontidae como proposto 

aqui (processos posteriores do etmóide lateral [100:0]). ROBERTS (1969) 

apesar de não realizar uma análise filogenética sugeriu que 

Citharidium poderia ser um “intermediário” entre Xenocharax e 

Citharinus.  

 

5.6 RELAÇÕES DE PARODONTIDAE, HEMIODONTIDAE E ANOSTOMOIDEA 

Estas seis famílias foram frequentemente vistas como grupos 

“relacionados”, com composições diferentes (eg. GÜNTHER, 1865), onde 

muitas vezes em conjunto também com espécies de Citharinidae e 

Crenuchidae (eg. BOULENGER, 1904). VARI (1983) estabeleceu uma relação 

mais próxima entre as quatro famílias que atualmente compõem o grupo 

Anostomoidea (Curimatidae, Prochilodontidae, Anostomidae e 

Chilodontidae), mas não se estende nos comentários acerca das relações 

deste grupo com outras famílias de Characiformes, se limitando a dizer 

que alguns caracteres encontrados em outras famílias, observados 

também em um ou mais membros de Anostomoidea seriam homoplástico. A 

hipótese de um Anostomoidea monofilético tem sido corroborada em 

estudos que se seguiram (ver INTRODUÇÃO), assim como no presente 

estudo, assim não serão abordadas nesta discussão. Em dois dos quatro 

cladogramas fundamentais de BUCKUP (1998), Parodontidae aparece como 

grupo-irmão de Anostomoidea, e em todos os cladogramas Hemiodontidae é 

considerado grupo-irmão de todos os Characiformes, exceto 

Distichodontidae, Citharinidae, Crenuchidae, Parodontidae e 

Anostomoidea. Esta hipótese levou LANGEANI (1998) a considerar uma série 

de caracteres presentes em Hemiodontidae e Anostomoidea, e 

principalmente entre Hemiodontidae e Parodontidae como homoplásticos. 

Na hipótese aqui proposta, das 17 sinapomorfias de LANGEANI (1998), 

algumas como a terceira fossa pós-temporal restrita ao epoccipital, 

inserção fraca dos dentes nas maxilas, projeção posterior do cleitro e 
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forma das asas laterais do uro-hial podem ser interpretadas também 

como plesiomórficas para Hemiodontidae. CALCAGNOTTO ET AL. (2005) 

propuseram um grupo fracamente suportado composto por Hemiodontidae + 

Parodontidae como grupo-irmão de Anostomoidea. Na presente análise, 

este grupo recobrado por CALCAGNOTTO ET AL (2005) é sustentado por 18 

sinapomorfias não ambíguas. Algumas destas são: mais de uma fileira de 

dentes de substituição no pré-maxilar (caráter 15:1), terceira fossa 

pós-temporal restrita ao epoccipital (caráter 111:1), processo 

posterior do epoccipital (caráter 113:1), basibranquial 1 reduzido ou 

ausente (caráter 201:1) e trato digestivo concentrado anteriormente 

(caráter 387:1). Todos estes caracteres sofrem reversão em algum grupo 

mais restrito. Um caráter adicional pode ainda corroborar a relação 

entre estas seis famílias: a presença de músculo sônico (caráter 

400:1), apesar de ser interpretado como tal em apenas uma das quatro 

possíveis otimizações. Este caráter, na verdade, é mais complexo e é 

melhor descrito como aparato sonoro, visto que conjuga  modificações 

nas costelas e musculatura da parede do corpo. Estas modificações só 

estão presentes em machos e apenas na época reprodutiva. A produção de 

som possivelmente desempenha um papel crucial durante a reprodução, 

possivelmente na atração da fêmea. Como estas modificações não estão 

presentes em todos os espécimes, já que depende do período 

reprodutivo, a sua codificação como ausente pode não ser 

significativa. O fato de não ser atribuído como sinapomorfia deste 

clado é em decorrência da codificação como indeterminado nos gêneros 

de menor porte destas famílias (ie. Bivibranquia, Curimatops e 

Chilodus)  

Já a relação entre Hemiodontidae + Anostomoidea é sustentada por 

13 sinapomorfias não-ambíguas, dentre elas o faringobranquial 3 sem 

dentes (caráter 208:1) e osso pélvico com porção anterior em forma de 

meia-lua (caráter 255:2). As relações recobradas em Anostomoidea são 

as mesmas encontradas por VARI (1983), VARI (1989a), VARI ET AL. (1995) E 

CASTRO & VARI (2004). 

 

5.7 MONOFILETISMO E RELAÇÕES DO CLADO B 

Este clado é coincidente com o clado 12 de BUCKUP (1998), para o 

qual o autor fornece cinco sinapomorfias: mesetmóide sem projeção 

ântero-ventral, asa lateral do mesetmóide bem desenvolvida, 

interdigitação da sínfise do dentário, mais de uma fileira de dentes 

no pré-maxilar e mais de 13 raios na nadadeira anal. Exceto pela 

interdigitação da sínfise do dentário, nenhum dos outros caracteres 
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puderam ser otimizados nos meus resultados de forma não ambígua neste 

nó. O mesetmóide com projeção ântero-ventral é considerado aqui como 

uma sinapomorfia do CLADO A. Este clado é sustentado no presente 

estudo por 13 sinapomorfias não-ambíguas e possui índice de Bremer de 

1. Entre estas é possível observar que existe uma mudança radical na 

organização da maxila superior. Estas modificações podem ser 

sumarizadas em dois caracteres: o pré-maxilar dorsal ao mesetmóide 

(caráter 5:1) e o ramo ascendente do pré-maxilar conspícuo (caráter 

27:1). Neste grupo os peixes geralmente apresentam, então, um processo 

grande do pré-maxilar repousando sobre a asa lateral do mesetmóide, 

estas estruturas são fortemente ligadas a por meio de tecido 

conjuntivo, tornando o pré-maxilar imóvel. Esta imobilidade certamente 

permitiu uma manipulação de alimentos mais duros, e com isto a 

exploração de um espectro alimentar mais amplo.  

O CLADO B é composto por dois sub-clados, o primeiro (Clado 154) 

composto por Lebiasinidae (contendo Erythrinidae e Erythrinoidea fam. 

nov.) + Alestidae (incluindo Serrasalminae) e o segundo (Clado 143) é 

composto por um clado formado por Characidae (exceto Brycon e 

Salminus) e outro por Salminus, Brycon, Cynodontidae, 

Acestrorhynchidae, Hepsetidae e Ctenoluciidae. Como resultado desta 

topologia, Erythrinoidea em sua concepção atual é polifilética, com 

duas de suas famílias mais relacionadas com Alestidae (incluindo 

Serrasalmidae) em um clado distinto das demais famílias, estas por sua 

vez mais relacionadas às famílias Acestrorhynchidae, Cynodontidae e 

Characidae. É interessante notar que apesar do polifiletismo de 

Erythrinoidea ser uma hipótese nova, todos os grupos que aparecem mais 

relacionados a um dos componentes deste grupo (Ctenoluciidae, 

Hepsetidae, Lebiasinidae e Erythrinidae) já haviam sido propostos 

anteriormente como próximo de Erythrinoidea (sensu BUCKUP, 1998). 

Alestidae foi proposto como o grupo-irmão de (Hepsetidae 

(Ctenoluciidae, Lebiasinidae)) por CALCAGNOTTO ET AL (2005), enquanto 

ZANATA & VARI (2005) recobrou Alestidae como grupo irmão de Hepsetidae + 

Erythrinidae (esta porção do cladograma não foi apresentada na 

publicação, apresentada apenas em NETTO-FERREIRA, 2006: fig. 7). Já 

Acestrorhynchidae foi considerado por BUCKUP (1998) como grupo-irmão de 

Erythrinoidea, e por NETTO-FERREIRA (2006) de um grupo menos inclusivo 

composto por Ctenoluciidae + Hepsetidae.  

O grupamento composto apenas por Hepsetidae, Ctenoluciidae, 

Erythrinidae e Lebiasinidae, foi sustentado em estudos anteriores por 

quatro sinapomorfias (LUCENA, 1993; VARI, 1995), cinco sinapomorfias 
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(OYAKAWA, 1998) ou 11 sinapomorfias (BUCKUP, 1998). Sendo elas, nasal 

lamelar, ausência do canal supra-orbital no parietal, espinho do 

supraoccipital recoberto por escamas, discreto ligamento entre o 

tripus e a base da quarta costela pleural, ausência de fontanela, 

rinesfenóide ausente, canal supra-orbital não se ligando ao canal 

pterótico, supra-orbital ausente, espinho do terceiro arco neural 

ausente ou lateral, costela da quinta vértebra com processo medial na 

sua base, nadadeira anal curta, um epural, um par de uroneural e 

dilatator operculi se extendendo anteriormente. Todos estes estados de 

caráter, exceto pelo ligamento entre o tripus e a quarta costela 

pleural e o dilatator operculi não avaliados aqui, estão de fato 

presente em todos os Erythrinoidea (sensu BUCKUP, 1998) ou em algum de 

seus sub-grupos. Entretanto, nas topologias obtidas foram otimizados 

como originados independentemente. NETTO-FERREIRA (2006) forneceu seis 

sinapomorfias para o grupo que inclui Erythrinoidea, Acestrorhynchidae 

e Crenuchidae, das quais cinco (sendo uma modificada) foram incluídas 

na presente análise. Isto mostra que mesmo com quase toda a evidência 

levantada até hoje para uma relação próxima entre as famílias de 

Erythrinoidea (sensu BUCKUP, 1998) incluída na análise, ainda sim não 

foi possível recobrar este grupo como monofilético ou parafilético 

(com inclusão Acestrorhynchidae, Crenuchidae e Alestidae), 

demonstrando que a evidência para a não-relação mais próxima entre 

estas quatro famílias é ainda maior.  

O clado 154 composto por Lebiasinidae, com a inclusão de 

Erythrinidae, como grupo-irmão de Alestidae com a inclusão de 

Serrasalmidae é sustentado por seis sinapomorfias não-ambíguas (índice 

de Bremer 1), dentre elas a ausência de fontanela no frontal (caráter 

105:0), ausência de fontanela no parietal (caráter 108:1) e margem 

dorso-lateral do crânio reta, sem entalhe (caráter 110:0). Como 

mencionado acima estes caracteres já foram propostos como sinapomorfia 

de Erythrinoidea (sensu BUCKUP, 1998). 

Já o clado 143 composto por Characidae (excluindo Brycon e 

Salminus), como grupo-irmão de (Salminus (Brycon (Cynodontidae 

(Acestrorhynchidae (Hepsetidae, Ctenoluciidae))))) é suportado por 12 

sinapomorfias não ambíguas (índice de Bremer 2), dentre elas temos 

lamelas divergentes ventrais do mesetmóide desenvolvidas (caráter 

91:0), ossificação dorsal do basi-hial ausente (caráter 182:1) e 

redução na crista lateral dos primeiros pterigióforos da nadadeira 

anal (caráter 289:0).  
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5.8 RELAÇÕES DE ERYTHRINIDAE E LEBIASINIDAE  

Como mencionado na introdução, uma relação mais próxima entre 

Lebiasinidae e Erythrinidae já foi também sugerida por LUCENA (1993), 

BUCKUP (1998; em dois de seus quatro cladogramas fundamentais), OYAKAWA 

(1998) e NETTO-FERREIRA (2006), contra VARI (1995) e CALCAGNOTTO ET AL. 

(2005). A similaridade da morfologia externa entre os peixes destas 

famílias, principalmente entre Lebiasininae e Erythrinus + 

Hoplerythrinus é notável. Apesar de WEITZMAN (1964) considerar como 

resultado de convergência, a presente análise corrobora que estas 

similaridades devem ser decorrentes de uma relação mais próxima entre 

estas duas famílias. Este clado (157) é suportado aqui por 21 

sinapomorfias não ambíguas, com suporte de bremer igual a 7. Uma 

modificação quase exclusiva deste grupo (ocorrendo homoplasticamente 

em Arnoldichthys e Saccodon) é o posicionamento da câmara pilórica do 

estômago à esquerda da câmara cardíaca (caráter 189:0) e a conexão 

desta câmara com câmara cardíaca também à esquerda (caráter 191: 0). 

Em quase todos os Characiformes a câmara pilórica do estômago está 

presente normalmente como uma projeção ventral da câmara cardíaca que 

se direciona anteriormente até quase o esôfago. Neste ponto ela se 

dobra dorso-lateralmente, formando uma alça normalmente do lado 

direito da câmara cardíaca, então se direcionando posteriormente, onde 

se conecta ao intestino. Este clado (Erythrinidae e Lebiasinidae) é 

único tanto na conexão como na posição da câmara pilórica que estão à 

esquerda da câmara cardíaca. Neste clado também ocorre a redução nas 

asas laterais do uro-hial (caráter 197:0) e a presença de uma série 

interna de dentes interna completa no dentário, com reversão a uma 

série incompleta em Erythrinidae. Um estado de caráter que não pode 

ser otimizado de forma não-ambígua é a inclinação anterior do epural 

mediano (caráter 299:2). Apesar deste caráter ocorrer quase 

exclusivamente neste clado, a inclinação posterior deste epural em 

Piabucina (estado 0) permite a otimização independente do estado 2 

para Lebiasina e Copeina + Erythrinidae. 

OYAKAWA (1998) propôs que a família Lebiasinidae não seria 

monofilética, e que Pyrrhulininae e Lebiasininae seriam grupos-irmãos 

sucessivos de Erythrinidae, fornecendo como evidência oito 

sinapomorfias não-ambíguas. Entretanto, NETTO-FERREIRA (2006) refutou 

esta hipótese, e considerou a família Lebiasinidae monofilética 

baseado em 25 sinapomorfias, sendo sete delas exclusivas. No presente 

estudo, Lebiasinidae é parafilética, e Pyrrhulininae grupo-irmão de 

Erythrinidae, ao contrário de OYAKAWA (1998). Esta relação é sustentada 
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por nove sinapomorfias, mas possui um suporte de Bremer pequeno (2). 

De todas as sinapomorfias propostas por NETTO-FERREIRA (2006) para 

Lebiasinidae, no presente trabalho, não avaliei 10 destes caracteres, 

logo a questão do não-monofiletismo de Lebiasinidae é considerada 

provisória aqui, dependendo da avaliação destes caracteres adicionais 

na análise de parcimônia global. 

Recentemente, foi descoberto em serrapilheiras alagadas no Rio 

Negro, um peixe que é um dos Characiformes mais distintos 

morfológicamente, chamado aqui de Erythrinoidea fam. nov. 

Possivelmente pelo seu hábito extremamente especializado, ele possui 

características únicas que muitas vezes só estão presentes em outros 

Otophysi não-Characiformes (eg. órbito-esfenóide separados [de Pinna, 

Com. Pes.]). É interessante notar que externamente esta espécie é tão 

modificada, que antes de se examinar exemplares diafanizados, não se 

podia afirmar com precisão a qual ordem este peixe pertencia. Devido a 

esta grande modificação morfológica, muitos dos caracteres avaliados 

no presente estudo foram codificados como indeterminados ou 

inaplicáveis, e possivelmente por esta razão, durante análises 

preliminares esta espécie aparecia como grupo mais basal em 

Characiformes. Entretanto, após a codificação de alguns caracteres de 

maxilas e dentição, esta espécie foi recobrada como grupo-irmão de 

Erythrinidae, com base em 20 sinapomorfias. Esta espécie está sendo 

descrita atualmente, e os autores (PETRY ET AL.) chegaram 

independentemente a mesma hipótese de que esta espécie, descrita por 

eles também como família nova, é relacionada a Erythrinoidei (de 

Pinna, com. pess.). O suporte de Bremer deste clado é relativamente 

alto (7). 

 

5.9 RELAÇÕES DE ALESTIDAE E SERRASALMIDAE  

As relações em Alestidae foram intensamente estudadas nos últimos 

cinco anos (MURRAY & STEWART, 2002; CALCAGNOTTO ET AL., 2005; ZANATA & VARI, 

2005). Todos estes estudos corroboraram a família Alestidae como 

monofilética, ou pelo menos o seu componente africano. Sendo que ZANATA 

& VARI (2005) propuseram Chalceus, um gênero neotropical, como grupo-

irmão das espécies africanas classificadas em Alestidae. Assim, estes 

autores incluíram Chalceus em Alestidae, tornando esta a única família 

de Characiformes com componentes tanto africanos como neotropicais. Na 

hipótese de CALCAGNOTTO ET AL. (2005), Chalceus é considerado o grupo mais 

basal de Characidae (incluindo Acestrorhynchidae) enquanto que 

Alestidae (restrito somente aos gêneros africanos) é o grupo-irmão de 
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(Hepsetidae (Ctenoluciidae, Lebiasinidae)). Um ponto em que CALCAGNOTTO 

ET AL. (2005) e ZANATA & VARI (2005) concordam é a posição de 

Arnoldichthys como grupo-irmão de todos os Alestidae africanos (gênero 

não incluído por MURRAY & STEWART, 2002). Ao analisar as sinapomorfias de 

Alestidae (incluindo Chalceus), ZANATA & VARI (2005) comentaram que 

grande parte delas são dependentes de otimização, sendo interpretadas 

como surgindo na base de Alestidae (incluindo Chalceus) e revertendo 

no clado que inclui todos os Alestidae exceto Chalceus e 

Arnoldichthys. Existe uma diferença muito grande também em termos de 

número de transições entre o clado que inclui todos os Alestidae 

excluindo Chalceus em relação ao clado que inclui todos os Alestidae 

excluindo Chalceus e Arnoldichthys (sete vs. 15). Este mesmo padrão é 

encontrado por CALCAGNOTTO ET AL. (2005), onde eles obtiveram valores bem 

diferentes de suporte de Bremer e “Bootstrap” para Alestidae (4 e <  

50%) e para o clado incluindo todos os Alestidae menos Arnoldichthys 

(24 e 100%). Isto demonstra que o grupo composto por todos os 

Alestidae, menos Chalceus e Arnoldichthys é muito melhor corroborado 

do que os clados que incluem Arnoldichthys e Chalceus. Este fato é 

relevante para atual análise, já que na hipótese obtida, 

Serrasalminae, um grupo tradicionalmente visto como uma subfamília de 

Characidae, aparece como um subgrupo de Alestidae. Na verdade, pela 

presente hipótese, Serrasalminae é grupo-irmão de um grupo 

monofilético composto pelos Alestidae exceto Arnoldichthys e Chalceus. 

Este grupo composto por todos os Alestidae e Serrasalminae, é 

corroborado por 15 sinapomorfias (suporte de Bremer 3), dentre estas 

podemos destacar a forma mais baixa dos dentes (caráter 36:1), o 

endopterigóide não alcançando o palatino (caráter 63:2) e a inclinação 

mais horizontal do raio pró-corrente ventral mais anterior (caráter 

311:1). Já o clado composto por Alestidae e Serrasalminae, menos 

Chalceus, é corroborado por 12 sinapomorfias (suporte de Bremer 3) 

dentre estas a projeção posterior na base da primeira e da segunda 

costela (caráter 347:2) e a forma da câmara anterior da bexiga 

natatória (caracteres 376:0 e 379:0). Já o clado composto por 

Serrasalminae e Alestidae (menos Chalceus e Arnoldichthys) possui 13 

sinapomorfias (suporte de Bremer 3) dentre elas a mandíbula curta 

(caráter 32:0) e uma projeção lateral do palatino em direção ao 

maxilar (caráter 50:1). Três das seis sinapomorfias apontadas por 

ZANATA & VARI (2005) para Alestidae não foram analisadas por mim, 

entretanto, duas destas também estão presentes em Serrasalminae (pré-

maxilares com interdigitações e porção anterior do ectopterigóide 
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estreita), o terceiro caráter (ligamento entre o neurocrânio e o 

ectopterigóide) não pode ser avaliado inequivocamente. 

 

5.10 RELAÇÕES DE BRYCON, SALMINUS, ACESTRORHYNCHIDAE, CYNODONTIDAE, 

CTENOLUCIIDAE E HEPSETIDAE  

Este clado apresenta na sua base dois gêneros usualmente 

atribuídos à família Characidae, Salminus e Brycon. A posição destes 

dois gêneros em Characidae e a possível proximidade filogenética entre 

eles tem sido objeto de vários estudos. Tendo sido considerados como 

próximos, ao menos em algumas classificações tradicionais (eg. GÉRY, 

1977), uma idéia questionada por ROBERTS (1969). Em análises 

moleculares, Brycon e Salminus têm sido considerados como proximamente 

aparentados (ORTÍ & MEYER, 1997), ou ainda Salminus como um grupo 

incluído em Brycon (CALCAGNOTTO ET AL, 2005). Por outro lado as duas 

únicas análises morfológicas a incluir estes dois gêneros, obtiveram 

relações distantes entre eles. A primeira, ZANATA (2000), recobrou 

Salminus como grupo-irmão de Hoplias + Hepsetus e Brycon como grupo-

irmão de Characidae, excetuando Bryconops. A segunda (LIMA, 2006) 

recobrou Salminus como grupo-irmão de Acestrorhynchidae e Brycon em 

uma tritomia com Lignobrycon + Triportheus e (Hydrolycus 

(Acestrorhynchus, Salminus). Mesmo obtendo em sua análise Salminus 

como grupo-irmão de Acestrorhynchus, LIMA (2006) fez uma longa 

discussão sobre o posicionamento de Salminus em Characiformes. 

Indicando através da presença de diversos estados de caracteres 

considerados pelo autor como possivelmente plesiomórficos para 

Characidae, que o gênero poderia ser basal em Characidae, grupo-irmão 

de Alestidae+Characidae, grupo-irmão de Erythrinoidea, ou ainda 

relacionado de alguma forma à Cynodontidae, Acestrorhynchidae e 

Erythrinoidea. Os cladogramas para as relações de Salminus obtidos por 

ZANATA (2000) e LIMA (2006) são parcialmente corroborados no presente 

estudo, já que este gênero aparece como relacionado a uma clado que 

compreende Acestrorhynchus e Hepsetus. Este clado, com Salminus na 

base é corroborado por 14 sinapomorfias e possui índice de Bremer 2. 

Dentre as sinapomorfias que o sustentam podemos destacar o anel 

orbital completo (caráter 174:1) e a margem lateral do tripus 

aproximadamente reta (caráter 324:1). Já Brycon, visto como um 

Characidae basal ou generalizado (WEITZMAN, 1962; BUCKUP, 1998) é aparece  

como mais relacionado à (Cynodontidae (Acestrorhynchidae 

(Ctenoluciidae e Hepsetidae))). Este clado é suportado por 11 

caracteres e com índice de Bremer de 2. 
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O clado 146 composto por (Cynodontidae (Acestrorhynchidae 

(Ctenoluciidae e Hepsetidae))) é parcialmente concordante com duas 

hipóteses anteriores. Isto porque a relação mais próxima de 

Acestrorhynchidae + Cynodontidae já havia sido proposta por LUCENA & 

MENEZES (1998) e a relação de (Acestrorhynchidae (Ctenoluciidae e 

Hepsetidae)) já havia sido proposta por NETTO-FERREIRA (2006). É 

interessante notar que LUCENA & MENEZES (1998) não incluíram nenhum 

representante de Hepsetidae ou de Ctenoluciidae e que NETTO-FERREIRA 

(2006) não incluiu nenhum representante de Cynodontidae. Este clado 

composto por estas quatro famílias é suportado por 13 sinapomorfias e 

possuí índice de Bremer igual a 2. Podendo ser destacadas, o tamanho 

diminuto do osso corono-meckeliano (caráter 43:0) e a origem dos 

epineurais anterior ao aparelho de Weber (caráter 349:1). O segundo 

caráter foi proposto por LUCENA & MENEZES (1998) como sinapomorfia para 

Cynodontidae + Acestrorhynchidae.  

A relação de Ctenoluciidae + Hepsetidae corrobora as propostas de 

ROBERTS (1969) e NETTO-FERREIRA (2006). Esse clado é suportado por 27 

sinapomorfias e possuindo suporte de bremer de 19, um dos mais altos 

de toda a análise. Dentre estes podemos destacar a origem do ductus 

pneumaticus no lado esquerdo do esôfago/estômago (caráter 386:0). 

 

5.11 MONOFILETISMO DE CHARACIDAE E CONSIDERAÇÕES SOBRE SEUS SUBGRUPOS 

Uma delimitação de Characidae, sem incluir Brycon e Salminus é 

proposta aqui pela primeira vez. Como mencionado acima, os dois 

gêneros já foram considerados como basais ou fora de Characidae 

independentemente (BUCKUP, 1998; ZANATA, 2000), mas também foram 

considerados como proximamente relacionados entre si dentro de 

Characidae (CALCAGNOTTO ET AL., 2005). Uma concepção de Characidae muito 

parecida a esta foi proposta por ORTÍ & MEYER (1997), exceto por 

posicionarem Gnathocharax fora de Characidae, e mais relacionado à 

Ctenoluciidae. Characidae como aqui delimitado (sem Brycon e Salminus) 

é suportado por 12 sinapomorfias e possui suporte de Bremer de 2. 

Entre as sinapomorfias para este clado podemos destacar o supra-

orbital ausente (caráter 168:1), asas laterais do uro-hial reduzidas 

(caráter 197:0), abertura do canal do cerato-hial anterior na sua 

porção póstero-dorsal (caráter 189:1), primeira divisão dos raios da 

anal na sua porção distal (caráter 294:1) e número de vértebras pré-

caudais igual ou menor que o número de vértebras caudais (caráter 

334:1). A inclusão de numerosos terminais de Characidae teve como 

principal objetivo uma proposição mais adequada de um grupo 



 - 308 -

monofilético ao qual se pudesse atribuir o nome Characidae e a 

definição de possíveis grupos monofiléticos excluídos de Characidae. 

Também objetivou testar as hipóteses de que Roestinae, Alestidae e 

Serrasalminae seriam grupos não proximamente relacionados à 

Characidae. Abaixo são feitas algumas breves considerações sobre os 

agrupamentos tidos como monofiléticos e o status filogenético das 

subfamílias aceitas atualmente (REIS ET AL., 2003).  

Recentemente, MALABARBA & WEITZMAN (2003; Fig.16) forneceram uma 

hipótese de relações em Characidae baseados em quatro caracteres. Pela 

proposta destes autores, Characidae incluiria todos os terminais 

usualmente incluídos em Characidae, além de Roestinae, 

Gasteropelecidae e Serrasalminae, baseado na presença de ganchos nas 

nadadeiras de machos maduros. Este caráter é de difícil codificação, 

visto que a presença destes ganchos pode ser sazonal, necessitando uma 

análise de grande quantidade de material coletado nos períodos 

reprodutivos. Dentro deste grande grupo, um outro grupo composto pela 

maior parte das subfamílias reconhecidas em Characidae, é delimitado 

pelos autores pela ausência de supra-orbital. Outro menos inclusivo, 

denominado pelos autores de clado A, seria definido por possuir quatro 

dentes na série do dentário e nadadeira dorsal com oito raios 

ramificados. Nenhum dos clados propostos por estes autores é 

corroborado na presente análise. Entretanto, foi possível recobrar 

parcialmente o clado A destes autores (clado 180), com a exclusão de 

Glandulocaudinae e Stervardiinae. Este clado como proposto por 

MALABARABA & WEITZMAN (2003) também foi corroborado pela análise de 

CALCAGNOTTO ET AL. (2005).  

A subfamília Characinae não é monofilética, sendo que nenhuma das 

espécies incluídas desta subfamília estariam mais relacionadas entre 

si do que com outros Characidae. Charax aparece em um clado com 

Galeocharax e Oligosarcus (clado 183). Gnathocharax está posicionado 

em clado distinto (190) mais proximamente relacionado à Roeboexodon. 

Por fim, Phenacogaster está incluído no clado 174 junto com alguns 

Characidae incertae sedis, Cheirodontinae e Rhoadisinae. Esta hipótese 

para Characinae é parcialmente concordante com LUCENA (1993). Este autor 

também dividiu o que se reconhece como Characinae em três grupos não 

relacionados. O primeiro na base de Characidae excluindo Agoniates é 

composto pelas espécies de Heterocharacini e Roestes. Um outro grupo 

seria composto pelo resto de Characinae e os gêneros de Cynopotaminae 

(sensu MENEZES, 1976). Este clado é equivalente ao clado 182 da presente 

hipótese. E o terceiro grupo seria composto por Phenacogaster e 
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Aphyocharax. Clado este não recobrado aqui, apesar de concordante com 

a hipótese de LUCENA (1993) de que Phenacogaster não seria mais 

relacionado com outras espécies de Characinae.  

Outra subfamília não corroborada aqui é Cheirodontinae (sensu 

MALABARBA, 1998), já que o gênero Rhoadsia (único membro incluído da 

subfamília Rhoadsinae) está mais relacionado com Compsura do que este 

com Odontostilbe (estes dois últimos representantes de 

Cheirodontinae). Apesar destes dois grupos, Cheirodontinae e 

Rhoadsinae serem bem distinto na sua morfologia externa, todas as 

sinapomorfias apontadas por MALABARBA (1998) para Cheirodontinae 

(presença de pseudotímpano, ausência de mancha umeral [não avaliada 

aqui], dentes pedunculados e uma única fileira de dentes) estão também 

presente em Rhoadsia.  

Uma grande subfamília de Characidae, Glandulocaudinae, foi 

recentemente sugerida como não monofilética, baseados em caracteres 

histológicos (WEITZMAN ET AL., 2005). Como resultado os autores 

restringiram Glandulocaudinae ao que era considerada tribo 

Glandulocaudini e elevaram o grupo composto pelo restante das espécies 

à subfamília Stervardiinae. Ainda consideraram estas duas como 

possuindo relações incertas no clado A (de WEITZMANN & MALABARBA, 2003). 

Glandulocaudinae como proposto por estes autores não foi testado aqui, 

visto que só um terminal foi incluído. Entretanto, Stervardiinae, 

cujos gêneros Landonia e Diapoma foram incluídos não foi corroborada 

como monofilética. Landonia seria grupo-irmão do clado 137, enquanto 

Diapoma seria o grupo-irmão do clado 134. Entretanto, os caracteres 

propostos por WEITZMAN ET AL. (2005) não foram avaliados aqui.  

A subfamília Stethaprioninae definido como monofilética por REIS 

(1989) é considerada parafilética devido a inclusão de Ctenobrycon, um 

gênero com o corpo alto como os Stethaprioninae. 

A subfamília Tetragonopterinae (sensu GÉRY, 1977) sempre foi 

considerada um grupo problemático, por ser na verdade composto por 

todos aqueles gêneros que não se encaixavam em nenhuma outra 

subfamília. Uma visão conservadora foi adotada recentemente, ao 

restringir a subfamília Tetragonopterinae ao gênero Tetragonopterus 

(REIS ET AL., 2003). A presente hipótese confirma o não-monofiletismo de 

Tetragonopterinae, sendo que estaria restrito apenas aos gêneros 

Tetragonopterus e Markiana (clado 195). Esta mesma hipótese de 

relacionamento mais próximo entre estes dois gêneros já havia sido 

proposta por LUCENA (1993). 
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A subfamília Paragoniatinae foi proposta recentemente como 

monofilética com a inclusão de Aphyocharax (QUEVEDO, 2007) e a exclusão 

de uma das espécies de suas espécies, Leptagoniates pi, esta mais 

relacionada à Phenacogaster. A proposta do autor de um grupo 

monofilético composto por Aphyocharax, Paragoniates e Phenagoniates é 

corroborada aqui (clado 165). 

Uma relação mais próxima entre Triportheus e Agoniates é 

proposta, corroborando a hipótese de ZANATA (2000). 

A família Gasteropelecidae sempre foi considerada como um grupo 

com grandes probabilidades de ser monofilético devido a inúmeras 

autapomorfias, mas a sua relação com os demais Characiformes sempre 

foi considerada incerta (WEITZMAN, 1964). O único estudo a incluir 

representantes desta família foi ORTÍ & MEYER (1997) que recobrou um 

grupo monofilético composto por Cynodontidae e Gasteropelecidae. Na 

presente análise, Gasteropelecidae ocupa um clado distal de Characidae 

(clado 130) como grupo-irmão de Clupeacharax, um gênero que também 

apresenta quilha peitoral, apesar de menos desenvolvida que em 

Gasteropelecidae. 

Um dos gêneros enigmáticos de Characiformes, Stygichthys, foi 

recobrado como grupo-irmão de Rachoviscus. Stygichthys é o único 

Characiformes estritamente freático, tendo diversas modificações 

geralmente associadas a este hábito como a redução dos olhos e dos 

canais da linha sensorial. Estas características podem ter um grande 

impacto no posicionamento deste gênero. Assim o posicionamento do 

mesmo em Characidae é considerado provisório. 
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