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Aviso
A presente tese é parte dos requisitos necessários para 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). Dessa forma, quaisquer informações inéditas, opniões e
hipóteses, assim 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 thesis is a partial requirement for the PH.D. 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 hypothesis, as well as new names, are 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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Foto da Capa: Rineloricaria osvaldoi (Fichberg & Chamon, 2008)
Crédito da foto: Leandro M. Sousa
Ilustrações: Eduardo Gouveia Baena
Mapa adaptado de Lundberg et. al (1998): André Oliveira Sawakuchi
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“Estou entre aqueles que acham que a ciência possui grande beleza. Um cientista em seu laboratório não é apenas
um técnico, ele é também uma criança posta diante de fenômenos naturais, que o impressionam como um conto de
fadas. Não podemos deixar que se acredite que todos os progressos científicos possam se reduzir ao mecanicismo.
[...] Tampouco acredito que espírito de aventura corra qualquer risco de desaparecer em nosso mundo. Se vejo
algo vital à minha volta, é exatamente esse espírito de aventura, que se afigura indestrutível.”
“A Humanidade sem dúvida necessita de homens práticos que se esmerem em seu trabalho por interesse próprio,
sem necessariamente esquecer o interesse geral. Mas também precisa de sonhadores, tão desprendidos na busca de
seus objetivos que sejam incapazes de dedicar qualquer parcela importante de sua atenção aos interesses pessoais.
Sem dúvida dirão que esses idealistas não merecem riquezas, pois não as desejam. Mas uma sociedade organizada
poderia assegurar-lhes uma necessidade essencial: os meios para um trabalho eficiente numa vida livre de
preocupações materiais, dedicada ao serviço da pesquisa científica.”

M. Curie, 1867-1934

Gênio Obcessivo – O mundo interior de Marie Curie
(Bárbara Goldsmith)
Tradutor: Ivo Korytowski
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Resumo

As espécies do gênero Rineloricaria são representantes típicos da subfamília Loricariinae, família
Loricariidae, tradicionalmente caracterizada pela presença de odontódios recobrindo o corpo, corpo
fortemente deprimido e ausência de nadadeira adiposa. Rineloricaria compreende 65 espécies nominais,
sendo o gênero mais rico em espécies na subfamília Loricariinae. Estudos filogenéticos prévios sobre
Loricariidae não concordaram sobre a hipótese de monofiletismo e posicionamento filogenético de
Rineloricaria entre outros Loricariinae. Os objetivos deste trabalho foram testar o monofiletismo do
gênero e determinar seu posicionamento entre outros Loricariinae. Um estudo filogenético incluindo 36
espécies de Rineloricaria e 181 caracteres foi realizado utilizando parcimônia estrita. Os principais dados
para análise foram derivados de morfologia esquelética e morfologia externa. O grupo externo incluiu
uma quantidade representativa de gêneros considerados proximamente relacionados à Rineloricaria,
sendo Neoplecostomus microps o táxon mais externo e ponto de enraizamento. Os resultados indicaram
que Rineloricaria é monofilético e grupo-irmão dos outros Loricariinae. Doze sinapomorfias sustentam o
monofiletismo de Rineloricaria. Dentre estas, uma sinapomorfia exclusiva é um processo dorso-mesial
bem desenvolvido no quarto osso faringobranquial. Outras sinapomorfias não exclusivas para o gênero
são: uma grande placa pré-anal trapezoidal circundada por três placas poligonais e caracteres específicos
de dimorfismo sexual.
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Abstract

The species of Rineloricaria are typical members of Loricariinae subfamily, family Loricariidae,
traditionally characterized by the presence of odontodes covering the body, strongly depressed body and
absence of adipose fin. Rineloricaria comprises 65 nominal species and it is the most speciesrich genus
in the subfamily Loricariinae. Previous phylogenetic studies on Loricariidae have not agreed on the
putative monophyly and phylogenetic position of Rineloricaria among other Loricariinae. The objectives
of this work were to test the monophyly of the genus and to determine its position among other
Loricariinae. A phylogenetic study including 36 species of Rineloricaria and 181 characters was
conducted using strict parsimony. The primary data for the analysis came from skeleton and external
morphology. The outgroup included a number of representatives of genera previously considered as
closely related to Rineloricaria, with Neoplecostomus microps as the most distant outgroup and rooting
point. The results indicate that Rinolericaria is monophyletic and sister group to all other Loricariinae.
Twelve sinapomorphies support the monophyly of Rineloricaria. Unique among them is the presence of
a well-developed dorso-mesial process on the fourth pharyngobranchial bone. Other non-unique
synapomorphies for the genus include: a great trapezoidal preanal plate surrounded by three polygonal
plates and some specific dimorphic sexual features.
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1. Introdução

As espécies do gênero Rineloricaria, são representantes típicos da subfamília Loricariinae,
Loricariidae, caracterizando-se por apresentar odontódios recobrindo o corpo, ausência de nadadeira
adiposa e por serem fortemente deprimidos dorso-ventralmente. Rineloricaria apresenta 65 espécies
nominais, sendo o gênero com maior número de espécies dentro da subfamília Loricariinae (Ferraris,
2003; Knaack, 2003; Rodriguez e Miquelarena, 2005; Fichberg & Chamon, 2008, Ghazzi, 2008, Rapp
Py-Daniel & Fichberg, 2008 e Rodriguez e Reis, 2008). Como caracteres amplamente utilizados como
diagnósticos para o gênero, o grupo apresenta uma grande placa pré-anal poligonal, normalmente
circundada por placas trapezoidais e acentuado dimorfismo sexual secundário, com odontódios e cerdas
rostrais mais desenvolvidas nos machos reprodutivos (Reis & Cardoso, 2001; Rapp Py-Daniel &
Fernandes, 2005).
As espécies do gênero se distribuem do Costa Rica à Argentina e vivem associadas a uma ampla
variedade de habitats. Podem ser encontrados em substratos de lama, areia, galhos de árvores submersas,
folhagens ou pedras e são econtrados de riachos e rios de médio e grande porte e lagunas (Reis &
Cardoso, 2001, Langeani & Araujo, 1994). Podem ser encontrados em água limpa e clara e também em
corpos d’água profundamente degradados pela ação antrópica como é o caso do trecho médio do rio
Paraíba do Sul (Fichberg, 2000) e lago Guaíba no Rio Grande do Sul (Flores-Lopes et al., 2001).
A despeito das espécies conhecidas, apenas cerca de 34% dos espécimes depositados nas
coleções estão identificados. Isso demonstra não somente a dificuldade no reconhecimento das espécies,
como também indica que a diversidade deste gênero está muito provavelmente subestimada. Este fato é
corroborado com várias espécies novas que vêm sendo descritas nas últimas três décadas (Isbrücker &
Nijssen, 1976; Isbrücker & Nijssen, 1979; Reis, 1983; Isbrücker & Nijssen, 1984; Langeani & Araujo
1994; Reis & Cardoso 2001; Knaak, 2003, Rodriguez & Miquelarena, 2005; Ghazzi, 2008 e Rodriguez &
Reis, 2008).
Até o momento pouco se conhece sobre as relações filogenéticas dentro do gênero Rineloricaria.
Alguns estudos, entretanto, apresentaram propostas sobre seu posicionamento entre outros gêneros na
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subfamília Loricariinae (Rapp Py-Daniel, 1997; Montoya-Burgos, et al., 1998 e Armbruster, 2000;
2004). Como estas hipóteses não são consensuais, a necessidade de um estudo aprofundado das relações
filogenéticas no gênero e deste com outros Loricariinae tornou-se clara. Todos os estudos realizados até o
momento utilizaram amostras muito pouco representativas da diversidade de Rineloricaria. Como ainda
permaneciam dúvidas quanto ao monofiletismo deste gênero, uma análise mais detalhada do grupo,
utilizando o maior número possível de espécies, fez-se necessária. A existência de hipóteses que sugerem
a subdivisão do gênero (Isbrücker & Nijssen, 1976; Isbrucker, 2001, Reis & Cardoso, 2001, Ferraris,
2007 e Rodriguez & Reis 2008), tornou ainda mais premente a elaboração de hipóteses filogenéticas bem
fundamentadas que possam corroborar ou não tais propostas.
Com este estudo, investiguei as relações do gênero Rineloricaria, recuperei o grupo como
monofilético e verifiquei se existiam subgrupos monofiléticos dentro do gênero. Propus uma hipótese de
relacionamento entre Rineloricaria e outros gêneros da subfamília Loricariinae.

1.1. Histórico taxonômico
A Superfamília Loricarioidea Peyer, 1922

A superfamília é composta pelos três maiores agrupamentos da ordem: Trichomycteridae,
Callichthyidae e Loricariidae (Lauder & Liem, 1983; de Pinna, 1998), além de Nematogenyidae,
Scoloplacidae e Astroblepidae (de Pinna, 1998). As relações entre as famílias de Loricarioidea têm sido
extensamente investigadas e o estudo de Britto (2002), está entre os mais recentemente propostos. Este
autor sugere em seu estudo as seguintes relações para o grupo: (Nemathogenyidae + Trichomycteridae
(Callichthyidae (Scoloplacidae (Astroblepidae (Loricaridae))))). Loricariidae, portanto configura-se
como o grupo mais distal na superfamília.
A superfamília Loricarioidea é exclusiva da região neotropical. O monofiletismo do grupo foi
sustentado inicialmente pela presença de odontódios, que são dentes tegumentares que recobrem o corpo.
Esta sinapomorfia foi observada por Peyer (1922) em Loricariidae, Callichthyidae, Astroblepidae e
Trichomycteridae (Britto, 2002) e posteriormente corroborada por outros ictiólogos que encontraram
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sinapomorfias adicionais para o grupo das quais destacam-se: encapsulamento da bexiga natatória pelas
parapófises da vértebra complexa, dentes do arco mandibular com duas cúspides (cônicos para
Callichthyidae), ramos anteriores do basipterígio sem cartilagens, ossículos do aparelho de weber
encapsulados, entre outros (Baskin, 1972; Howes, 1983; Schaefer & Lauder, 1986; 1996; Mo, 1991;
Arratia 1992; de Pinna, 1993; Stiassny & de Pinna, 1994; Reis 1998; Britto, 2002).

A Família Loricariidae (Bonaparte, 1831)

O monofiletismo da família é sustentado por diversos caracteres dos quais destaca-se a presença
de placas ósseas recobrindo o corpo completa ou parcialmente (Baskin, 1972; Howes, 1983). Outros
grupos apresentam algum tipo de cobertura de placas como Doradidade, Clallichthyidae, Aspredinidae e
Scoloplacidade. Entretanto a disposião das placas (sempre total na região dorsal do corpo) associadas a
uma miríade de outros caracteres, diferencia facilmente Loricariidade das famílias supracitadas. O grupo
apresenta odondódios cuja distribuição sobre o corpo varia em cada grupo.
Além dos odontódios e placas os loricariideos apresentam boca ventral em forma de ventosa
formada por lábios desenvolvidos e uma grande diversidade na forma das estruturas que compõem a boca
(ossos do suspensório, arco mandibular e dentes). A grande diversidade nas estruturas da boca lhes
confere grande capacidade de explorar diversos tipos de ambiente e especializações em seu hábito
alimentar (Rapp Py-Daniel, 1997). Loricariidae está subdividida nas seguintes subfamílias: Delturinae;
Hypoptopomatinae, Hypostominae, Lithogeneinae (monotípica), Loricariinae e Neoplecostominae
(Isbrücker, 1980; Armbruster, 2004; Reis, et al., 2006). Loricariidae está entre as famílias mais diversas e
que apresenta maior quantidade de especializações entre famílias de Loricarioidea (Rapp Py-Daniel,
1997).
As relações entre as subfamílias de Loricariidae foram recentemente estudadas por Britto, 2002,
Armbruster (2004) e por Reis et al. (2006). Dentre as novas propostas destaca-se o posicionamento da
antiga subfamília Ancistrinae que de acordo com ste estudo passou a ser uma tribo de Hypostominae e
também a eleição de uma nova família Delturinae (Hemipsilichthys + Delturus) como segundo grupo
mais externo de Loricariidae. É consensual entre as diversas propostas que Lithogeneinae é o grupo mais
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basal entre os Loricariidae (de Pinna, 1998). No estudo realizado por Reis et al. (2006) a seguinte
hipótese

de

relacionamento

é

proposta:

(Lithogeneinae

(Delturinae

(Neoplecostominae

+

Hypoptopomatinae (Loricariinae (Hypostominae))))). Hypoptopomatinae aparece na topologia fora de
Neoplecostominae, mas esta subfamília grupo-irmão de Kronichthys, pertencente a Neoplecostominae .
De acordo com esta proposta, Loricariinae configura-se entre os clados mais distais de Loricariidae e
grupo-irmão de Hypostominae.

A subfamília Loricariinae (Bonaparte, 1831)

O monofiletismo de Loricariinae (Bonaparte, 1831) é sustentado por diversas sinapomorfias das
quais destacam-se o de pedúnculo caudal deprimido e ausência de nadadeira adiposa. Estudos realizados
por Rapp Py-Daniel (1997), Montoya-Burgos (1998), Armbruster (2000, 2004) e Reis et al.(2006),
corroboram o monofiletismo do grupo.
Loricariinae foi subdividida inicialmente em duas subfamílias: Harttiinae, e Loricariinae
(Boeseman, 1971). Em estudos realizados posteriormente por Isbrücker (1980), mudou o status
taxonômico de Harttiinae, onde rebaixa a subfamília para as tribos Harttiini, dentro e Loricariinae. Neste
mesmo estudo Isbrücker criou as tribos Farlowellini e Acestridiini, reutilizou a tribo Loricarrini proposta
por Bonaprte (1831) e as acomodou dentro de Loricariinae (Paixão, 2003). Em 1997 Rapp Py Daniel
realizou estudo da subfamília Loricariinae (sensu Bonaparte, 1831) e subdividiu a subfamília nas tribos
Loricariini e Harttiini. Dentro de cada tribo foram propostos grupamentos com diversas subtribos. Dentre
os trabalhos com abordagem filogenética, destacam-se os de Ghazzi (2003), que estudou as relações do
gênero Sturisoma e Paixão (2004), que estudou as relações de Lamonthichthys. Ambos os estudos
revelaram que os gêneros estudados são monofiléticos.
Dentre os estudos taxonômicos que envolveram gêneros da tribo Loricariini as propostas que
mais se destacam são apresentadas por Isbrücker & Nijssen (1978), que reúnem os gêneros
Hemiodontichthys

acipenserinus,

Loricaria,

Loricariichthys,

Planiloricaria,

Pseudohemiodon,

Pseudoloricaria, Reganella, Rhadinoloricaria, Ricola, Rineloricaria e Spatuloricaria na tribo
Loricariini; Isbrücker (1979), que sugeriu que Rineloricaria, Spatuloricaria, Dasyloricaria e Ixinandria
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fossem reunidas na subtribo Rineloricariina, Ricola, Paraloricaria, Loricaria, Brochiloricaria,
Crossoloricaria, Pseudohemiodon e Rhadinoloricaria na subtribo Loricariina, Bonaparte, 1831,
Planiloricaria em Planiloricariina, Reganella em Reganellina, Limatulichthys, Pseudoloricaria e
Loricariichthys em Loricariichthyina e Hemidontichthys na subtribo Hemiodontichthyina. Finalmente a
proposta de Rapp Py-Daniel (1997) que em trabalho mais abrangente sobre toda subfamília com
abordagem filogenética, considerou válidas e monofiléticas as tribos Loricariini e Harttiini, como
inicialmente propostas por Bonaparte (1831). Neste estudo propôs que Harttiini é composto por
Surisomatichthys como grupo mais basal e grupo-irmão das sub-tribos Hattiina (Lamontichthys (Harttia))
e

Farlowellina

(Sturisoma

Hemiodontichthyina

(Aposturisoma

(Furcodontichthys

(Farlowella))).

(Hemiodontichthys

Loricariini

inclui

acipenserinus

as
+

subtribos
Reganella)

(Loricariichthys))), Planiloricariina (Dentectus (Planiloricaria (Pseudohemiodon (Crossoloricaria +
Apistoloricaria) Rhadinoloricaria))) e os gêneros Limatulichthys, Pseudoloricaria, Loricaria,
Spatuloricaria e Rineloricaria não reunidos em subtribos. O estudo de Rapp Py-Daniel (1997), embora
tenha sido o mais abrangente para Loricariinae, não resolveu as relações entre as 15 espécies de
Rineloricaria incluídas na análise, que aparecem como uma politomia na base da tribo Loricariini.

O gênero Rineloricaria Bleeker, 1862

A confusa história taxonômica de Rineloricaria inicia-se com descrição de Loricaria lima Kner,
1853 e a criação do gênero Rineloricaria por Bleeker em 1862 para reacomodar o táxon. Posteriormente
a perda da espécie tipo do gênero trouxe dúvidas quanto a sua identidade. Além disso, a localidade tipo
da espécie é desconhecida, somente constando na descrição original Brasil como localidade tipo. A
espécie foi coletada pelo naturalista Johann Natterer, que fez uma longa viagem através do Brasil entre
1818 e 1835 passando por diversos estados brasileiros. Pelos dados sobre sua viagem e ilustrações,
suspeita-se que a localidade tipo do gênero seja a bacia do rio Paraíba do Sul (RJ), coletada
provavelmente em novembro de 1818 quando Natterer viajava entre os estados do Rio de Janeiro e São
Paulo através do vale do rio Paraíba do Sul (Papavero, 1971).
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Na mesma publicação que Bleeker criou o Gênero Rineloricaria, ele criou outro gênero,
Hemiloricaria para uma nova espécie, Hemiloricaria caracasensis. A descrição dos dois gêneros é pouco
detalhada, o que teve como conseqüência a sinonimização destes gêneros anos mais tarde. Na descrição
original feita por Bleeker, Hemiloricaria é caracterizado por apresentar placas nucais sem crista dentada,
inserção da nadadeira dorsal anterior à inserção da nadadeira pélvica, dentes pré-maxilares inconspícuos
e “Regio subthoracico-analis scutata” (presença de placa pré-anal), ao passo que Rineloricaria foi
caracterizado por apresentar placas nucais com cristas dentadas, inserção da nadadeira dorsal posterior a
inserção da nadadeira pélvica, e “Regio subthoracico-analis scutellata (presença de placa pré-anal
pequena). A grande variação entre estes caracteres deixa dúvidas quanto a existência dos dois gêneros
baseadas nesta descrição. Além disso, na descrição não fica claro quais caracteres são exclusivos para
cada espécie e as características usadas para diagnosticar ambas são encontradas na maior parte das
espécies descritas no grupo Rineloricaria (sensu Isbrücker, 1980). Os dois novos gêneros criados
compartilhavam a ausência dos filamentos nos lábios comuns às espécies de Loricaria, além de
epresentarem uma pequena área nua (sem placas) na ponta do focinho. Ambos os gêneros permaneceram
monotípicos por alguns anos.
Subsequentemente muitas descrições foram feitas utilizando Loricaria para designar novos
táxons de loricariideos e mais tarde muitos desses táxons foram re-alocados para outros gêneros de
Loricariinae. Neste contexto, Regan em 1904, descreveu três novas espécies no gênero Loricaria, e os
nomeou como Rhineloricaria, considerado por ele um sub-gênero de Loricaria.
Após Bleeker, a primeira descrição utilizando Rineloricaria (=Rhineloricaria) como gênero, foi
Fowler em 1940. Em 1954, Fowler empregou Rineloricaria para designar 30 espécies em seu vasto
trabalho de compilação de sobre peixes brasileiros. Algumas destas espécies foram mais tarde
reposicionadas em outros gêneros como Dasyloricaria filamentosa (Steindachner, 1878), Limatulichtys
griseus (Eingenman, 1909), Loricariichthys derby (Fowler, 1915), Spatuloricaria caquetae (Fowler,
1943) e Spatuloricaria puganensis (Pearson, 1937). Mesmo que Rineloricaria não apresente
características exclusivas, o conjunto de características citadas na introdução orientava os ictiólogos a
utilizarem o gênero e o considerarem válido. Desta forma todas as espécies similares a Rineloricaria
lima, desde então, tem sido alocadas em Rineloricaria. Hemiloricaria permaneceu monotípico.
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Em 1980 Isbrücker elaborou um catálogo de loricariideos onde transferiu Hemiloricaria
caracasensis para Rineloricaria e agrupou naquele trabalho 41 espécies no gênero. O mesmo autor em
2001 criou dois outros gêneros Fonchiiichthys e Leliella para acomodar três espécies: Leliella
heteroptera (Rineloricaria heteroptera, Isbrücker & Nijssen, 1976), Fonchiiichthys rupestris (Loricaria
uracantha rupestre, Schultz, 1944) e F. uracantus (Loricaria uracantha, Kner, 1863). Hemiloricaria foi
revalidada neste trabalho e 24 espécies foram alocadas neste gênero ao passo que Rineloricaria
permaneceu com 18 espécies. Knaack (2003) utilizou o gênero Hemiloricaria para descrever
Hemiloricaria aurata. Em 2003, Ferraris fez uma nova compilação e incluiu todos os gêneros
separarados por Isbrücker (2001), como sinônimos de Rineloricaria, naquele momento com 47 espécies.
Em 2007, o mesmo autor quebrou novamente o gênero, utilizando como base o trabalho de Isbrücker de
2001, considerando válidos Hemiloricaria e Fochiiichthys, mas considerou Leliella como sinônimo de
Rineloricaria.
A despeito das muitas propostas apresentadas pelos autores acima citados e de revisões
taxonômicas como as de Isbrücker (1979, 1980), que transferiu espécies do gênero Loricaria Linnaeus,
1758 para Rineloricaria, nenhuma explicação foi dada, tampouco qualquer análise sistemática foi
realizada para sustentar tais decisões taxonômicas.

2. Objetivos
O presente estudo teve como objetivo testar o monofiletismo do gênero Rineloricaria (sensu
Isbrücker, 1980 e Ferraris, 2003) e secundáriamente estudar as relações das espécies de Rineloricaria
com os outros gêneros da subfamília Loricariinae.
Os objetivos principais deste estudo foram:

(1)

realizar uma análise filogenética das espécies do gênero Rineloricaria;

(2)

testar o monofiletismo do gênero;

(3)

estabelecer seu relacionamento com outros Loricariinae.
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3. Material e Métodos
Para a análise filogenética foram levantados 182 caracteres oriundos de osteologia e morfologia
externa. Foram analisados 64 táxons, 36 do grupo-interno e 28 do grupo-externo, compreendendo uma
análise abrangente do grupo. Os complexos anatômicos analisados incluem neurocrânio, aparelho de
Weber, esqueleto axial, arco hióide, arcos branquiais, suspensório, arco mandibular, cintura peitoral,
cintura pélvica e morfologia externa. Além dos caracteres inéditos levantados no presente estudo, os
caracteres relevantes anteriormente utilizados na sistemática de Loricariinae foram reavaliados e quando
necessário modificados de forma a se adequar à diversidade observada.
Para estudo de estruturas esqueléticas os exemplares foram diafanizados através do método de
Taylor & Van Dyke (1985). Uma vez diafanizados os espécimes foram dissecados de acordo com
metodologia proposta por Weitzman (1974), para análise dos componentes esqueléticos. A observação
destes componentes, bem como a morfologia externa foi realizada através de microscópio
estereoscópico. As ilustrações foram elaboradas com máquina fotográfica digital..
A matriz de caracteres foi construída utilizando o programa MESQUITE Projects and Files,
Version 1.12 (Maddison & Maddison, 2006). Esta foi submetida a uma análise de parcimônia utilizandose o programa TNT 1.1 (Goloboff, Farris & Nixon, 2003). Devido à quantidade de terminais analisados
optou-se por uma busca heurística. Entretanto, pelo problema inerente deste tipo de busca (i.e. presença
de ótimos locais ou ilhas de árvores (ver Maddison, 1991), foram necessárias algumas medidas que
permitissem uma melhor exploração do espaço de árvores. Apesar de se utilizar o que se convencionou
chamar de “busca tradicional”, a mesma foi intensa. Assim, foram realizadas 70.000 réplicas, onde em
cada uma destas era gerada aleatoriamente uma árvore de Wagner, que era então submetida a um ciclo de
rearranjo de ramos, guardando 10 árvores por réplica. O método escolhido para rearranjo de ramos foi o
“Tree-Bisection Reconection” ou TBR considerado dentre as alternativas a mais eficiente. Após todas as
réplicas, as árvores mais parcimoniosas encontradas foram submetidas novamente a um rearranjo de
ramos (TBR). Isto normalmente permite a obtenção de topologias mais parcimoniosas ou encontrar mais
topologias com o mesmo número de passos. Para visualização das sinapomorfias e transições dos estados
de cada caráter, foi utilizado o programa Winclada, versão 1.00.08 (Nixon, 2002). Nenhum caráter foi
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ordenado no estudo. A otimização dos caracteres foi feita por ACCTRAN (Accelerated Transformation
optimization) que prioriza as reversões ao invés de convergências e assim preserva as hipóteses de
homologia primária (de Pinna, 1991). Para medir o suporte dos clados encontrados foi utilizado o índice
de Bremer (id= “índice de decaimento”) (1988; 1994). Este índice avalia quantos passos a mais são
necessários para colapsar um determinado ramo. O cálculo dos índices de consistência (ic) e de retenção
(ir) para cada caráter foi feito com programa TNT (ver tabelas no anexo III).
O grupo-interno é composto por 36 espécies de Rineloricaria representando 56% da diversidade
conhecida do gênero. Apesar de não terem sido utilizadas todas as espécies, procurei representar, ao
mesmo tempo, sua diversidade morfológica e também de sua distribuição geográfica. Devido a incerteza
do monofiletismo de Rineloricaria e da pouca compreensão das relações filogenéticas em Loricariinae,
incluí no grupo-externo 27 terminais da subfamília (representantes de 20 gêneros). Por este mesmo
motivo incluí um representante de uma subfamília basal em Loricariidae, Neoplecostominae
(Neoplecostomus microps), que serviu como ponto de enraizamento.
Caracteres foram estudados com relação a sua forma e, quando merísticos, os estados refletiam
uma moda. Poucos valores absolutos foram utilizados (por exemplo, número de raios das nadadeiras e
número de dentes) no esforço de evitar caracteres contínuos. Pela mesma razão não foram utilizados
dados morfométricos. Alguns caracteres refletem proporções que estão devidamente explicadas na
“descrição de caracteres”. Quando foram feitas contagens e medidas relativas de estruturas bilaterais,
estas foram obtidas do lado esquerdo do corpo, sempre que possível. Contagens de placas e sua
nomenclatura seguiram o esquema de homologia seriada proposta por Schaefer (1997). Osteologia
craniana seguiu a nomenclatura proposta por Aquino & Schaefer (2002), Gregory (1959), Alexander
(1965). Canais do sistema látero-sensorial seguiram Schaefer & Aquino (2000) e Arratia & Huaquin
(1995). Nomenclatura de cintura pélvica seguiu Shelden (1937), cintura peitoral seguiu Lundberg (1975)
e Diogo et al. (2001), arcos branquiais e arco hióide, Nelson (1969), Springer & Johnson (2004) e Arratia
& Schultze (1990) e suspensório, Arratia (1990), e Schaefer (1987).
Para táxons ainda não descritos foram utilizados nomes provisórios como: Rineloricaria cf. lima
RPS 01 (para Rineloricaria cf. lima do rio Paraíba do Sul, trecho médio inferior, Sapucaia, RJ),
Rineloricaria cf. lima RPS 02 (para Rineloricaria cf. lima do rio Paraíba do sul, médio superior, Barra do
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Piraí, RJ), Rineloricaria cf. lima Rib. Ig. (para Rineloricaria cf. lima do rio Ribeira do Iguape),
Rineloricaria aff. formosa sp.1 (para Rineloricaria aff. formosa do rio Negro, Novo Airão, AM), e
Rineloricaria aff. formosa sp.2 (para Rineloricaria aff. formosa do rio Madeira, Igarapé Jatuarana, RO).

Foi analisada uma espécie nova da bacia do São Francisco, denominada neste estudo
Rineloricaria sp. SFrancisco (rio tributário da margem esquerda do curso médio de rio São
Francisco, município de Coribe, Bahia).
Na seção “descrição de caracteres” dos resultados procurei descrever em detalhes todos
os caracteres e sua codificação. Não foram descritos àqueles que considerei auto-explicativos
pelo nome do caráter e sua condificação ou os que são amplamente conhecidos na literatura para
o grupo.

3.1. Abreviações das instituições (Leviton et al., 1985):
ANSP – Academy os Natural Science of Philadelphia;
ILPLA - Museo do Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet”, de La Plata
INHS – Illinois Natural History Survey
INPA – Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia
MAPA – Museu Anchieta
MACN – Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”
MCNI – Museo de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta
MCP – Museu da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
MNRJ – Museu Nacional do Rio de Janeiro
MZUSP – Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo
NUP – Núcleo de Pesquisa em Limnologia, Ictiologia e Aqüicultura
UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
UMSS – Universidad Mayor de San Simón
USNM - National Museum of Natural History
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3.2. Material examinado
(dc: diafanizado e corado, h: holótipo, p: parátipo, CP: comprimento padrão)

Grupo interno:
Rineloricaria altipinis - INSH 36102, 2, 1 dc (Panamá); R. aequalicuspis - MZUSP 27650, MCP 19217
(Brasil, RS), MZUSP 37707, 21; MZUSP 27650, 1; Rineloricaria baliola: MZUSP 15482, 4; R. beni UMSS 0227 (Bolívia), UMSS 00361, 7; UMSS 01878, 5, 1 dc; R. cadeae – MZUSP 16087, 24; MZUSP
16084, 1; MCP 38014, 25733 (Brasil, RS); R. castroi – MZUSP 48800; INPA 19997; MZUSP 15731 (h)
(Brasil, AM), MZUSP 15731 (h); INPA 14037, 3; INPA 22123, 1; R. catamarsensis – MACN 3585
Sintipo (Argentina); R. cf. cubataonis - MZUSP 28420 (Brasil, SP); R. daraha - INPA 12045 (Brasil,
AM, Rio Daraá, Santa Izabel do Rio Negro, Cachoeira do Jacu, (h). INPA 28579,male, (h) 200.9 mm CP,
INPA 6586, 4, (p)129.3-186.8 mm CP, MZUSP 31396, 1 dc, 127.48 mm CP, cachoeira do Aracu,
MZUSP 35094, 2, (p) 40.7 - 46.6 mm CP, INPA 6587, 2, (p) 57.7-65.9 mm CP, cachoeira do Pacu,
INPA 12045, 7, (p) 63.0-117.4 mm CP, INPA 17939, 3, (p) 41.3-74.5 mm CP, cachoeira do Aracu; R. cf.
fallax - MZUSP 77799, 1 (Venezuela), MCP 36503, 3, 1 dc; INHS 49306, 12; INHS 49488, 2; R. fallax MZUSP 34564, INPA 17958, ANSP (Brasil, Roraima; Rio Branco); R. formosa – MZUSP, INPA
(Brasil, AM, São Gabriel da Cachoeira - lotes não tombados), MZUSP 38969 (p), 2; MZUSP 38997 (p),
5; MZUSP 34564, MZUSP 34564, 68; MZUSP 92367, 3; MZUSP 93309, 2; INPA 9916, 3; INPA
17958, 3; INPA 24666, 2, 1 dc; R. formosa sp.1 - INPA 9916 (Brasil, AM, Novo Airão, igarapé
Miratuca, Rio Jaú); R. formosa sp.2 - INPA 24666 (Brasil, AM, Rio Atininga, Rio Madeira; material não
tombado, Igarapé Jatuarama, Rio Madeira.); R. cf. hasemani - INPA 8170 (Brasil, Roraima, identificação
duvidosa); R. heteroptera - MZUSP 88785; 88996; INPA 25862 (Brasil, Manaus, Igarapé Rio Preto da
Eva; PA, Oriximiná Igarapé Periquito), MZUSP 38954 (p), 7; MZUSP 88785, 12; MZUSP 88974, 10;
MZUSP 88996, 24; INPA 25446, 2; INPA 25862, 2; MPEG 4940, 1; R. kronei - MZUSP 58560 (Brasil,
SP, Rio Iporanga); R. lanceolata AM - MZUSP 81379, 9 (Brasil, Amazônia, Rio Tiquié), MZUSP
23445, 18; MZUSP 24131, 56; MZUSP 89303, 29; MZUSP 93305, 1; R. lanceolata MS – MZUSP
85432 (Brasil, MS, Drenagem Paraguai, Córrego das moças); R. latirostris – MZUSP 44013, MZUSP
43506, 1, dc; MZUSP 88334 (Brasil; Leste), MZUSP 3107, 20; MZUSP 2177, 11; MZUSP 22844, 1;
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MZUSP 43506,; MZUSP 43508, 1; MZUSP 87951, 9; MZUSP MZUSP 88334, 2; MZUSP 88510, 3;
MZUSP 89407, 2; MZUSP 89419, 5; R. cf. lima - MZUSP 14121 (Brasil, Leste); R. cf. lima SP 02 –
MZUSP 84670 (Brasil, SP, Ribeira do Iguape); R. cf. lima sp.01, 8, 2 dc – UFRRJ 737 (Brasil, RJ, Rio
Sapucaia, Dren. R. Paraíba do Sul); R. cf. lima sp.02, 6, 2dc - (Brasil, Barra do Piraí, Rio Paraíba do
Sul); R cf.lima Rib. Ig. 1dc - MZUSP 45423 (Brasil, SP, Ribeira do Iguape,); R. longicauda – MAPA
1514; MCP 38283; 11350, MZUSP 16078; (h) (Brasil, Sul); R. magdalenae - INHS 60495; INHS 35385
(Venezuela), 1dc; R. maquinensis - MZUSP 37708; MCP (Brasil, Sul); R. microlepidogaster - MZUSP
2882; MCP 26758, 17, 1 dc ; MCP 34752, 5; MCP 38309; MCP 26771, MCP 30540, MCP 26987
(Brasil, Sul); R. misionera – MCP 35793, ILPLA 1190, 3 (p), (Argentina), ILPLA 1546 (p), 1; ILPLA
1681 (p), 1; Rineloricaria nigricauda: MNRJ 19560, 8, 1 dc; R. osvaldoi - MZUSP 89022, male, 126.3
mm CP(h), Brasil, Goiás, Goiás, rio Araguaia basin, rio Vermelho, MZUSP 98544, 10, (p) 30.1-124.1
mm CP, 1 dc, 91.5 mm CP, ANSP 187421, 4 (p), 81,0-51.9 mm CP, MZUSP 89075, 8, (p) 31.9-168.3
mm CP, Brasil, Goiás, Goiás, rio Araguaia basin, rio Bugre, MZUSP 4912, 5, (p) 48.5-91.5 mm CP,
Brasil, Goiás, Goiás, rio Vermelho; 14 Sep 1966; Expedição do Departamento de Zoologia; R.
pareiacantha – MCP 14068 (Uruguai); R. parva - MZUSP 54225, 3, 54228; MCP 10972(Brasil,
Paraguai), MZUSP 54226, 3; MZUSP 95009, 127; NUP 4365, 14; R. pentamaculata - MZUSP 38892
(h), 2; NUP 3727, NUP 3727 (Brasil, Paraná); R. phoxocephala - INPA 25864, 1, INPA 15651 (Brasil,
AM, Rio Negro, Anavilhanas), INPA 22074, 4; R. quadrensis - MZUSP 37704, 3; MCP 11963, 3; MCP
19458, 8 (Brasil, Santa Catarina); R. rupestris – INHS 34892 (Venezuela, Lago Maracaibo); R. stewarti MZUSP 38281 (Suriname/Guiana); R. strigilata - MCP 19944, 37689, 20171 (Brasil, Sul); R. uracantha
- INHS 53230, 3 (Panamá; Rio David, Dren. Pacífico); Rineloricaria sp. 2 SC - MZUSP 28995 (Brasil,
SC Joinville, Rio Prata), Rineloricaria sp. 3 RS - MZUSP 23184 (Brasil, RS, São Leopoldo, Rio Sinos),
Rineloricaria sp. 4 SC - MZUSP 28713 (Brasil, SC, Joinville, Rio Alandif); Rineloricaria sp. n. S.
Francisco. – MZUSP 94043, 11, Bahia, Coribe.

Grupo externo:
Apistoloricaria sp. – MZUSP 56109, MZUSP 56109, 2; MZUSP 56466, 1; Apistoloricaria cf. ommation:
57661, 1; Aposturisoma myriodon – MZUSP 15341 (parátipo, 9 ex), 8, 1dc (p); Crossoloricaria sp. –
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MZUSP 48801, MZUSP 48801, 2; MZUSP 48799, 5; INPA 8528, 2; Farlowella henriquei – MZUSP
86244 (Brasil, Xingu), MZUSP 86244, 17, 2 dc; Furcodonthichthys novaesi – MZUSP 58162, MZUSP
58162, 5; Harttia leiopleura- MZUSP 43265, 15 (p); Harttia loricariformis - MZUSP 66187 (Brasil,
Leste), MZUSP 66187, 8; H. kronei - MZUSP 51967, 83747 (Brasil, Leste), MZUSP 51967, 4; MZUSP
83747, 7; Hypostomus ancistroides – MZUSP 39882 (Brasil, São Paulo, Botucatu, Rio Capivara);
Harttiella crassicauda- MZUSP uncatalogued, 10; Hemiodontichthys acipenserinus- MZUSP 24102, 35;
Hypostomus gp. emarginatus – MZUSP 34551 (Brasil, Roraima, Rio Branco, cachoeira do Bem Querer);
Hypostomus sp. 1 – MZUSP 48126 (sem dados de coleta); Ixinandria mentebelloi - UMSS 0216
(Bolívia); I. steinbachi - MCNI 099 (Argentina), MCP 41303, 8, 2 dc; Lamontichthys filamentosus MZUSP 48129, MZUSP 85803, 2 (Iquitos , Peru); MZUSP 75367; Lamonthichthys sp. - MZUSP 24858
(GO, Rio São Mateus, São domingos, Gruta Matilde), MZUSP 26838, 1 dc; Limatulichthys griseus –
INPA, MZUSP 50385 (Brasil, AM), MZUSP 7562, 5; Loricaria catafracta - MZUSP 57090; MZUSP
14115, 2; MZUSP 57491, 1 INPA 8408(Brasil, AM, Solimões); Loricaria sp.: MPEG 5351, 4; L.
lentiginosa - MZUSP 85885 (Brasil, SP, dren. Paraná); Loricariichthys anus - MZUSP 43460 (Brasil,
RS); L. castaneus - MZUSP 84361, 6 (Brasil, SP, Dren. Ribeira), MZUSP 22704 (Brasil, RJ, São João da
Barra, Rio Paraíba do Sul – identificado como L. spixii); L. itaipu - MZUSP 21141 (Brasil, SP, Dren. do
Paraná); Loricariichthys. sp. - MZUSP 7070 (Brasil, Amazonas, Jutaí, Rio Canumã); Neoplecostomus
microps – MZUSP 51641 (Brasil, S. P. Piquete Córrego do Bem Fica, afluente do Rio Piquete, próximo à
residencia do Sr.Paulo Zacharias); Paraloricaria sp. – MZUSP 22143 (Argentina, Buenos Aires, Rio de
La Plata, O.S.N. Buenos Aires); Planiloricaria cryptodon – MZUSP 56470, MZUSP 57425, 3; MZUSP
56470, 3, 1 dc; Pseudoloricaria laeviuscula – INPA 25873 (Brasil, AM), MZUSP 44020, 18;
Pseudoloricaria punctata – MZUSP 34542 (Brasil, Roraima - Rio Branco, cachoeira do Bem Querer);
Pseudoloricaria sp. – INPA 25872, (Brasil, RR, Rio Branco); Pseudohemiodon platycephalus: MZUSP
26802, 8; Pseudohemiodon sp. MZUSP 26793, 4; Pterosturisama microps- MZUSP 85801, 2;
Pyxiloricaria menezesi: MZUSP 59681, 1; Reganella depressa – INPA, MZUSP 56260 (Brasil, PA),
MZUSP 57936, 14, 1 dc; Ricola macrops – ILPLA 1682 1 dc, ILPLA 1359, 1 (Argentina, Missiones,
Arroyo Yabebiry); Spatuloricaria sp.- MZUSP 94853 130, 1 dc; Spatuloricaria evansi - MZUSP 50509
(Brasil, Acre, Rio Juruá); Sturisoma cf. barbatum - MZUSP 26804 (Brasil, MT, Afl. do Cuiabá); S.
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guentheri - CAS 42736, Rio Maranon, D. Loreto, Peru, USMN 177200, 6; S. cf. robustum - MZUSP
50512 (Brasil, Acre, Rio Juruá), MZUSP 24653, 2; Sturisomathichthys citurensis - USNM 078362, 84, 2
dc (Panamá, Boca de Cupe, Rio Cupe).
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4. Resultados
4.1. Descrição dos caracteres
Neurocrânio, aparelho de Weber e esqueleto axial
1. Processo anterior do mesetmóide (“cornua”) (caráter 1 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. grande, desenvolvida (aproximadamente 1/4 do comprimento do mesetmóide)
1. pequena, inconspícua (aproximadamente 1/8 do comprimento do mesetmóide)
2. ausente

O mesetmóide é um osso ímpar que se localiza na extremidade anterior do neurocrânio
(Lundberg, 1970, Schaefer, 1987). Posteriormente faz contato com o vômer e lateralmente com os
etmóides laterais. Na maior parte dos Siluriformes este osso apresenta um processo na margem distal que
se expande lateralmente. Em loricariídeos, o processo anterior do mesetmóide é normalmente pequeno,
pouco desenvolvido ou ausente. Entre os táxons amostrados, os estados mais comuns foram o “pequeno,
inconspícuo”(1) e “ausente” (2). Em Planiloricaria cryptodon foi observado este processo mais
desenvolvido e codificado no estado “grande, desenvolvido” (0), embora não represente o grau de
desenvolvimento observado em outros Siluriformes. A maioria das espécies de Rineloricaria analisadas,
não apresentaram o processo anterior do mesetmóide.

2. Processo ventral do mesetmóide (caráter 3 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. ausente
1. presente
O mesetmóide em secção transversal é um osso relativamente reto, estreito e cilíndrico na maior
parte dos Siluriformes (Schaefer, 1987). Nos loricariídeos, há um disco ventral, vertical, que ocorre
também em astroblepídeos, mas em tamanho reduzido. Entretanto, em alguns táxons esse processo não
está presente, como é o caso de Reganella depressa. Em todos os outros táxons analisados neste estudo, o
processo ventral do mesetmóide foi encontrado.
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3. Posição do processo ventral do mesetmóide (caráter 4 Rapp Py-Daniel, 1997, Schaefer, 1991,
caráter 4 Paixão, 2004, caráter C11 Armbruster, 2000)
0. terminal
1. sub-terminal
2. não terminal, proximal
3. na extremidade proximal, junto ao vômer
- . não aplicável
O processo ventral do mesetmóide característico de Loricarioidea varia em formato e posição.
Na maior parte dos loricariídeos, o processo é terminal ou sub-terminal. Em casos como o observado em
Reganella depressa, o processo é ausente, sendo apenas um vestígio alongado, como uma prega desde a
ponta do mesetmóide até seu contato com o vômer, onde fica ligeiramente mais expandido ventralmente.
A posição deste disco pode variar entre terminal (0), quando na extermidade anterior do osso; subterminal (1), quando se encontra próximo à extremidade do osso e não terminal quando se encontra
distante da extremidade do osso, mas não na porção terminal (2). Em alguns táxons o processo se localiza
na porção terminal proximal, junto a sutura com o vômer (estado 3). Em Rineloricaria este processo foi
observado com variação entre os estados (0) e (1). A maior parte no estado “sub-terminal”.

4. Forma do processo ventral do mesetmóide (caráter 3 Paixão 2004; modificado)
0. disco completo
1. vestigial
2. disco completo com fenestra central
3. como processo longo triangular pontiagudo ou retangular
4. laminar, triangular
5. globular na base, na região proximal
- . não aplicável
Schaefer (1987) definiu o processo ventral do mesetmóide como “median vertical disk”
estudando osteologia de Hypostomus plecostomus. Entretanto, este processo varia bastante em forma
entre os loricariídeos. Em Planiloricaria cryptodon, este processo é vestigial (estado 1), não
apresentando a forma de disco, mas é homólogo ao processo em forma de disco. Alguns táxons
apresentam o disco completo sem fenestra central (0). Em alguns casos, o disco é completo, com uma
fenestra central (2), por vezes se apresenta como um processo longo pontiagudo ligeiramente triangular
ou retangular (3), pode ser muito delgado, com forma prxima a um triângulo laminar (4) e em
Aposturisoma myriodon o processo foi observado como uma protuberância robusta e quase esférica na
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porção proximal do osso (5). Na maior parte das espécies de Rineloricaria, o estado (3) foi o mais
comum e em algumas espécies foi observado o estado 0, compartilhado com Neoplecostomus microps,
Ixinandria steinbachi entre outras espécies.

5. Tecido aderido à extremidade anterior do mesetmóide (caráter 8 Rapp Py-Daniel, 1997; caráter
2 Paixão, 2004)
0. ausente
1. presente
Entre os loricariideos, pode haver uma cobertura de pele aderida à extremidade do mesetmóide.
Esta cobertura de pele varia em extensão e forma, como descrito nos caracteres seis e oito. Na maior
parte dos táxons observados, o tecido aderido ao mesetmóide está presente.

6. Proteção da extremidade do mesetmóide (caráter 8 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. focinho com extensão variável de área exposta de pele
1. focinho coberto por placas, extremidade do mesetmóide faz contato com placas, não aderido
por estas
2. focinho completamente coberto por placas, ponta do mesetmóide envolvida por placas
A cobertura do mesetmóide, representado externamente pela região anterior do focinho, pode
apresentar pele, placas ou ambos. O estado 0 corresponde a ponta do mesetmóide coberto com pele em
extensão variável. A maior parte dos Loricariinae apresenta este tipo de proteção no focinho. No estado 1
estão representadas as espécies que apresentam focinho coberto por placas, mas estas não aderidas à
ponta do mesetmóide. Foram observados para este estado, somente as espécies de Lamonticthys.
Algumas espécies apresentam o mesetmóide completamente coberto por placas e estas placas são
fortemente aderidas ao mesetmóide. A maior parte dos Loricariini, exceto Rineloricaria e Harttiini
apresentam este tipo de cobertura no mesetmóide.

7. Sulco ventral na porção anterior do mesetmóide (caráter 1 Paixão, 2004, modificado)
0. ausente
1. presente, como cavidade única
2. presente como vários canais
Na região ventral mais distal do mesetmóide, pode haver um sulco. Em algumas espécies este
sulco é uma cavidade única e ampla (1). Em outra condição, pode haver um sulco na base do processo
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ventral do mesetmóide, formado por dois ou mais canais pequenos, posicionado na região anterior do
mesetmóide. Paixão (2004) apresentou a presença deste sulco como sinapomorfia para três espécies de
Lamontichthys (L filamentosus, L. llanero e L. maracaibero) e a ausência do sulco para o restante das
espécies analisadas em seu estudo, incluindo Rineloricaria. Entretanto, no presente estudo foi encontrado
este sulco em outros táxons e foram considerados homólogos a este, o sulco formado pelo conjunto de
canais localizados na mesma posição. Em Rineloricaria aequalicuspis, R. latirostris e R. cf. lima RPS 01,
o sulco como canal único também foi encontrado. Nas outras espécies de Rineloricaria houve variação
entre os estados (0) e (2). Não foi observado, entretanto, qualquer ligamento associado a este sulco como
citado por Paixão (2004).

8. Extensão da área nua da ponta do focinho
0. arredondada, não alcançando os últimos poros do canal infra-orbital
1. elíptica ou alongada, não alcançando ou quase alcançando a placa com o último poro da série
do canal infra-orbital
2. elíptica ou alongada, alcançando a placa com o último poro da série do canal infra-orbital
- . não aplicável

A pele que recobre a ponta do mesetmóide, quando presente, varia em forma e amplitude. Em
algumas espécies esta área nua é arredondada, pequena e não alcança os últimos poros dos canais da série
infra-orbital (0). Em algumas espécies, a área nua é aproximadamente elíptica, entretanto curta e não
alcança os últimos poros dos canais da série infra-orbital (1). Em algumas espécies esta área nua é
alongada e alcança os últimos poros dos canais da série infra-orbital (2).

9. Presença de fileira de placas entre a pele aderida ao mesetmóide e margem anterior do lábio
superior.
0. ausente
1. presente, uma fileira delgada
2. presente, mais de uma fileira
- . não aplicável
Entre a margem da pele aderida a ponta do mesetmóide e margem anterior dos lábios superiores,
pode haver uma fileira de placas (1) ou mais de uma fileira de placas (2). Em algumas espécies a área nua
do focinho (pele aderida à ponta do mesetmóide), se une à margem anterior do lábio superior, não
havendo qualquer fileira de placas separando estas duas regiões de pele (0).
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10. Região anterior do vômer (Caráter 9 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 8 Ghazzi, 2003, caráter 5
Paixão, 2004; modificado)
0. com suturas expandidas e curtas, uma ponta triangular ou ligeiramente arredondada
1. alongado com suturas estreitas e longas, pode apresentar duas pontas

A região anterior do vômer é suturada à região posterior do mesetmóide. Esta sutura varia em
forma e tamanho. No grupo estudado, este contato apresentou-se de duas formas: como sutura expandida,
curta com extremidade anterior triangular ou ligeiramente arredondada (0) e como sutura longa e estreita
com uma ou dois processos anteriores bastante pontiagudos. A maior parte dos táxons estudados e
praticamente todas as espécies de Rineloricaria apresentaram o estado (0). Em R. maquinensis esta
sutura é em forma de retângulo longo, como um estreitamento abrupto desde o início do contato com o
mesetmóide. Esta forma foi considerada uma apomorfia para esta espécie, mas foi incluída no estado (0),
em que o estreitamento do vômer, ocorre gradualmente.

11. Contato do etmóide lateral com suspensório (Schaefer, 1987, caráter 10 Rapp Py-Daniel, 1997,
caráter 7 Paixão, 2004; modificado)
0. posterior
1. pontos anterior e posterior
2. ao longo da extremidade dos dois ossos (etmóide lateral e metapterigoide)
O contato do etmóide lateral com o suspensório, quando presente, é feito através de sutura entre
este osso e o metapterigóide. Em Siluriformes mais basais não há contato entre esses ossos, assim como
em alguns Loricariidae (Astroblepus e Hypoptopoma) de acordo com Rapp Py-Daniel (1997). No grupo
estudado, este contato ocorreu em todos os táxons, mas de forma distinta. Em alguns táxons o contato
entre os dois ossos é somente posterior (0), em poucos táxons o contato ocorre somente nas extremidades
anterior e posterior dos dois ossos (1), e na maior parte dos táxons analisados neste estudo, o contato é
feito por uma longa sutura na região ventral do mesetmóide e dorsal do metapterigóide. Todas as espécies
de Rineloricaria apresentam sutura expandida entre estes ossos.

12. Tipo de contato entre etmóide lateral e região dorsal do metapterigóide (caráter 11 Rapp PyDaniel, 1997, caráter 7 Paixão, 2004)
0. por côndilo
1. por côndilo posterior e uma pequena sutura anterior
2. por sutura
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Como descrito no caráter 11, o etmóide lateral contacta o metapterigóide em posições distintas
(somente na região posterior, em pontos posterior e anterior e ao longo dos dois ossos). O tipo de
conexão pode ser ainda distinguido de três maneiras, conexão por côndilo (0), por côndilo posterior e
pequena sutura anterior (1) e por sutura, em geral, expandida. Em todas as espécies de Rineloricaria
ocorre a sutura expandida, estado compartilhado com outros Loricariini, ao passo que, em Harttiini,
assim como em Neoplecostomus microps, ocorre por côndilo (variando entre um côndilo ou côndilo
posterior e pequena sutura anterior).

13. Processo dorso-latetal do etmóide lateral (Caráter 12 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. aba larga
1. aba pontiaguda
O etmóide lateral limita dorsalmente a borda posterior da cavidade nasal e se estende posterior e
lateralmente em forma de um processo que pode ser como uma aba larga (0) ou como uma aba
pontiaguda (1). Na maior parte das espécies observadas neste estudo este processo apresentou a aba
pontiaguda, alguns poucos táxons apresentaram o estado 0.

14. Borda ventro-posterior do etmóide lateral (Caráter 13 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. pouco estendida, seguida da margem anterior da órbita
1. ligeiramente aumentada, mas não contribuindo com o assoalho da órbita
2. grandemente aumentada , contribuindo com o assoalho da órbita
O etmóide lateral forma ventralmente o assoalho da cavidade nasal e limita posteriormente a
cavidade orbital. Pode ser pouco estendida, contactando mesialmente o orbitosfenóide e não contribuindo
com o assoalho da órbita (0), pode ser ligeiramente aumentada, sem contribuir com a com o assoalho da
órbita (1) ou pode ser bastante aumentada e contribuir com o assoalho da órbita (2). Em Harttia
leiopleura (estado 2), foi observado que a borda ventro-posterior do etmóide lateral alcançou
integralmente o comprimento total do orbitosfenóide, se estendendo muito posteriormente. O estado 0 foi
encontrado com maior freqüência entre os táxons analisados neste estudo, incluindo as espécies de
Rineloricaria.
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15. Comprimento do frontal em relação à extensão do esfenótico em corte transversal (Caráter 14
Rapp Py-Daniel, 1997, modificado)
0. frontal curto, esfenótico aproximadamente 40% do comprimento do frontal
1. frontal longo e esfenótico menor do que 40% do comprimento do frontal
Em Loricariidae os frontais em vista dorsal são limitados ântero-mesialmente pelos nasais,
ântero-lateralmente contactam os etmóides laterais, póstero-lateralmente os esfenóticos e posteriormente
o parieto-supraoccipital. O frontal foi considerado curto, quando comparado com o esfenótico em corte
transversal, se este equivalesse a aproximadamente 40% do comprimento longitudinal (entre as
extremidades anterior e posterior) do frontal (0). Foi considerado longo quando o esfenótico em corte
transversal correspondesse à menos que 40% do comprimento longitudinal do frontal (1). Na maioria dos
táxons estudados, o estado (0 ) foi o mais freqüente.

16. Forma do esfenótico
0. semi-trapezoidal, contribui com o entalhe pós-orbital
1. retangular ou quadrangular com grande processo posterior projetado lateralmente, contribui
com o entalhe pós-orbital
2. retangular, não contribui com entalhe pós-orbital
3. semi-trapezoidal, não contribui com entalhe pós-orbital
O esfenótico em vista dorsal, localiza-se ântero-lateralmente em relação ao frontal e contacta
póstero-lateralmente o pterótico-supracleitro e póstero-mesialmente o parieto-supraocciptal. Em sua
porção medial, limita região posterior da órbita. O esfenótico pode ser semi-trapezoidal contribuindo ou
não com entalhe pós orbital (estados 0 e 3 respectivamente) ou pode ser aproximadamente retangular ou
quadrangular contribuindo ou não com o entalhe pós orbital (estados 1 e 2 respectivamente). Em
Rineloricaria este caráter variou entre os estados 0 e 1, uma vez que todas as espécies do gênero
apresentam entalhe pós-orbital.

17. Alcance do frontal em relação à órbita (Caráter 15 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. frontal participa do contorno da órbita
1. frontal excluído do contorno da órbita
2. frontal contribui muito pouco com o contorno da órbita
O frontal na maior parte dos loricariídeos, participa da margem superior da órbita (0). Em alguns
táxons como Rineloricaria microlepidogaster, R. pentamaculata, R stewarti e Farlowella henriquei,
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entretanto, foi observado que o frontal é estreito e ocluso lateralmente. Desta forma, a região posterior do
etmóide lateral e anterior do esfenótico se contactam e formam a margem superior da órbita, de forma
que o frontal fica excluído do contorno da órbita (1). Outros Siluriformes apresentam este arranjo na
formação da órbita de acordo com Britto (2002). Em Aposturisoma myriodon, Lamontichthys
filamentosus, Lamontichthys sp. e Sturisomatichthys citurensis o o etmóide lateral é ligeiramente
expandido posteriormente e o esfenótico expandido anteriormente de forma que neste arranjo, o frontal
participa pouco do contorno da órbita (2).

18. Superfície do frontal (que pode participar do contorno superior da órbita)
0. ausência de crista dorsal
1. presença crista dorsal suave
2. presença crista dorsal conspícua
A superfície do frontal é coberta por odontódios que podem dar ao frontal uma textura mais ou
menos áspera. Além dos odontódios, a superfície do frontal pode apresentar uma crista dorsal que pode
ser atingir a margem da órbita no caso das espécies em que o frontal participa da órbita. Esta crista dá um
aspecto mais ou menos entalhado entre os olhos dos loricariídeos em geral. Entre as espécies de
Rineloricaria há grande variação neste caráter. Algumas espécies não apresentam crista dorsal, e têm uma
textura mais lisa (0) como é o caso da maior parte dos táxons analisados. A crista dorsal suave, pouco
protuberante (1), ocorre em grande freqüência entre os táxons estudados e a crista dorsal conspícua,
bastante protuberante (2) só foi observada entre algumas espécies de Rineloricaria. De uma maneira
geral os três estados deste caráter variaram com mesma freqüência entre as espécies de Rineloricaria.

19. Odontódios agrupados em fileiras ao longo do nasal, frontal, parieto-supraocciptal e placas prédorsais
0. ausente
1. presente
Os odontódios estão presentes em todas as placas dérmicas que recobrem o corpo dos
loricariídeos. Em algumas regiões do corpo os odontódios podem ser mais ou menos desenvolvidos. Em
geral o dimorfismo sexual conhecido para muitas espécies de Loricariinae, está associado ao
desenvolvimento ainda mais conspícuo dos odontódios em machos reprodutivos. Entretanto, mesmo em
fêmeas de algumas espécies, é possível observar certo grau de organização dos odontódios que podem se
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agrupar em três fileiras bem definidas ao longo dos ossos que compõem a superfície dorsal do
neurocrânio (nasal, frontal, parieto-supraocciptal) e manter esta organização até as placas pré-dorsais.
Este caráter só foi observado em algumas espécies de Rineloricaria.

20. Forma do orbitosfenóide (caráter 16 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. retangular
1. retangular, estreito na porção mediana
2. quadrangular
O orbitosfenóide contacta anteriormente o etmóide lateral e posteriormente o pró-ótico.
Lateralmente ele participa do assoalho da órbita. O orbitosfenóide em geral é retangular (0), podendo ser
suavemente ou fortemente estreitado em sua porção mediana (em vista ventral) (1). Poucas vezes, no
entanto, foi observado o formato quadrangular, conseqüentemente curto em relação aos outros estados.

21. Articulação ventral entre orbitosfenóide e etmóide lateral (Caráter 17 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. comprimento da articulação aproximadamente igual ao contato ventral entre
orbitosfenóide e pró-ótico
1. comprimento da articulação mais expandido do que o contato ventral entre orbitosfenóide e
pró-ótico
Como explicado no caráter 21, o orbitosfenóide se articula com etmóide lateral anteriormente
com o pró-ótico posteriormente. O comprimento de ambas as articulações pode ser equivalente,
independente da forma do osso (0), ou a articulação pode ser mais expandida entre orbitosfenóide e
etmóide lateral (1). Na maior parte das espécies de Rineloricaria o estado 0 foi o mais freqüente.

22. Conexões do exoccipital (sutura entre o basioccipital e o processo trans-escapular) (caráter 18
Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 38 Paixão, 2004, caráter 18 Ghazzi, 2003)
0. basioccipital suturado com ligamento transcapular, exocciptal
suturado a ambos dorsalmente
1. basioccipital não suturado com ligamento transcapular, exocciptal entre os dois ossos
O basioccipital pode ser lateralmente expandido fazendo contato com o processo trans-escapular
ventralmente e o exoccipital, mais dorsalmente posicionado, contacta os dois ossos dorsalmente (0).
Entretanto, pode ocorrer de o exoccipital ser mais expandido ventralmente e se posicionar entre o
basioccipital e o processo trans-escapular (1). Em geral este arranjo ocorre quando o as expansões
ventro-laterais do basioccipital são curtas ou ausentes.
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23. Expansão ventral do ligamento trans-escapular (ligamento de baudelot ossificado)
0. não expandido, delgado
1. expandido, laminar
O ligamento de trans-escapular ossificado é uma sinapomorfia para Siluriformes. Este ligamento
pode variar em relação a sua espessura, ou expansão ventral. Em alguns loricariídeos, como em
Hypostomus, o ligamento pode ser bastante expandido ventralmente, entretanto laminar diferente do que
ocorre em alguns Doradidae, em que o processo é espesso além de expandido ventralmente. O processo
trans-escapular foi considerado não expandido e delgado quando não expandido ventralmente (0) ou
considerado expandido ventralmente e laminar entre as espécies observadas neste estudo.

24. Área do exoccipital em vista ventral
0. quadrangular, expandida
1. retangular, estreita
A área exoccipital em vista ventral pode ser quadrangular, expandida (0) ou retangular, estreita
(1). Na maior parte dos Loricariini foi observado o exoccipital quadrangular expandido, condição
compartilhada com Neoplecostomus microps.

25. Perfurações do pterótico-supracleitro (caráter 20 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. todos pequenos e regulares
1. algumas grandes e irregulares
O pterótico-supracleitro é um osso desenvolvido e corresponde ao osso mais posteriormente
posicionado do neurocrânio em Loricariinae. Contacta mesialmente o parieto-supraoccipital e ânterodorsalmente o esfenótico. Este osso é bastante compacto mas apresentam perfurações que podem variar
em tamanho. As perfurações podem ser muito pequenas com tamanho dos orifícios de mesmo tamanho
(0) ou podem apresentar perfurações com orifícios de tamanho variável (1).

26. Processos laterais do basioccipital (caráter 21 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. ausentes
1. pequenos, mais curtos que a altura do basioccipital, não expandidos ventralmente
2. pequenos, curtos, expandido ventralmente
3. grande, expandidos apenas lateralmente
4. muito grandes, expandidos lateralmente e ventralmente
O tamanho dos processos laterais do basioccipital quando presentes variam em tamanho e

24

expansão.

Podem ser pequenos e mais curtos do que a altura do basioccipital e não expandidos

ventralmente (1), podem ser pequenos, curtos e expandidos lateralmente (2), grandes e expandidos
lateralmente (3) e ainda podem ser grandes e expandidos tanto lateralmente quanto ventralmente (4).
Entre as espécies de Rineloricaria os processos laterais do basioccipital quando presentes, apresentaram
somente o estado (1). Os outros estados deste caráter apresentaram grande variação entre todos os táxons
analisados.

27. Largura da área de contato entre basioccipital e parasfenóide (Caráter 22 Rapp Py-Daniel,
1997)
0. parasfenóide aumentado posteriormente
1. parasfenoide estreito ao longo de todo seu comprimento
O parasfenóide anteriormente é suturado ao vômer, lateralmente contacta o proótico e
posteriormente é suturado ao basioccipital. Em alguns táxons o parasfenóide pode ser ligeiramente ou
grande mente aumentado posteriormente no contato com basioccipital (0) ou pode ser estreito ao longo
de todo seu comprimento e pontiagudo no contato com o basioccipital (1). Este caráter apresentou grande
variação entre todos os táxons estudados.

28. Processo lateral do esfenótico (caráter 8 Paixão, 2004, caráter C30 Armbruster ,1997)
0. longo
1. curto
2. muito reduzido ou ausente
3. muito longo
O esfenótico pode apresentar um processo lateral posterior que varia em forma e tamanho.
Quando longo, acompanha lateralmente em sentido dorso-ventral o pterótico-supracleitro. Pode ser longo
(0) como na maior parte das espécies de Rineloricaria, pode ser curto (1), muito reduzido ou ausente (2)
e muito longo (3).

29. Entalhe pós-orbital formado pelo esfenótico (caráter 9 Paixão, 2004)
0. ausente
1. presente
A margem lateral posterior do esfenótico pode participar do contorno do entalhe pós-orbital (1)
pode contornar a região posterior da órbita sem formar o entalhe pós-orbital (0). Em todas as espécies de
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Rineloricaria o entalhe pós-orbital é formado pela margem lateral posterior do esfenótico. Este estado é
compartilhado com a maioria dos gêneros de Loricariini e a ausência é comum para todos os Harttiini e
compartilhada também com Neoplecostomus microps.

30. Conexão entre ligamento transcapular e processo transverso do complexo de weber (caráter 92
Rapp Py-Daniel, 1997)
0. sem contato
1. contactando dorsalmente
2. contactando ventralmente
A conexão entre ligamento transcapular e processo transverso do complexo de weber quando
ocorre pode ser por contato dorsal (1) ou ventral (2). O contato ventral é sinapomórfico para
Rineloricaria embora algumas espécies apresentem contato dorsal, compartilhados com outros táxons do
grupo externo.

31. Tipo de contato entre processo transverso do complexo de weber e pterótico-supracleitro
(caráter 93 Rapp Py-Daniel, 1997, modificado)
0. contato sem sutura
1. sutura total ou parcial
O processo transverso do complexo de weber se estende lateralmente e contacta o pteróticosupracleitro. Nos táxons observados a condição geral com relação à forma deste osso, é que este
apresenta base (porção mais mesial) expandida e vai se tornando delgado a medida que se afasta da base,
com grande estreitamento na porção mediana a partir da qual, vai se tornado aproximadamente
pontiagudo até a porção mais distal. O contato do processo transverso com o pterótico-supracleitro pode
ser por surura (1) e/ou contato sem sutura (0). Algumas vezes foi observado que o processo transverso na
porção mediana, apenas toca o pterótico-supracleitro, entretanto na região mais distal deste contato há
uma sutura. Neste caso, também foi considerado o estado (1). Somente foi considerado o estado (0),
quando desde a base do contato não havia qualquer sutura. Na maior parte das espécies observadas havia
sutura total ou parcial.

32. Comprimento do processo transverso do complexo de weber (quarta parapófise vertebral)
(caráter 94 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. curta, não alcançando a borda do pterótico-supracleitro
1. aproximadamente o mesmo tamanho da extensão do pterótico-supracleitro
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2. longo, ultrapassando a margem do pterótico-supracleitro
3. se estendendo posteriormente e alcançando a sexta costela vertebral
O processo transverso do complexo de weber varia em comprimento e direção. Pode se curto e
não alcançar a borda do pterótico-supracleitro (0), pode se estender até a borda do pterótico-supracleitro
(1) pode ultrapassar a borda do pterótico-supracleitro (2) ou pode alongar-se e se estender posteriormente
alcançando a sexta costela (3). Quase todas as espécies de Rineloricaria apresentaram o estado (1). Esta
condição foi compartilhada com Ixinandria steinbachi e Spatuloricaria sp. Rineloricaria castroi, R.
fallax, R. formosa, R. gr. formosa 01, R. gr. formosa 02 apresentaram processo transverso ultrapassando a
borda do pterótico-supracleitro, estado compartilhados com a maior parte das espécies de Loricariini,
Sturisoma guentheri e Neoplecostomus microps. O estado (3) é uma apomorfia para Farlowella
henriquei.

33. Processo ventral da vértebra complexa (caráter 95 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. ausente
1. pequeno, orientado lateralmente
2. pequeno, orientado dorsalmente
3. grande, achatado, orientado lateralmente
Em relação ao tamanho do processo ventral da vértebra complexa, quando presente, a condição
mais comum para este caráter em Loricariini é ser pequeno e bastaste delicado. Na maior parte das
espécies analisadas o processo se orienta ântero-dorsalmente (2). Em algumas espécies esse processo
quando comparado aos demais táxons, era relativamente grande, achatado e orientado lateralmente (3).
Entre as espécies de Rineloricaria, apenas R. steindachneri apresentou o processo pequeno e orientado
lateralmente (1), condição compartilhada com alguns Loricariinae. O processo não foi observado
somente em Hemiodontichthys acipenserinus.

34. Conexão do processo ventral da vértebra complexa (caráter 96 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. forte na base do processo ventral da vértebra complexa
1. fragil desde a base
2. fragil a partir do meio do processo ventral
- . não aplicável
O processo ventral da vértebra complexa em Loricariinae é ligeiramente mais expandido na base
e partir da região mediana se torna mais frágil (2). Entretanto em alguns táxons este processo pode ser
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muito delgado e frágil desde a base (1) ou pode ser relativamente expandido na base (0). A maior parte
das espécies de Rineloricaria apresentaram o estado 2.

35. Canal aórtico (caráter 97 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. presente
1. ausente
O canal aórtico ocorre logo após a vértebra complexa. Dá passagem à artéria aorta inicialmente
passando através do canal que se fecha em determinada vértebra formando o arco hemal. Este canal foi
observado em todos os táxons com exceção de Pseudohemiodon sp. em que arco hemal se inicia logo
após a vértebra complexa.

36. Extensão do canal aórtico (caráter 98 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. vértebras 6-7
1. vértebras 7-8
2. vértebras 9-11
A extensão do canal aórtico variou entre os táxons estudados. O canal pode alcançar apenas a
vértebra 6 e início da vértebra 7 (0), pode alcançar atravessar toda vértebra 7 e alcançar a vértebra 8 ou
atravessá-la completamente (1) ou pode alcançar as vértebras 9 e 10, algumas vezes alcançando o início
da vértebra 11 (2). As espécies de Rineloricaria apresentaram os estados 1 e 2 em quase igual proporção.
O estado (1) foi compartilhado apenas com as duas espécies de Lamontichthys e Sturisoma guentheri.

37. Primeiro elemento da nadadeira dorsal (caráter 114 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 52 Paixão,
2004, caráter D13 Armbruster 1997, modificado)
0. presente na forma de espinho robusto e pequeno
1. presente como uma placa pequena (fig.1 B)
2. ausente (fig.1 A)
Os Siluriformes apresentam o primeiro raio (primeiro elemento da nadadeira dorsal) em forma de
espinho anterior aos raios da nadadeira dorsal que participa do sistema de trava da nadadeira (Alexander,
1965). Esta condição é considerada plesiomórfica para o grupo. Em loricariídeos esta condição só é
presente em alguns Ancistrinae, Hypoptopomatinae, e Hypostominae (Britto, 2002). Em alguns
Hypostominae, este primeiro elemento é como uma placa em forma de “V” (Rapp Py-Daniel, 1997). Em
Neoplecostominae o primeiro elemento da dorsal é presente como uma pequena placa. Em Loricariinae,
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em geral, este elemento, quando presente, apresenta-se como uma pequena placa sem conexão com
pterigióforo, presa somente a tecidos moles semelhante ao que ocorre em Neoplecostominae.

38. Vértebra com espinho neural alongado formando a articulação com o primeiro pterigióforo da
nadadeira dorsal (caráter 103 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. não a sétima
1. a sétima
No estudo sobre as relações de parentesco de Loricariinae, Rapp Py-Daniel observou que o
primeiro pterigióforo da nadadeira dorsal podia estar conectado com o espinho neural da sétima vértebra
(1) ou a outra vértebra que não fosse à sétima (0). Na maior parte dos táxons analisados neste estudo foi
observado que o primeiro pterigióforo da nadadeira dorsal estava conectado com o espinho neural da
sétima vértebra. Somente Apsturisoma myriodon, Farlowella henriquei e Hemiodontichthys
acipenserinus apresentaram o estado (0).

39. Orientação do primeiro pterigióforo da nadadeira dorsal para sua articulação com o espinho
neural (caráter 104 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. dorso-ventral
1. póstero-anterior

40. Forma e conexão da sexta costela (caráter 112 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. dois pontos de articulação
1. uma articulação
A sexta costela é a primeira que se segue após a vértebra complexa. É bastante robusta e longa.
Em alguns Loricariidae esta costela se articula à vértebra por dois pontos, um dorsal e um ventral (0).
Entre os Loricariinae, só há uma articulação entre a costela e a vértebra (1). Foi observado em algumas
espécies que a articulação é expandida na base se estendendo desde a região mais dorsal até a ventral,
entretanto contínua. Este tipo de conexão foi observada apenas em Rineloricaria daraha e outros poucos
Loricariinae. Este tipo de conexão foi considerado uma articulação (1), embora expandida. Apenas
Neoplecostomus microps apresentou o estado (0).
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41. Costela da sétima vértebra (caráter 113 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. presente e completa
1. presente mas curta
2. vestigial ou ausente
A costela da sétima vértebra pode estar presente e completa em alguns Siluriformes (0), pode
estar presente, porém mais curta que as outras costelas (1) ou ainda, pode ser vestigial ou ausente (2). Na
maior parte dos táxons estudados, a sétima costela é ausente. Dentre todas as espécies de Rineloricaria,
apenas R. kronei apresentou a sétima costela bem desenvolvida, estado compartilhado com Harttia
leiopleura e Sturisoma guentheri . Harttia loricariformes, H. kronei e Lamontichthys sp. apresentaram a
sétima costela curta e delgada, estado compartilhado com um dos exemplares diafanizados de R. cf. lima
RPS 02.

42. Número de raios da nadadeira dorsal
0. 8 (oito)
1. 7 (sete)

Em Loricariinae, em geral o número de rais das nadadeiras é bastante canservativo. Na dadadeira
dorsal em geral são 7 raios ramificados e um indiviso, nadadeira anal em geral são 5 raios ramificados e
um indiviso e na nadadeira caudal sàao 10 raios ramificados e dois indivisos, sendo um superior e um
inferior.

43. Número de raios da nadadeira anal
0. 6 (seis)
1. 5 (cinco)

44. Número de raios na nadadeira caudal
0. 12 (doze)
1. 13 ou 14 (treze ou catorze)
2. 16 (dezesseis)
45. Número de placas supra-caudais
0. 3
1. mais de 3
2. 2
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Em Loricariinae normalmente são encontradas 3 placas supra-caudais, sendo a placa central, a
portadora do último poro da linha lateral (0). Entretanto em alguns casos foi observado que só haviam
duas placas supra-caudais, sendo a terceira placa, portadora do último poro da linha lateral, muito
reduzida ou ausente (2). Neoplecostomus microps, assim como outros loricariídeos apresenta uma grande
quantidade de placas supra cadais (1). Em alguns táxons dentro de Loricariinae foram observadas mais
de três placas, entretanto nunca tão numerosas quanto ocorre em outros loricariídeos como
Neopleostominae, Hypostominae, Ancistrinae, entre outros.

46. Nadadeira adiposa
0. ausente
1. presente
A ausência de nadadeira adiposa é uma sinapomorfia para Loricariinae, portanto a presença foi
somente observada em Neoplecostomus microps.

Canais do sistema de látero-sensorial
47. Orientação do canal sensorial presente no “sub-pré-opérculo” (caráter 161 Rapp Py-Daniel,
1997, caráter 35 Paixão, 2004; Canal-bearing plate, Schafer, 1988)
0. póstero-cranial
1. médio-mesial
2. médio-lateral
Um dos dois canais da série opercular dos loricariídeos pode estar presente em uma placa (canalbearing plate) similar a uma placa dérmica da “bochecha”. A homologia desta placa que sustenta um
canal é discutida por Schaefer (1988). Neste trabalho é considerado que esta placa, também chamada de
“sub-pré-operculo” é uma característica dos loricariídeos e não é homóloga interopérculo de outros
Siluriformes, porque este osso não apresenta canal. Em todos os táxons analisados o “sub-pré-operculo”
é presente, variando em tamanho, forma, posição e orientação do canal presente na placa.
A orientação do canal pode ser póstero-cranial, com ligeira inclinação (0), pode ser médiomesial, quando tem forma de semicírculo, entrando na porção mediana da placa e se orientando
mesialmente (1) ou pode ser médio-lateral, quando é transversal à placa entrando na porção mediana
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desta e se orientando lateralmente (2). Nos táxons observados a orientação do canal variou entre os
estados (0) e (2), sendo o estado (1) somente presente em Aposturisoma myriodon. Em Neoplecostomus
microps e todos os Harttiini exceto A. myriodon, o canal é crânio-caudal. Na maior parte do Loricariini
menos Rineloricaria a condição predominante é médio-lateral ao passo que em Rineloricaria houve
grande variação entre os estados (0) e (2), com maior freqüência para o estado (2).

48. Tamanho do “sub-pré-opérculo” (caráter 162 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. grande
1. médio
2. pequeno
O tamanho do “sub-pré-opérculo” varia entre os grupos de loricariídeos. Dentro do grupo
estudado foi considerado grande, quando era expandido ventralmente, em geral com a ponta da placa
terminando em ângulo agudo (0). Foi considerada pequena quando não se expandia ventralmente e era
uma placa aproximadamente quadrangular (2). Foi considerado médio quando avançava pouco
ventralmente e seu tamanho era intermediário entre grande e pequeno podendo ser quadrangular ou
suavemente triangular na região mais ventral da placa. No grupo interno chove variação entre os estados
(1) e (2) com apenas Rineloricaria uracantha apresentou “sub-pré-opérculo” grande (estado 2). Entre os
Harttiini foi predominante o estado (0), compartilhado também com Neoplecostomus microps.

49. Localização na cabeça do “sub-pré-opérculo” (caráter 34 Paixão 2004, caráter 161 Rapp PyDaniel, 1997)
0. lateral
1. látero-ventral
2. ventral
A posição do “sub-pré-opérculo” varia entre lateral, quando se localiza na região lateral da
cabeça longitudinalmente (0), látero-ventral, quando se posiciona no vértice da margem lateral, ventral da
cabeça (1) ou ventral quando o “sub-pré-opérculo” é totalmente deslocado para região ventral (2). Na
maior parte das espécies examinadas, o estado (1) foi observado com maior freqüência.
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50. Número de canais ossificados no canal preopercular (Caráter 164 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. 3
1. 2

51. Ponto de bifurcação dos canais infraorbitais e supraorbitais (caráter 166 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. no esfenótico
1. na margem entre esfenótico e pterótico-supracleitro
O canal ótico do sistema látero-sensorial na região do neurocrânio se bifurca antes da órbita
dando origem ao ramo do canal infra-orbital e supra-orbital, que por sua vez se subdivide nos ramos
parietal e ramo epifisial (Arratia & Huaquin, 1995). O ponto de bifurcação desses poros pode ser no
esfenótico (0) ou no limite entre esfenótico e pterótico-supracleitro (1). Em todas as espécies analisadas,
quando foi possível observar, a bifurcação ocorreu no esfenótico, com exceção apenas de Lamontichthys
sp. que apresentou o estado (1).

52. Canais infraorbitais (caráter 167 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. não ramificados
1. ramos emergem do canal entre os ossos do infraorbital
Os canais sensoriais da série infraorbital emergem da bifurcação do canal ótico, se orientam em
direção aos ossos que limitam inferiormente a órbita e seguem até região ântero-lateral da cabeça. Em
geral são seis ossículos da série infra-orbirtal. Em loricariídeos em geral estes canais não são ramificados
(0) ou em alguns táxons podem apresentar ramificação (1). Esta ramificação pode ocorrer entre os ossos
da série infraorbital e não ser ossificada ou pode seguir em um pequeno canal ossificado em direção a
placa imediatamente adjacente, abaixo do infraorbital que contém a ramificação. Na maior parte das
espécies estudadas os canais da série infraorbital não apresentaram ramificações. Entre as espécies de
Rineloricaria, apenas R. uracantha apresentou ramificação na série infraorbital (no quinto infraorbital)
de onde seguia uma placa portando um canal ossificado.

53. Número de canais infraorbitais (caráter 168 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. mais do que 6
1. 6
2. menos do que 6
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Entre teleósteos em geral são seis ossos que compõem a série infraorbital (1). Pode ocorrer a
perda de um dos ossos da série (2) ou acréscimo de um osso na série (0). Entre as espécies analisadas
apenas Neoplecostomus microps, Harttia leiopleura e Farlowella henriquei apresentaram menos do que
seis infraorbitais ao passo que somente Rineloricaria microlepidogaster apresentou sete infraorbitais.

54. Ossificação das ramificações dos canais infraorbitais (caráter 169 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. não ossificados
1. ossificados
- . não aplicável

55. Canal nasal (caráter 170 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. canal limitado ao osso nasal
1. canal ossificado passando a outra placa dérmica
O canal nasal faz parte do canal supraorbital. Este canal pode estar limitado ao osso nasal (0), ou
o canal pode continuar através de placa dérmica imediatamente adjacente ao nasal, na região anterior do
osso (1). A maior parte das espécies estudadas apresentou canal limitado ao osso nasal.

56. Forma do osso nasal (caráter 171 Rapp Py-Daniel, 1997; modificado)
0. retangular, reto ou levemente curvo
1. aproximadamente retangular com prolongamento lareral disposto a 90º na porção distal
do osso
O osso nasal faz contato posteriormente com o frontal, e anteriormente com o mesetmóide e
lateralmente com o etmóide lateral. Contribui com a margem superior da narina. O osso nasal pode ser
ligeiramente retangular, pequeno, reto ou levemente curvo (orientado lateralmente) (0), ou pode ser
retangular com a porção distal desenvolvida com um prolongamento ou aba lateral orientados
lateralmente em tono de 90º (1). Todas as espécies de Rineloricaria apresentaram osso nasal no estado
(1) com exceção de R. aequalicuspis e R. lanceolata, que apresentaram estado (0), compartilhado com a
a maior parte das espécies de Harttiini e Neoplecostomus microps.

57. Comprimento do nasal (razão entre comprimento e largura)
0. curto (tão longo quanto largo)
1. longo (mais longo do que largo)

34

O osso nasal pode ser curto, quando tão longo quanto largo (0) ou longo, quando mais longo do
que curto (1). O osso nasal alongado é uma sinapomorfia para Loricariini ao passo que o nasal curto foi
observado na maior parte das espécies de Harttini, estado compartilhado com Neoplecostomus microps e
também observado em outros loricariídeos como Hypostominae e Doradidae.

58. Ângulo do canal do ramo parietal (caráter 172 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. reto
1. curvo
2. sinuoso
O ramo parietal se origina de uma bifurcação do canal supraorbital (Arratia & Huaquin, 1995).
Se orienta posteriormente e pode ser reto (0), ligeiramente curvo (1) ou apresentar duas curvas suaves em
foma de “s” (2). A Maior parte dos táxons observados apresentou ângulo reto com algumas exceções.
Apenas Rineloricaria heteroptera, R. fallax e as espécies do grupo R. formosa, apresentaram canal
sinuoso.

59. Comprimento do canal do ramo do parietal (caráter 173 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. muito curto
1. longo
O ramo do canal parietal foi considerado curto ou muito curto (0), quando se originava bem
posteriormente no frontal e seu trajeto até o ponto onde emergia como poro, era pequeno. Foi
considerado relativamente longo (1), quando o ramo se originava mais anteriormente do que no caso
anterior, fazendo o trajeto desde a sua origem até o ponto de emersão do poro, ser um pouco maior. Entre
os táxons estudados, o estado (1) somente foi observado entre algumas espécies de Harttini e a maior
parte das espécies de Loricariini menos Rineloricaria, as quais sem exceção apresentaram canal curto ou
muito curto, estado compartilhado com Ixinandria steinbachi e Neoplecostomus microps.

60. Saída (emergência) canal do ramo parietal-terminando no frontal
0. terminando na borda do frontal/supraoccipital
1. terminando na borda do frontal/esfenótico
2. no parieto-supraocciptal
3. no esfenótico
4. entre frontal, esfenótico e parieto-supraoccipital
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O canal parietal se origina em loricariídeos no frontal. Pode o final do canal é um poro que pode
emergir na entre as margens do frontal e supraoccipital (0), entre as margens do frontal e esfenótico (1), o
poro pode emergir no parieto-supraoccipital (2), no esfenótico (3) ou entre frontal, esfenótico e parietosupraoccipital (na ponto de contato entre os três ossos) (4). Este caráter variou bastante entre os táxons
estudados, entretanto, em Rineloricaria o estado (1) foi o mais freqüente.

61. Abertura do poro epifisial (caráter 175 Rapp Py-Daniel, 1997; modificado)
0. poro pequeno
1. grande
2. entalhe, fenda
O poro epifisial emerge da união entre os ramos epifisiais proveniente dos canais supraorbitais de
cada lado do neurocrânio. Este poro varia em tamanho entre os loricariídeos e pode ser pequeno (0),
grande (1) e pode emergir como um entalhe ou fenda (2). O estado (0) foi o mais frequentemente
encontrado entre os táxons analisados, apenas as espécies de Loricariini menos Rineloricaria e
Ixinandria steinbachi apresentaram variação entre os outros estados.

Suspensório e Arco Mandibular
62. Forma do suspensório como um todo
0 Triangular pouco alongado (fig. 3 A e B)
1 Tendendo a retangular, alongado (fig 3 C, D, E e F)
O suspensório em Loricariidae é composto do hiomandibular, metapterigóide, quadrado, préopérculo, ângulo-articular e dentário. O suspensório visto como um todo reflete não somente o tamanho e
forma dos ossos que compõem o complexo mas também refletem como estes ossos são orientados e
proximidade de suas conexões. Entre as espécies estudas foram observados dois padrões gerais na forma
deste complexo: triangular ligeiramente alongado (0) e tendendo a retangular, alongado (1). A maior
parte das espécies estudadas apresentaram o padrão tendendo a retangular alongado. O arranjo deste
formato tendendo a retangular segue a seguinte organização geral (em vista medial): Hiomandibular
aproximadamente quadrado, seguido a este osso em sua região inferior articula-se com o quadrado
posicionado anteriormente ao hiomandibular e abaixo do metapterigóide. O contato entre hiomandibular
e quadrado é por meio de uma cartilagem ampla e os dois ossos não se tocam. O quadrado em geral é um
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triângulo agudo com a ponta do ângulo agudo orientada anteriormente, fazendo contato com ânguloarticular, que em geral é curto e conectado ao dentário por meio de sutura e cartilagem. O pré-opérculo
neste formato geral é muito delgado e pontiagudo e está deslocado para região inferior do complexo,
onde sua porção mais proximal está abaixo do hiomandibular e a região mais distal do osso está suturada
a região posterior do quadrado. Aproximadamente um terço do pré-opérculo fica abaixo da cartilagem
que liga o hiomandibular ao quadrado. O metapterigóide é aproximadamente quadrado e pode apresentar
a região anterior ligeiramente abaulada em algumas espécies.

63. Posição da sínfise entre hiomandibular e pro-ótico em vista lateral (caráter 29 Paixão, 2004,
caráter 46 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 38 Ghazzi,2003 - modificado “Extensão da margem
posterior do hiomandibular”, caráter S2 Armbruster, 2000)
0. posterior (fig. 3 B, C e D)
1. anterior (fig. 3 A , E e F)
A região posterior do hiomandibular apresenta uma aba óssea que foi reinterpretada neste
trabalho. Ghazzi (2003) fala de um processo posterior ao hiomandibular referindo-se a aba óssea. De fato
esta aba óssea pode ou não estar presente. Foi observado que a sínfise de conexão do hiomandibular com
o neurocrânio (no pro-ótico) presente na região superior do hiomandibular é feita através de conexão por
cartilagem. Esta conexão pode estar deslocada anteriormente (1) ou posteriormente (0). Quando
deslocada anteriormente, a aba óssea parece ser mais expandida do que quando esta conexão é posterior,
quando a aba parece estar ausente.
Este caráter variou bastante entre as espécies analisadas. O estado plesiomórfico para este caráter
é a sínfise deslocada posteriormente, presente em Neoplecostomus microps, Em todos os Loricariini
menos Rineloricaria e algumas espécies de Harttiini. Entretanto a sínfise deslocada anteriormente
ocorreu em alguns táxons do grupo interno, reunindo e colaborando com a sustentação de alguns clados
em Rineloricaria.

64. Crista na superfície lateral do hiomandibular para inserção do músculo levator arcus palatini
(caráter 31 Paixão, 2004, caráter 40 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. ausente
1. presente suave , incompleta
2. presente bem protuberante, completa
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A crista na no hiomandibular para inserção do músculo levator arcus palatini, quando presente,
em geral é suave e incompleta para quase todas as espécies de Rineloricaria (1), ao passo que em
Neolplecostomus microsps, algumas espécies de Harttiini, Ixinandria steibachi, R. daraha, e R. misionera
e R. osvaldoi, esta crista apresentou-se protuberante e completa (2).

65. Contribuição do pterótico-supracleitro à articulação do hiomandibular ao crânio (caráter 30
Paixão, 2004, caráter 44 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 4 Schaefer, 1997, caráter 36 Ghazzi, 2003,
caráter S3 Armbruster, 2000)
0. ampla, equivalente a do pro-ótico
1. reduzida, menor que a do pro-ótico
2. reduzida ou ausente, participação quase exclusiva do pró-ótico
A contribuição do pterótico-supracleitro à articulação do hiomandibular ao crânio varia entre os
loricariídeos. A contribuição do pterótico-supracleitro pode ser ampla e equivalente a contribuição do
pró-ótico (0), reduzida, quando a participação do pterótico-supracleiro é menor do que a contribuição do
pro-ótico (1) ou pode ser muito reduzida ou ausente, quando com articulação realizada praticamente só
pelo pró-ótico (2). Embora os três estados sejam representados entre as espécies de Rineloricaria há
predominância no estado (0) ao passo que os Loricariini menos Rineloricaria o estado (2) foi o mais
freqüente entre as espécies observadas. Neoplecostomus microps apresentou estado (1).

66. Processo ventral do pré-opérculo (caráter 52 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 41, Ghazzi, 2003,
caráter 32 Paixão, 2004)
0. inconspícuo ou ausente (fig. 3 A, C e D)
1. bem desenvolvido (fig. 3 B, E e F)
O pré-operculo, embora faça parte do complexo de canais da série opercular, é mais conectado ao
suspensório que ao arco hióide em loricariídeos e astroblepídeos (Schaefer, 1988). Em Loricariinae em
geral é um osso delgado e o canal pode emergir em uma saída que pode estar em um processo ósseo bem
desenvolvido (1) ou pode emergir no eixo principal do osso sem a presença de um processo desenvolvido
ou mesmo este processo pode ser completamente ausente (0). Na maior parte das espécies de Loricariini
incluindo Rineloricaria o processo ventral é muito reduzido ou ausente ao passo que em Harttiini o
processo ventral ocorre em todas as espécies. Neoplecostomus microps apresentou processo inconspícuo.
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67. Forma do auto-palatino (com relação a margem) (Caráter 22 Ghazzi, 2003, Grande , 1987, de
Pinna, 1993, Rapp Py-Daniel, 1997)
0. em forma de bastão, sem aba lateral (fig. 2 A e B)
1. retangular, com uma aba lateral ao longo de toda extensão do osso (fig. 2 C e F)
2. retangular com porção distal mais expandida, aba lateral triangular com porção distal
formando ângulo agudo (fig. 2 E)
3. alongado aproximadamente retangular, com aba lateral bem desenvolvida que cobre
2/3 da da extensão lateral do osso na porção distal
4. alongado com base expandida, aba bem desenvolvida que cobre 2/3 do comprimento do osso
na porção proximal (fig. 2 D)
O auto-palatino varia em tamanho e forma entre os Siluriformes. A margem do osso pode pode
ser lisa, sem apresentar expansão lateral (0) ou pode apresentar uma aba laminar que também é bastante
variável em forma e textura, podendo apresentar fenestras grandes ou pequenas. Quando ocorre a aba
lateral esta pode ser aproximadamente retangular se extendendo ao longo de todo auto-palatino (1), poder
ser mais expandida na região proximal (2), pode seguir ao longo da região distal do auto-palatino cerca
de 2/3 do comprimento total do osso (3) ou pode apresentar aba desenvolvida na região proximal do
auto-palatino ao longo de aproximadamente 2/3 do comprimento total do osso. Em Neoplecostomus
microps e Harttiini, o estado (0) foi predominante ao passo que no restante dos grupos observados ,
houve grande variação. Entre as espécies de Rineloricaria, o estado (1) foi predominante e compartilhado
com Ixinandria steinbachi.

68. Processo anterior do auto-palatino (Caráter 23 Ghazzi, 2003)
0. ausente (fig. 2 F)
1. presente (fig. 2 A)
A presença de um processo anterior no auto-palatino é sinapomórfico para Harttiini, entretanto
não foi observado o processo em Aposturisoma myriodon nem em Farlowella henriquei. Por outro lado
foi observado um pequeno processo em Fucodontichthys novaesi o que foi considerado uma
convergência visto que nenhum Loricariini apresenta o processo anterior do auto-palatino.

69. Tipo de contato entre etmóide lateral e metapterigóide (caráter S22 Armbruster, 2000;
modificado)
0. liso (fig. 3 A e B)
1. parcialmente digitada (fig.3 F)
2. completamente digitada (fig. 3 C, D e E)
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O suspensório faz contato com o neurocrânio hiomandibular, como descrito no caráter 63 e via
metapterigóide que contacta o etmóide lateral. Este contato pode ser sem qualquer digitação (0), ou pode
ser parcialmente ou completamente digitado (1 e 2 respectivamente). Este caráter variou entre os táxons
estudados com predominância do estado (1) em Loricariini e Harttiini apresentou margem de contato lisa,
estado compartilhado com Neoplecostomus microps e também com Apistoliricaria sp. e Crossoloricaria
sp. As espécies de Rineloricaria apresentaram variação entre estados (1) e (2).

70. Canal do metapterigóide (Howes, 1983, Schaefer, 1987, 1991, caráter 36 Rapp Py-Daniel, 1997,
Paixão , 2004)
0. ausente (fig. 3 C, D, E e F)
1. presente (fig. 3 A, B)
O canal do metapterigóide é um tipo de bifurcação que ocorre na margem superior do
metapterigóide, na região de contato com o etmóide lateral. Somente as espécies de Harttiini
apresentaram esta estrutura entre os Loricariinae.

71. Forma da pré-maxila em vista ventral
0. quadrangular
1. retangular
2. oval
A premaxila varia em forma e tamanho entre os siluriformes. Entre os táxons estudados, foram
observados três tipos básicos de pré-maxila em vista ventral (forma do contorno): quadrangular (0),
retangular (1) e oval (2). Neoplecostomus microps e Ixinandria steinbachi compartilharam com todas as
espécies de Harttiini, premaxila retangular. Entre as espécies de Loricariini, houve variação entre todos
os estados com maior freqüência de pré-maxila oval para as espécies de Loricariini menos Rineloricaria.
Entre estas, R. maquinensis, que é a espécie mais basal do grupo, apresenta pré-maxila oval.

72. Relação de comprimento entre maxila e auto-palatino
0. maxila menor que o auto-palatino (fig. 3 D, E e F)
1. maxila com mesmo tamanho ou maior que o auto-palatino (fig. 3 A, B e C)
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73. Esquirola palatal (“palatine splint”, Shcaefer, 1987; caráter 20 Paixão, 2004)
0. ausente (fig. 2 C, D, E, F)
1. presente (fig. 2 A)
74. Espessura da maxila em relação à espessura do auto-palatino
0. maxila com até a metade da espessura do auto-palatino (com aba, no caso de presença)
1. maxila com aproximadamente mesma espessura do auto-palatino

Arco Hióide
75. Forma e espessura do inter-hial
0. nodular, globular
1. laminar, quadrangular ou retangular (fig. 4 D)
2. laminar, alongado com região distal digitada ou arredondada (fig. 4 C, B e F)
3. laminar, com face ântero-ventral arredondada (fig 4. E)
4. delgado, muito reduzido
O inter-hial é um pequeno osso que conecta o arco hióide ao suspensório, via epi-hial e
hiomandibular. Este osso é bastante variável em forma, tamanho e posição em que se conecta aos ossos.
Na maior parte dos táxons estudados o inter-hial é laminar com exceção Neoplecostomus microps que
apresentou inter-hial nodular, ligeiramente esférico e Aporturisoma myriodon e Furcodontichthys novaesi
que apresentaram o inter-hial bastante reduzido, delgado, mas não laminar. Entre os outros grupos,
incluindo Rineloricaria, houve grande variação na forma deste osso.

76. Posição do inter-hial em relação ao hiomandibular (caráter H33 Armbruster, 2000; modificado)
0. sobre o hiomandibular (no limite inferior, na metade dos limites anterior e
posterior)
1. sobre o hiomandibular, atingindo o limite ântero-inferior do hiomandibular (fig. 4 E)
2. ultrapassando anteriormente a margem do hiomandibular (fig. 4 C, B e F)
3. sobre a porção mediana do hiomandibular
4. sobre a cartilagem entre hiomandibular, quadrado e metapterigóide (fig.4 D)
A posição do inter-hial em relação ao hiomandibular variou entre os táxons estudados. Os
estados (3) e (4) são apomorfias respectivamente para Aposturisoma myriondon e Planiloricaria
cryptodon. O estado (1), quando o inter-hial se posiciona sobre o hiomandibular, atingindo o limite
ântero-inferior deste osso é sinapomórfico para Rineloricaria, porém não exclusivo do grupo.
Hemiodonticthys acipenserinus apresenta este estado embora a maior parte dos Loricariini menos
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Rineloricaria e Harttiini, apresentem o inter-hial ultrapassando os limites do hiomandibular (2). O estado
(2), entretanto foi observado no clado que reúne as espécies de R. aff. formosa e R.. fallax além de R.
lanceolata e R. quadrensis.
77. Forma do uro-hial
0. aproximadamente um triangulo isósceles com lados aproximadamente convexos (fg. 5 C)
1. aproximadamente elíptico (fig. 5 D)
2. aproximadamente retangular (fig. 5 A)
3. aproximadamente um triângulo equilátero
4. aproximadamente um losango (fig 5 B)
A forma do uro-hial apresentou grande variação entre as espécies estudadas. Entre as espécies de
Rineloricaria o uro-hial com forma de triângulo isósceles foi o mais frequentemente observado e
algumas espécies, incluindo R. maquinensis apresentou o uro-hial aproximadamente elíptico.

78. Forma das extremidades póstero-laterais do uro-hial
0. arredondada (fig. 5 D)
1. formando ângulo igual ou menor que 90º (fig. 5 A, B e C)
A região posterior do uro-hial em geral é aproximadamente reta e suas extremidades podem
apresentar forma arredondada ou formar ângulo menor que 90º. Harttiini apresentou (0) na maior parte
das espécies ao passo que em Loricariini a distribuição entre os dois estados foi quase igual.

79. Número de raios branquiostegais (caráter 55 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 44 Ghazzi, 2003,
caráter H8 Armbruster 2000)
0. igual a 4
1. menos que 4

80. Margem anterior do cerato-hial
0. margem serrilhada
1. levemente serrilhada na porção mesial (fig. 5 D)
2. lisa (fig. 5 B e C)
3. levemente serrilhada na porção mais distal do osso (fig. 5 A)
A margem anterior do cerato-hial pode ser conspícuamente serrilhada (0), levemente serrilhada
na região mesial (1), lisa (2) ou levemente serrilhada na região distal do osso. A maior parte das espécies
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de Rineloricaria apresentaram os estados (0) e (1) ao passo que Neoplecostomus microps, a maior parte
das espécies de Harttiini e Loricariini menos Rineloricaria, apresentaram margem do cerato-hial lisa
(estado 2).

81. Conexão do cerato-hial com epi-hial (Lundberg, 1970; caráter 60 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. uma sutura, ossos se contactam na região da crista dorsal
1. duas suturas
2. completamente suturado

82. Gancho no epi-hial (caráter 61 Rapp Py Daniel, 1997, caráter 46 Ghazzi, 2003)
0. ausente
1. pequeno
2. grande, projetado
O gancho do epi-hial foi observado em todas as espécies, exceto em Furcodontichthys novaesi e
Reganella depressa. Todas as espécies de Rineloricaria apresentaram o gancho do epi-hial grande e
projetado exceto R. maquinensis que compartilhou com outros Loricariini, Harttiini e Neoplecostomus
microps, o gancho pequeno, inconspícuo.

83. Conexão do hipo-hial com cerato-hial (Lundberg, 1970, caráter 62 Rapp Py-Daniel, 1997,
caráter 47 Ghazzi, 2003)
0. sincondral
1. sutural e sincondral
A conexão entre hipo-hial e cerato-hial pode ser somente sincondral (0) ou sutural e sincondral
(1). A maior parte das espécies de Loricariini apresentaram conexão sutural e sincondral e a maior parte
dos Harttiini assim como Neoplecostomus microps e Ixinandria steinbachi apresentaram conexão
somente sincondral.

84. Expansão do cerato-hial (Schaefer, 1987, caráter 63 Rapp Py-Daniel, 1997; modificado)
0. não expandido
1. expandido mas o hipo-hial não expandido
2. tão expandido quanto o hipo-hial
O cerato-hial pode apresentar expansão anterior. Algumas vezes o hipo-hial também apresenta-se
expandido, formando uma certa continuidade nesta região (2). Algumas vezes o o cerato-hial não é
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expandido e assim como o hipo-hial (0) e algumas vezes pode haver expansão somente do cerato-hial e
hipo-hial não apresentando qualquer expansão. A variação deste caráter foi pequena, com maior parte dos
táxons analisados apresentando o estado (0). Entre os Loricariini menos Rineloricaria, o estado (1) foi o
mais freqüente.

Arcos branquiais
85. Número de basibranquiais ossificados (Pinna, 1993, caráter 64 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter
48 Ghazzi, 2003)
0. somente o primeiro
1. primeiro e segundo (fig.6 A, B C e D)
Nos loricariídeos estão presentes três basibranquiais, entretanto, somente alguns Ancistrinae e a
maior parte dos Loricariinae apresentam dois basibranquiais ossificados (Schaefer, 1987). Nos outros
grupos de Loricariidae, somente o primeiro basibranquial é ossificado. Entre os táxons estudados,
Neoplecostomus microps e Rineloricaria beni foram as únicas espécies a apresentar somente um
basibranquial ossificado.

86. Forma do primeiro basibranquial (de Pinna 1993, caráter 66 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 49
Ghazzi; modificado)
0. cilíndrico (fig.6 A)
1. ampulheta (fig.6 B e C)
2. leque
3. quadrangular (fig.6 D)
Os basibranquiais apresentam variação na forma e comprimento. Estes podem ser cilíndricos
com comprimento maior que a largura (0) ou podem apresentar forma de ampulheta (1), forma de leque,
quando a região posterior é estreita e anterior expandida (2) ou quadrangular, quando o comprimento é
aproximadamente o mesmo que a largura (3). Houve grande variação entre as espécies para este caráter
com maior freqüência observada para a forma de ampulheta.

87. Tamanho do primeiro basibranquial (de Pinna 1993, caráter 66 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter
49 Ghazzi, 2003; modificado)
0. curto (largura aproximadamente igual ao comprimento) (fig.6 D)
1. alongado (comprimento maior que largura) (fig.6 A, B e C)
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O tamanho dos basibranquiais ossificados varia e foi considerado curto, quando a razão entre
comprimento e largura é aproximadamente igual (0) e alongado, quando o comprimento é maior que a
largura, independente de sua forma, exceto a quadrangular, em que sempre será curta.

88. Forma do segundo basibranquial (caráter 67 Rapp Py-Daniel 1997, caráter 50 Ghazzi, 2003,
modificado)
0. cilíndrico (fig.6 B e D)
1. ampulheta (fig.6 C)
2. quadrangular ((fig.6 A)
3. cilíndrico com base expandida
4. nodular, vestigial ou ausente
- . não aplicável

89. Tamanho do segundo basibranquial (caráter 67 Rapp Py-Daniel 1997, caráter 50 Ghazzi, 2003)
0. curto (tão largo quanto longo) (fig.6 A e B)
1. alongado (mais longo do que largo) (fig.6 C e D)
- . não aplicável
O segundo basibranquial ossificado é ausente na maior parte dos loricariídeos como descrito no
caráter 85. Quando o segundo basibranquial é ossificado, em geral, é curto. O segundo basibranquial
alongado ocorre na maior parte das espécies de Rineloricaria com exceção de R. cadeae, R.daraha, R.
microlepidogaster, R. osvaldoi e R. stewarti. O estado “alongado” para o segundo basibranquial embora
ocorra também em alguns outros táxons de Loricariinae, é uma sinapomorfia para Rineloricaria.

90. Forma dos hipobranquiais (de Pinna, 1993; caráter 71 Rapp Py-Daniel 1997, caráter 51 Ghazzi,
2003, caráter 12 Paixão, 2004)
0. bastão (fig.6 D)
1. leque (fig.6 B)
2. ampulheta, com porção mesial menos expandida (fig.6 A e C)
Em Loricariidae apenas um par de hipobranquiais é ossificado (Schaefer, 1987). De Pinna (1993)
descreveu este osso em forma de leque e a forma de bastão foi observada em estudos posteriores (Rapp
Py-Daniel 1997; Ghazzi, 2003; Paixão 2004). Ghazzi, 2003 assinalou para Sturisoma um bastão
ligeiramente mais expandido na ponta. Paixão (2004) observou a condição “forma de bastão” para a
maior parte dos Loricariinae observados e Rapp Py-Daniel descreveu além das condições acima citadas,
a condição nodular, expandido (estado não observado em nenhum táxon no presente estudo).
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A forma de ampulheta, com porção mesial menos expandida, descrita neste estudo, foi observada
na maior parte das espécies de Rineloricaria e compartilhado apenas com Neoplecostomus microps,
Harttia kronei, Lamontichthys sp. e Pseudohemiodon sp. O estado (2) deste caráter, é uma sinapomorfia
não exclusiva para Rineloricaria. As outras espécies de Loricariini menos Rineloricaria apresentaram o
formato de leque (1) com exceção de Ixinandria steinbachi e Spatuloricaria sp. que apresentaram forma
de bastão (0). Entre os Harttiini houve grande variação deste caráter entre as espécies analisadas.

91. Processo anterior do primeiro cerato-branquial (Schaefer, 1987; caráter 72 Rapp Py-Daniel,
1997; caráter 52 Ghazzi, 2003; modificado)
0. muito reduzido
1. reduzido, nodular como protuberância
2. presente, atingindo metade do cerato-branquial
3. presente, grande com tamanho equivalente ao do cerato-branquial
4. ausente
O processo anterior do primeiro-cerato branquial quando presente varia bastante entre
loricariídeos. A presença deste processo reduzido (1), muito reduzido (0) ou ausente (4) são os estados
observados entre os Loricariini enquanto a presença deste processo bem desenvolvido (estados 2 e 3) foi
observado em Harttinni e Neoplecostomus microps.

92. Expansão do processo anterior do primeiro cerato-branquial (caráter 73 Rapp Py-Daniel,
1997, caráter 53 Ghazzi, 2003, caráter 14 Paixão, 2004; modificado)
0. lâmina larga
1. mesma espessura do primeiro cerato-branquial
-. não aplicável

A expansão do primeiro cerato-branquial somente ocorre nos grupos em que o primeiro certatobranquial aprsenta o processo desenvolvido. Entre os Loricariini este caráter não se aplica.
Neoplecostomus microps e a maioria dos Harttiini apresentaram este processo com mesma espessura que
o cerato-branquial (1).

93. Processo anterior do primeiro epibranquial (caráter 73 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 54
Ghazzi, 2003)
0. ausente
1. presente como pequena aba, orientada anteriormente
2. presente, pequeno e triangular, orientado distalmente
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3. presente como grande aba triangular orientada anteriormente
4. diminuto, inconspícuo, como pequena protuberância
Entre os Loricariini o processo anterior do primeiro epibranquial na maior parte das vezes é
presente como um pequeno triângulo orientado distalmente (2). Entre as espécies de Rineloricaria,
apenas R. maquinensis e R. cadeae apresentaram este processo como pequena aba orientada
anteriormente (1), estado compartilhado com a maior parte das espécies de Harttiini. O processo como
grande aba triangular orientada anteriormente foi observada para alguns táxons de Loricariini menos
Rineloricaria. Neoplecostomus microps apresentou processo diminuto e inconspícuo (4), estado
compartilhado Harttia loricariformes, Aposturisoma myriodon e Furcodontichthys novaesi. A ausência
do processo (0) foi registrada apenas para o gênero Sturisoma.

94. Processo posterior do primeiro epibranquial (caráter 55 Ghazzi, 2003)
0. ausente
1. pequeno, inconspícuo
2. alongado, pontiagudo
3. grande, laminar
4. formando canal
Entre os táxons estudados, houve grande variação na forma do processo posterior do primeiro
epibranquial. Em Neoplecostomus microps foi observado o processo pequeno e inconspícuo (1), condição
compartilhada com Ixinandra steinbachi, Rineloricaria beni, R. hoenei, R. lanceolata, R. magdalenae, R.
pentamaculata e alguns outros Loricariinae. Nas restantes espécies de Rineloricaria este processo é
ausente (0), definindo uma sinapomorfia não exclusiva para o grupo.

95. Processo anterior do segundo epibranquial (caráter 56 Ghazzi, 2003,)
0. ausente
1. presente como uma aba curta, laminar
2. presente como uma aba laminar expandida

96. Processo posterior do segundo epibranquial (caráter 57 Ghazzi, 2003)
0. diminuto, muito reduzido
1. grande, orientado distalmente
2. pequeno, uncinado, expandido na base
3. alongado, laminar, expandido em todo o comprimento
4. ausente
5. formando canal
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97. Processo posterior do terceiro epibranquial (caráter 76 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 58
Ghazzi, 2003; modificado)
0. pequeno, curto
1. alongado, expandido lateralmente
2. protuberante, triangular ou quadrangular
3. uncinado, longo
4. formando canal
5. ausente

98. Processo uncinado na margem posterior do terceiro epibranquial (caráter 75 Rapp Py-Daniel,
1997, caráter 107 Britto, 2002, caráter 15 Paixão, 2004)
0. curto (pequena protuberância)
1. longo (cilíndrico de aproximadamente 1/4 do comprimento do 3º epibranquial)
2. ausente
3. triangular (lamina em forma de triângulo expandida posteriormente)

99. Processo do quarto epibranquial - com processo uncinado (caráter 78 Rapp Py-Daniel, 1997,
caráter 59 Ghazzi, 2003; modificado)
0. aba proximal, curta, pequena
1. aba delgada, orientada dorsalmente
2. aba espessa, orientada dorsalmente
3. ausente

100. Processo anterior do quarto epibranquial (caráter 60 Ghazzi, 2003)
0. conspícuo (expandido anteriormente)
1. inconspícuo (pequena protuberância)
2. ausente

101. Filamentos branquiais do quarto epibranquial (caráter 79 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 61
Ghazzi, 2003)
0. firmemente presos
1. fracamente presos
2. sem filamentos

102. Forma do terceiro faringobranquial (caráter 80 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 62 Ghazzi,
2003; modificado)
0. forma de bastão
1. em forma de bastão mas com aba lateral delgada
2. forma de bastão longo com base expandida
3. forma de bastão curto com base expandida
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103. Forma do quarto faringobranquial (caráter 81 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 64 Ghazzi,
2003; modificado)
0. robusto, em forma de uma grande plataforma discoidal
1. representado por uma área ossificada reduzida, nodular, envolta de densa cartilagem
2. representado por área óssea desenvolvida, envolta em cartilagem
3. robusto, triangular
4. ausente ou vestigial
104. Processo dorso-mesial do quarto faringobranquial
0. ausente (fig. 7 A)
1. vestigial (fig. 7 B)
2. presente, desenvolvido (fig. 7 C)
O quarto faringobranquial é um pequeno osso que conecta, através de cartilagem, o quarto
epibranquial à placa faríngea superior. Este pequeno osso apresenta pouca variação em forma e é
ligeiramente quadrado ou triangular em Rineloricaria. Foi observado em Rineloricaria que há um
processo dorso-mesial neste osso. Em Ixinandria steinbachi o quarto faringobranquial apresenta uma
forma similar a de outros Loricariinae, porém com uma pequena protuberância que considerei como
“processo vestigial” (1). Em todos os outros táxons observados, o quarto faringobranquial, não apresenta
processo, sendo uma placa plana, que varia pouco em forma (0). A presença do processo desenvolvido no
quarto faringo-branquial (2) é uma sinapomorfia exclusiva para Rineloricaria.

105. Forma das placas faríngeas inferiores (caráter 82 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 65 Ghazzi,
2003; modificado)
0. aproximadamente quadrangular
1. triangular
2. aproximadamente trapezoidal
3. em forma de bastão, expandido no meio
A placa faríngea inferior em Loricariidae é homologa ao quinto cerato-branquial de outros
Siluriformes (Schaefer, 1987). Entre os táxons estudados a placa faríngea inferior variou pouco. Somente
em Sturimatichthys citurensis ela apresentou forma aproximadamente quadrangular (0), Em Harttiini
houve variação entre os estados (1), (2) e (3). Entre os Loricariini menos Rineloricaria a placa faríngea
triangular (1) foi a mais freqüente, somente não ocorrendo em Ixinandria steinbachi que compartilhou
com a maior parte das espécies de Rineloricaria a placa faríngea inferior em forma de bastão
ligeiramente expandido na região mediana (3), estado compartilhado com Neoplecostomus microps e
Harttia leiopleura.
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106. Dentes das placas faríngeas inferiores (caráter 85 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 66 Ghazzi,
2003; modificado)
0. dentes presentes apenas na região central
1. dentes restritos a uma pequena região mediana
2. dentes cobrindo a borda posterior
3. dentes ausentes
4. dentes recobrindo da metade do osso, em linha reta, à borda posterior
5. dentes recobrindo toda área da placa

As placas faríngeas inferiores apresentam dentes que variam em tamanho, forma, organização e
como se distribuem sobre a placa. Os dentes podem estra presentes apenas na região central da placa (0),
restritos a uma pequena região mediana (1), presentes apenas na margem posterior (2), podem recobrir a
partir da metade do osso, longitudinalmente e em linha reta, até margem posterior (4), podem recobrir
toda placa (5) ou podem ser muito poucos ou ausentes (3). Houve grande variação na forma como os
dentes recobrem a placa faríngea entre os táxons com predominância do estado (2) para Harttiini e os
estado (4) foi o mais freqüente entra as espécies de Rineloricaria.

107. Número de fileiras de dentes das placas faríngeas inferiores
0. uma fileira
1. duas fileiras
2. três fileiras
3. mais de três fileiras
4. dentes não dispostos em fileiras organizadas
-. não aplicável

A maior parte das espécies de Rineloricaria apresentaram duas fileiras de dentes bem definidas
(1), estado compartilhado com Ixinandria steinbachi. Entre os Harttiini foi observado que os dentes não
são dispostos em fileiras organizadas (4) com exceção de Farlowella henriquei que apresentou apenas
uma fileira de placas na margem da placa (0) e Aposturisoma myriodon que não apresenta dentes nas
placas faríngeas inferiores. Entre os Loricariini menos Rineloricaria, os estados mais freqüentemente
observados foram a presença de mais três fileiras de dentes (2), compartilhado com Neoplecostomus
microps e não disposto em fileiras organizadas (4).
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108. Forma das placas faríngeas superiores (caráter 87 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 68 Ghazzi,
2003; modificado)
0. ovais ou arredondadas
1. forma de clava
2. aproximadamente triangulares
3. quadrangulares ou aproximadamente retangulares
As placas faríngeas superiores variam em forma, espessura e quantidade de dentes. Todas as
espécies de Rineloricaria apresentaram esta placa oval ou arredonda, laminar com dentição completa.
Entre as espécies de Harttiini a maior parte das espécies apresentou placa em foma de clava,
apresentando aba óssea dorsal e dentição completa. A maior parte dos Loricariini menos Rineloricaria
apresentaram além das placas arredondadas ou ovais, placas aproximadamente triangulares e
quadrangulares ou aproximadamente retangulares, quanto a forma, as placas eram laminares ou espessas
com dentição completa em todas as espécies.

109. Placas faríngeas superiores (caráter 89 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 69, Ghazzi, 2003;
modificado)
0. placa laminar
1. com aba óssea dorsal
2. placa espessa

110. Dentição das placas ósseas superiores (caráter 88 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 70 Ghazzi,
2003; modificado)
0. completa
1. incompleta

111. Dentes molariformes nas placas faríngeas superior e inferior (caráter 90 Rapp Py-Daniel,
1997, caráter 17 Paixão, 2004; modificado)
0. ausentes
1. presentes
São denominados dentes molariformes aqueles que são espessos e são abaulados na região
mediana. Em loricariídeos os dentes presentes nas placas faríngeas superiores e inferiores podem
apresentar dentes molariformes ou dentes delgados, similares àqueles que estão presentes na região oral.
Dentes molariformes são ausentes entre as espécies de Rineloricaria e Harttiini e compartilhado também
com Neoplecostomus microps. São presentes em todos os outros Loricariini observados com grau de
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desenvolvimento

variável,

exceto

em

Ixinandria

steinbachi,

Furcodontichthys

novaesi

e

Hemiodontichthys acipenserinus, que também apresentam dentes delgados.

112. Tamanho dos dentes da placa faríngea inferior
0. muito reduzidos, pontiagudos
1. longos, pontiagudos
2. longos, lobados
- . não aplicável
Entre os táxons observados os dentes das placas faríngeas apresentaram variação quanto ao
tamanho e forma da extremidade. Dentes muitos reduzidos e pontiagudos (0) estão presentes em
Harttiini, enquanto dentes longos e pontiagudos (1) foram observados na grande maioria dos táxons com
exceção de Spatuloricaria sp, Ricola macrops, as duas espécies de Loricaria, Pseudohemiodon sp.,
Planiloricaria sp., Apistoloricaria sp., e Crossoloricaria sp., que apresentaram dentes longos e lobados
na extremidade (2).

113. Forma do terceiro epibranquial
0. barra aproximadamente reta
1. sinusoidal
2. barra curva mediana
O terceiro epibranquial em geral tem uma forma de barra, podendo ou não apresentar processos
de forma variável, como descrito no caráter 97. Entretanto foi observado entre os táxons de Loricariini
algum tipo de curvatura neste osso, podendo ser uma barra com curvatura na região mediana (2) ou
apresentar duas curvas de forma que a barra é sinusoidal (1). Todas as espécies de Rineloricaria
apresentaram barra sinusoidal, estado compartilhado com alguns outros Loricariini. A barra reta, mais
comum entre os Loricariidae, foi encontrada em Neoplecostomus microps, estado compartilhado com as
todas as espécies de Harttiini e as duas espécies de Loricaria.

114. Forma do quarto epibranquial
0. barra aproximadamente reta
1. face distal ligeiramente expandida
2. barra em forma de L com a base do L expandida na região mais distal do osso, na face de
contato com o quarto faringobranquial
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O quarto epibranquial na maioria dos loricariídeos é uma barra aproximadamente reta. Entre as
espécies analisadas neste estudo, foi observado que na região distal deste osso na face de contato com o
quarto faringo-branquial havia uma expansão suave (1) ou uma expansão bem desenvolvida com uma
dobra em 90º como “L” horizontal (2). Este último estado foi observado em todas as espécies de
Rineloricaria e compartilhado com algumas outras espécies de Loricariini. A barra sem expansão (0) na
região distal foi observada somente entre as espécies de Harttia e Sturisoma.

Cintura pélvica
115. Tipo de conexão da sínfise do basipterígio (caráter 148 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 110
Ghazzi, 2003)
0. presente como uma longa cartilagem entre os dois contatos ósseos anterior e
posterior (fig. 8 A, D, E, F)
1. presente com uma cartilagem reduzida com maior área de contato ósseo (fig. 8 C)
2. com cartilagem reduzida e contato ósseo antes e após cartilagem reduzidos e/ou equivalentes
ao tamanho da cartilagem (fig. 8 B)

116. Sínfise do basipterígio: tipo de contato ósseo (caráter 149 Rapp Py-Daniel, 1997)
1. sutura somente na região posterior da cartilagem
2. sutura anterior e posterior a cartilagem (fig. 8 de A a F)
3. sutura somente na região anterior da cartilagem

117. Tamanho e forma da cartilagem entre as sínfises ósseas do basipterígio
0. quadrangular, com suturas anterior e posterior largas (fig. 8 B)
1. retângulo curto, com suturas anterior e posterior largas (fig. 8 C)
2. retângulo longo, com suturas anterior e posterior largas (fig. 8 A, D, E)
3. retângulo muito longo e delgado, com suturas anterior e posterior delgadas (fig. 8 F)

118. Forma da cintura pélvica como todo (razão entre comprimento e largura)
0. quadrangular, tão larga quanto longa (fig. 8 B e E)
1. retangular, ligeiramente expandida, mais longa do que larga (fig. 8 A , C e F)
2. retangular, expandida, muito mais longa do que larga (comprimento aproximadamente duas
vezes a largura) (fig. 8 D)
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119. Processo anterior interno do basipterígio (caráter 150 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 63
Paixão, 2004)
0. ausência de contato entre os processos de cada basipterígio
1. ponta anterior dos processos convergem e conectam-se através de ligamento formando uma
grande fenestra mediana (fig. 8 B, C, E e F)
2. os processos conectam-se extensivamente seguidos por uma fenestra mediana
3. ponta anterior dos processos convergem mesialmente e conectam-se através de ligamento
(fig. 8 A)
4. processos conectam-se extensivamente, fusionados anteriormente e não seguidos por fenestra
mediana (fig. 8 D)

120. Processo anterior externo do basipterígio (caráter 151 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. presente, mas afastado um do outro (fig. 8 B, C, E e F)
1. convergem mesialmente
2. convergem mesialmente com pontas fusionadas na linha mediana (fig. 8 A)
3. ausente (perda ou fusão) (fig. 8 D)
4. muito reduzido

121. Orientação do processo anterior interno do basipterígio (caráter 152 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. anteriormente (fig. 8 A e D)
1. mesialmente (fig. 8 B, C, E e F)
122. Forma do processo posterior do basipterígio (caráter 153 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. muito pequeno e pontiagudo
1. arredondado e largo (fig. 8 B, C e E)
2. lanceolado (fig. 8 A e F)
3. alongado, delgado, pontiagudo
4. curto, aproximadamente triangular (fig. 8 D)
5. lanceolado, alongado

123. Tamanho relativo do processo do basipterígio (Caráter 154 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. processo anterior mais longo do que o processo posterior (fig. 8 D)
1. processo anterior levemente mais longo ou igual ao processo posterior (fig. 8 C, E e F)
2. processo anterior mais curto do que o processo posterior (fig. 8 A e B)

124. Tamanho e forma do lateropterígio (caráter 157 Rapp Py-Daniel, 1997, de Pinna 1993;
modificado)
0. ausente (fig. 8 D)
1. muito grande em forma de prego e articulado com basipterígio através de ligamentos
(fig. 8 B)
2. grande, em forma de bastão e conectado ao basipterígio por ligamentos (fig. 8 A)
3. curto, triangular, livre (fig. 8 C)
4. muito reduzido, em forma de bastão, livremente embebido em tecido mole (fig. 8 E)
5. muito reduzido, triangular com base arredondada, livremente embebido em tecido mole
(fig. 8 F)
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O lateropterígio é um osso que se posiciona externamente à inserção dos raios das nadadeiras
pélvicas (Shelden, 1937, Howes, 1983, Schaefer, 1987). A homologia deste osso não é conhecida. Em
Loricariidae o lateropterígio é articulado com o basipterígio (Rapp Py-Daniel,1997). Shelden observou
que em Pterygoplicthys o lateropterígio é conectado distalmente as placas que recobrem o corpo por
tendão. Normalmente é grande alcançando ou ultrapassando a margem superior do processo anterior do
basipterígio. Na maior parte dos Loricariinae, o lateropterígio é menos desenvolvido e é articulado com o
basipterígio através de ligamentos.
Em Rineloricaria o lateropterígio é invariavelmente reduzido, codificado no estado “muito
reduzido, nodular ou oval, embebido em tecido mole” no estudo de Rapp Py-Daniel (1997). Neste estudo
foi observado que havia variação na forma do lateropterígio entre as espécies de Rineloricaria. Algumas
apresentando forma de bastão reduzido (estado 4) ou triangular com região basal ligeiramente
arredondada (estado 5). A maior parte das espécies de Rineloricaria apresentaram este último estado
compartilhado somente com Sturisomatichthys citurensis e Farlowella henriquei. Embora o estado (5)
não seja exclusivo para Rineloricaria é uma sinapomorfia para o grupo.

125. Largura das duas expansões laminares do ramo anterior lateral do basipterígio (“External
processes ridge” Shelden, 1937; caráter 155 “arrector dorsalis flanges” Rapp-Py-Daniel, 1997,
caráter 115, Ghazzi, 2003, caráter 65, Paixão, 2004)
0. externa mais larga
1. simétricas
2. externa mais estreita
- . não aplicável

126. Número de raios das nadadeiras pélvicas
0. 6 (seis)
1. 5 (cinco)

Cintura peitoral
127. Comprimento relativo do processo posterior do coracóide em relação a margem inferior do
coracóide.
0. aproximadamente mesmo tamanho (fig. 9 B e C)
1. processo posterior do coracóide longo, maior do que a margem inferior do coracóide
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2. processo posterior do coracóide curto, menor que comprimento da margem inferior do
Coracóide (fig. 9 A)

O processo posterior do coracóide varia em tamanho e orientação entre os loricariídeos. Foi
considerado o tamanho relativo deste processo comparado ao comprimento da margem inferior do
coracóide, que em loricaríídeos é sempre reta.

128. Margem ântero-ventral do cleitro (caráter 140 Rapp Py-Daniel, 1997; modificado)
0. transversalmente reta (fig. 9 A)
1. curvada expandida (fig. 9 C)
2. curvada, ligeiramente expandida anteriormente na região mesial
3. curvada, muito expandida anteriormente na região mesial (fig. 9 B)
A margem ântero-ventral do cleitro varia bastante em forma entre os loricariídeos. O estado (0)
foi observado em Neoplecostomus microps e na maior parte dos táxons de Harttiini e também
compartilhado com Ixinandria steinbachi. Nas espécies de Loricariinae menos Rineloricaria, o estado (3)
foi predominante ao enquanto os estados (1) e (2) foram os mais frequentemente observados entre as
espécies de Rineloricaria.

129. Orientação do processo posterior do coracóide
0. reto, orientado paralelamente em relação ao eixo do corpo (fig. 9 C)
1. inclinado lateralmente, formando ângulo maior que 15º em relação ao eixo do corpo
(fig. 9 A e B)
A orientação do processo posterior do coracóide foi variou entre os dois estados nas espécies de
Rineloricaria. Em Neoplecostomus microps, Harttiini e Ixinandria steinbachi foi predominante o
processo ligeiramente orientado lateralmente (1) e entre os Loricariini menos Rineloricaria o processo
era reto, orientado longitudinalmente em relação ao eixo do corpo (0).

130. Tipo de contato entre os coracóides
0. totalmente conectado (fig. 9 A e B)
1. conectado extensamente na região posterior e região anterior com pequena área desconectada
(fig. 9 C)
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131. Fenestra entre as sínfises dos coracóides e cleitro (entre os 4 ossos) (caráter 143 Rapp PyDaniel, 1997; modificado)
0. ausente (fig. 9 A e B)
1. forma arredondada
2. forma quadrangular ou com ângulos retos (fig. 9 C)
Na sínfise de contato entre dois lados do coracóide e cleitro pode haver uma fenestra que varia
em forma quando presente. Entre as espécies de Loricariini a fenestra foi observada na maioria dos
táxons variando entre fenestra arredondada (1) e fenestra com ângulos retos (2). Na maior parte dos
Harttiini assim com em Neoplecostomus microps, foi observada sínfise total sem presença de fenestra
(0).

132. Número de raios divisos da nadadeira peitoral (Caráter 139 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. 7 (sete)
1. 6 (seis)
Na maior parte dos loricariídeos são encontrados seis raios divisos nas nadadeiras peitorais (1)
com algumas exceções em que são sete os raios divisos (0) como ocorre em Harttia leiopleura, espécies
do gênero Lamontichthys e Rineloricaria daraha.

133. Prolongamentos filamentosos nas nadadeiras peitorais e dorsal
0. ausentes
1. presentes

Morfologia Externa
134. Forma da cabeça (margem em vista dorsal, entre os dois opérculos)
0. arredondada
1. triangular
2. triangular pontiaguda
3. muito pontiaguda e longa
A priori, este caráter apresenta-se como diferenciador de dois grupos básicos do gênero
Rineloricaria, espécies com cabeça mais pontiaguda e espécies com cabeça mais triangular e/ou
arredondadas. Outra observação importante relacionada a este caráter é que em machos adultos, de uma
forma geral, a cabeça é um pouco mais larga e por vezes quase arredondada. Em fêmeas há uma
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tendência geral de este formato triangular ser mais aproximadamente eqüilátero. Este caráter reflete um
complexo de ossos cranianos como, por exemplo, forma e comprimento do mesetmóide, vômer,
esfenótico e extensão lateral do etmóide lateral e pterótico-supracleitro.
A maior parte das espécies de Loricariini apresentou cabeça triangular ou triangular pontiaguda
com exceção de Ixinandria steinbachi, Apistoloricaria sp., Crossoloricaria sp. e Planiloricaria
cryptodon que compartilharam com Neoplecostomus microps e alguns gêneros de Harttiini, cabeça
arredondada independente do dimorfismo sexual.

135. Forma do contorno da órbita
0. arredondada (fig. 10 C)
1. elíptica (fig. 10 A e B)

136. Distância interorbital
0. pequena (inferior a distância de duas vezes o comprimento transversal do olho) (fig. 10 A)
1. grande (maior ou igual ao comprimento de duas vezes o comprimento transversal do olho)
(fig. 10 B e C)

137. Padrão de pigmentação em torno do poro epifisial (Schaefer,1997; Schaefer & Aquino, 2000)
0. não pigmentado (fig. 10 C)
1. fracamente pigmentado (fig. 10 B)
2. fortemente pigmentado (fig. 10 A)
O poro epifisial faz parte do canal látero-sensorial bilateral (ramo supra-orbital) que se unem na
região médio-posterior dos frontais (na sínfise). Estes canais emergem como poros em vários pontos do
crânio simetricamente e cuja forte pigmentação da pele forma um padrão claramente observável a olho
nu em algumas espécies de Rineloricaria. Estes poros em muitas espécies das observadas apresentam
odontódios mais desenvolvidos do que os encontrados nas placas que recobrem o corpo, circundando-os.
Algumas espécies apresentam somente a região em torno do poro epifisial pigmentado e outras não
apresentam qualquer pigmentação e/ou a pigmentação é muito suave. Nos táxons de Rineloricaria
estudados houve grande variação na pigmentação em torno do poro epifisial, com os três estados
presentes entre as espécies. Em Neoplecostomus microps, Harttiini e a maior parte das espécies de
Loricariini menos Rineloricaria, o poro epifisial não apresentou pigmentação.
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138. Forma da abertura da cavidade nasal
0. elíptica (perpendiculares ao eixo da cabeça)
1. arredondada
2. triangular
A margem da cavidade nasal é limitada anteriormente pelo nasal. Este osso varia em forma e a
região mais distal pode apresentar área expandida. Em alguns táxons esse osso é bem diminuto, não
apresentado expansão na região distal. Foi observado que quando a expansão distal deste osso é
desenvolvida, a cavidade nasal tende a ser mais arredondada do que elíptica ou triangular.

139. Tamanho relativo do barbilhão maxilar (caráter 178 Rapp Py-Daniel, 1997; modificado)
0. ausente
1. curtos (alcançando até a metade do comprimento do lábio inferior)
2. longos (alcançando ou ultrapassando o comprimento do lábio inferior)

140. Presença de franjas (papilas em forma de franja) nos lábios superiores e/ou inferiores
0. ausente
1. presente
2. presentes porém curtas
Com exceção das espécies de Harttiini e Rineloricaria, todos os Loricariinae apresentam papilas
filiformes (1). Embora papilas curtas (2) não seja um caráter exclusivo de Rineloricaria quando
comparado com a subfamília e também outros Loricariidae, quando comparado a tribo Loricariini, é um
caráter exclusivo compartilhado apenas com Ixinandria steinbachi. Papilas filiformes representarem uma
sinapomorfia para gêneros Loricariini menos Rineloricaria e Ixinandria steinbachi.

141. Disposição das papilas labiais dos lábios inferiores
0. dispostas aleatoriamente
1. dispostas em fileiras aproximadamente transversais em relação ao eixo da cavidade oral
2. dispostas em fileiras concêntricas em torno da cavidade oral ou uniformemente distribuídas
com tamanhos quase iguais
3. variando entre papilas grandes e pequenas intercaladas (de forma aproximadamente
organizada)

142. Ornamentação da cavidade oral (assoalho/região posterior a pré-maxila, recobrindo o
autopalatino)
0. sem papilas orais
1. papilas orais pequenas
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2. papilas orais grandes (facilmente visualizáveis em machos e fêmeas)
3. com uma ou mais papilas grandes, bem desenvolvidas (valva)

143. Forma da extremidade das cúspides dos dentes (Rapp Py-Daniel, 1997, Rodriguez, 2003;
modificado)
0. ligeiramente pontiagudos
1. fortemente pontiagudos
2. lobada/arredondada
3. cúspide maior aproximadamente reta
Os dentes de Loricarioidea são bicuspidados quando presentes (de Pinna, 1998), apresentando
uma grande variedade de forma e tamanho. Em Loricariinae a cúspide principal é normalmente maior e
mais larga do que a cúspide acessória. Pode-se verificar, no entanto, em alguns casos, que uma das
cúspides é muito pequena como observado em machos de Paraloricaria agastor (Rodriguez, 2003),
cujos dentes apresentam-se lobados com apenas uma cúspide aparente. Há uma hipótese de que haja
variação de forma das extremidades das cúspides nos machos maduros de uma mesma espécie (Rapp PyDaniel & Fernandes, 2005). Em Rineloricaria as cúspides geralmente apresentam variação de tamanho,
ocorrendo praticamente todos os estados deste caráter. Com pequena predominância para o estado (1).
Entre os Harttiini o estado (3) é o mais comum, compartilhado com Ixinandria steinbachi e Rineloricaria
uracantha.

144. Forma dos dentes (comprimento, curvatura) (Rapp Py-Daniel, 1997, Rodriguez, 2003;
modificado)
0. alongados, fortemente curvados para dentro da cavidade oral
1. curtos, pouco curvados para dentro da cavidade oral
2. alongados, pouco curvados para dentro da cavidade oral
3. alongados, curvados em torno de 90º para dentro da
cavidade oral (na porção onde as duas cúspides se dividem)
4. muito curtos sem curvatura aparente
- . não aplicável
Os dentes de Loricariinae são bastante variáveis. Harttiini apresenta dentes pedunculados,
somente apresentando as duas cúspides na região mais distal dos dentes e estas formam um ângulo de
aproximadamente 90º voltados para cavidade oral. Essa tribo foi chamada de “dentes de escova” por
Boeseman (1971). Loricariini apresenta maior variação de forma e tamanho dos dentes. Em Rineloricaria
os dentes são em geral robustos, mas o tamanho e forma das extremidades das cúspides variam entre as
espécies, como descrito no caráter 143.
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145. Tamanho das cúspides dos dentes do dentário
0. uma das cúspides pouco maior que a outra
1. cúspides de mesmo tamanho ou aproximadamente de mesmo tamanho
2. cúspides não regulares
3. uma das cúspides muito maior que a outra
4. uma cúspide
- . não aplicável

146. Papilas entre os dentes do dentário
0. ausentes
1. papilas presentes (entre os dentes, atrás dos dentes ou na frente dos dentes)

147. Padrão de pigmentação do corpo
0. monocromático (sem faixas transversais definidas)
1. com faixas escuras transversais (podendo atingir as nadadeiras)
2. com faixas transversais claras
3. com manchas escuras aleatórias
4. podem ou não apresentar faixas transversais escuras definidas e/ou apresentam pintas e
manchas escuras

As espécies de Rineloricaria apresentam grande variação no padrão de colorido. Em geral,
apresentam faixas escuras transversais ao longo da região dorsal do corpo, a partir da nadadeira dorsal até
o pedúnculo caudal. O padrão de colorido é muitas vezes utilizado como caráter diagnóstico das espécies.
As espécies de Rineloricaria apresentaram grande variação entre os estados deste caráter independente
de sua distribuição geográfica.

148. Pigmentação em torno dos poros do sistema látero-sensorial
0. ausente
1. fortemente pigmentados em todo sistema com pigmentação mais conspícua na linha lateral, a
partir da primeira placa após o pterótico-supracleitro até a última placa do pedúnculo caudal
2. pigmentação presente, mas não muito conspícua nos poros da linha lateral e cabeça
(neurocrânio e infraorbitais)
3. pigmentação presente somente nos poros da linha lateral
4. pigmentação fraca na linha lateral e conspícua na cabeça (neurocrânio e infraorbitais)
5. pigmentação presente somente nos poros da da cabeça (neurocrânio e infraorbitais)

A ausência de pigmentação em torno dos poros do sistema látero-sensorial (0) ocorreu na maior
parte dos táxons analisados. Houve grande variação entre as espécies de Rineloricaria, que apresentaram
todos os estados deste caráter. O estado (3) foi o único que não ocorreu entre as espécies de
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Rineloricaria, presentes somente em Ixinandria steinbachi e Pseudoloricaria punctata. O estado (5) é
sinapomórfico para Rineloricaria e esteve presente em diversos táxons, incluindo os táxons mais basais.

149. Número de placas da série lateral do ventre (contadas a partir da inserção muscular posterior
da nadadeira peitoral até a parte anterior da nadadeira pélvica)
0. até 5 placas
1. até 6 placas
2. até 7 placas
3. até 8 placas
4. até 9 placas
5. mais de 9 placas pequenas
6. ausentes
Houve grande variação no número de placas da série lateral do ventre entre os táxons estudados.
Em Rineloricaria a maior marte das espécies apresentou os estados (2) e (3). O estado (2) é
sinapomórfico para as espécies de Rineloricaria. Embora este seja um caráter merístico e contínuo, o
limite máximo do número de placas desta região encontrados em uma espécie é bastante conservativo e,
portanto, foi separado em modas de forma que pudessem refletir um padrão que pudesse agrupar ou
separar espécies com estados distintos.

150. Forma das placas pré-dorsais
0. semi-trapezoidal, ligeiramente pontiagudas, com quilha formada por odontódios
maiores
1. trapezoidal, sem quilha
2. trapezoidal, com quilha
3. semi-trapezoidal com a face distal ligeiramente arredondada

151. Forma das placas dorsais (Schaefer,1991)
0. retangulares sem quilha formada por agrupamento de odontódios na região mais lateral
da placa
1. semi-trapezoidal, com quilha
2. intermediária entre retangular e semi-trapezoidal, sem quilha
3. semi-trapezoidais, sem quilha
4. semi-trapezoidal, com a porção distal ligeiramente arredondada e quilha suave
152. Forma das placas médio-dorsais (até a inserção da nadadeira dorsal)
0. semi-trapezoidais, com quilhas conspícuas
1. semi-trapezoidais, com quilhas suaves
2. arredondadas, margem posterior da placa não pontiagudas
3. trapezoidal ou semi-trapezoidal, com quilha suave
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153. Forma das placas médio-dorsais (a partir da nadadeira dorsal)
0. arredondadas na margem posterior
1. semi-trapezoidais, com quilhas e odontódios distribuídos de maneira aproximadamente
uniforme
2. semi-trapezoidais, com quilhas conspícuas e odontódios agrupados na margem lateral das
placas (formando a quilha conspícua)
3. semi-trapezoidais, com quilhas em duas regiões formadas por acúmulos de odontódios

154. Forma das placas medianas (Schaefer,1997)
0. retangulares, com quilha formada por agrupamento de odontódios na porção mais
ventral das placas
1. ligeiramente triangulares, com quilhas
2. arredondadas, sem quilhas
3. retangular com duas quilhas formadas por dois agrupamentos de odontódios na extremidade
distal das placas e na região mediana das placas (foma crista)
55. Placas na região abdominal (Rapp Py-Daniel, 1997; modificado)
0. ausentes (fig 11. D)
1. presentes (fig 11 A, B e C)
156. Organização das placas abdominais (entre nadadeiras peitorais e pélvicas) (Rapp Py-Daniel,
1997; modificado)
0. cobertura total (fig 11 A, B e C)
1. cobertura parcial
- . não aplicável (fig 11. D)
157. Forma da placa pré-anal
0. ausente (fig. 11 C)
1. semi-trapezoidal com a borda que circunda a cavidade urogenital arredondada
2. pentagonal (fig. 11 A)
3. com ângulos retos, mas não semi-trapezoidal (fig. 11 B)
4. multi-angulada, com a porção que circunda o poro urogenital arredondado
5. subdividida em duas unidades com ângulos retos (fig. 11 D)
158. Número de placas que circundam a placa pré-anal
0. ausentes (fig. 11 D)
1. 3 placas (fig. 11 A)
2. 2 placas
3. 4 placas (fig. 11 B)
4. 5 placas
5. placa pré-anal ausente, mas 3 ou 4 placas sem forma definida, homólogas às placas que
circundam a placa pré-anal (fig. 11 C)
6. 1 placa
- . não aplicável
As placas que circundam a placa pré-anal e a placa pré-anal foram denominadas por Schaefer
(1987) de escudo pré-anal. Entre os Loricariidae há uma grande variação na cobertura de placas desta
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região. Podem ser ausentes em alguns táxons e variar em número quando presentes. No estado (5),
embora não haja placa pré-anal, as placas que fariam contato com esta, estão presentes e as considerei
homólogas às “placas que circundam a placa pré-anal”, por se localizarem na mesma posição. Quase
todas as espécies de Rineloricaria apresentam três placas circundando a placa pré-anal com exceção de
R. altipinnis, R. daraha e R. kronei. O estado (3) deste caráter é uma sinapomorfia não exclusiva de
Rineloricaria compartilhada com outras espécies de Loricariinae observadas neste estudo.

159. Forma da região mediana do corpo (entre cinturas peitorais e pélvicas)
0. aproximadamente um triangulo invertido (com a cintura peitoral muito
expandida lateralmente)
1. aproximadamente retangular (mais longa do que larga)
2. aproximadamente quadrada (tão longa quanto larga)

160. Disposição dos odontódios nas placas que recobrem o corpo
0. disposição aleatória
1. dispostos em fileiras longitudinais bem definidas

161. Tamanho do filamento do pedúnculo caudal (raio indiviso superior)
0. curto ou sem prolongamento
1. médio (menor do que a metade do comprimento padrão do peixe)
2. longo (maior do que a metade do comprimento padrão do peixe)

162. Série de placas entre poro urogenital e nadadeira anal
0. três fileiras de placas: primeira fileira com duas placas ligeiramente triangulares e
arredondadas na região distal; segunda fileira com duas placas e o 1º pterigióforo da
anal aparece bem estreito entre as placas, terceira fileira com duas placas amplas
circundando o 1º pterigióforo da anal que é estreito na base. (fig. 11 A, D)
1. três fileiras de placas: primeira fileira com as duas placas fusionadas, segunda fileira
circundando o 1º pterigióforo expandido e elíptico, terceira fileira com placas retangulares em
torno do 1º pterigióforo que é expandido na base.
2. três fileiras de placas: duas primeiras fileiras retangulares, terceirafileira com 1º pterigióforo
da anal aparente (fig. 11 C)
3. três fileiras de placas: todas as fileiras apresentando placas aparentemente fusionadas e
1º pterigióforo da anal não aparente
4. três fileiras de placas: as três fileiras apresentando duas placas retangulares evidentes e
1º pterigióforo da anal não aparente
5. quatro fileiras de placas: placas retangulares e 1º pterigióforo aparente na segunda fileira de
placas (fig. 11 B)
6. ausentes
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Há uma grande variação no número de fileiras de placas ventrais posicionadas entre poro
urogenital e nadadeira anal, além de como estas placas fazem contato com o primeiro pterigióforo da
nadadeira anal. Este elemento, quando exposto, assemelha-se a uma placa. Desta forma, a fileira de
placas, que normalmente apresenta placas pares, apresenta uma “placa central”, ímpar, que na realidade é
o primeiro pterigióforo da nadadeira anal. Com exceção de R. daraha (estado 5), todas as espécies de
Rineloricaria apresentam o estado (0). Embora não seja um estado exclusivo do grupo, este estado do
caráter é uma sinapomorfia para Rineloricaria.

163. Presença de entalhe pós-orbital
0. ausente (fig. 10 C)
1. presente (fig. 10 A e B)

164. Ornamentação da margem do lábio inferior (Rapp Py-Daniel, 1997, Covain & Fisch-Muller,
2007)
0. papilas arredondadas
1. papilas em formato de triângulos curtos (quase eqüiláteros)
2. papilas em forma de triângulos agudos
3. filamentos (franjas)
4. extremidade lisa (sem ornamentação)
A ornamentação dos lábios em Loricariidae é bastante variável entre os grupos. Em geral a
superfície dos lábios quando ornamentada, apresenta pequenas papilas arredondadas em forma de botão.
Entre os Loricariini menos Rineloricaria, a presença de filamentos formando franjas (3) é bastante
freqüente com exceção de alguns táxons que apresentam margem do lábio com triângulos agudos (2) ou
lisas (4). Neoplecostomus microps e as espécies de Harttiini apresentam margem dos lábios com papilas
arredondadas (0). Em Ixinandria steinbachi foram observados os estados (0) e (4). Em Rineloricaria, a
maior parte das espécies apresenta extremidade dos lábios com triângulos curtos, eqüiláteros (1) ou
agudos (2) e algumas espécies apresentam papilas arredondadas (0).

165. Ornamentação da margem dos lábios superiores e barbilhão maxilar
0. sem ornamentação
1. com franjas curtas (como papilas)
2. franjas longas não ramificadas
3. franjas ramificadas
4. franjas ramificada ou não ramificadas somente no barbilhão
5. franjas curtas somente na margem dos lábios

65

A maior parte das espécies estudadas apresentou margem dos lábios superiores com franjas
muito curtas, como papilas arredondadas (1), estado mais freqüente entre as espécies de Rineloricaria e
compartilhado com as espécies de Harttiini e Ixinandria steinbachi. Apenas Rineloricaria rupestris e R.
castroi não apresentaram ornamentação na margem dos lábios superiores (0). Entre os Loricariini menos
Rineloricaria, houve grande variação entre os estados deste caráter, com os seis estados distribuídos entre
as espécies do grupo.

166. Tipo de ornamentação da superfície dos lábios inferiores
0. papilas em forma de botão
1. papilas filamentosas
2. filamentos longos e ramificados

167. Número de fileiras de placas na altura da dorsal (Rodriguez & Reis, 2008)
0. 4 fileiras de placas
1. 5 fileiras de placas
Schaefer (1997) indicou a presença de cinco séries de placas recobrindo o corpo de loricariídeos:
as placas dorsais, médio-dorsais, medianas (laterais), médio-ventrais e ventrais. Em Loricariinae as
placas coalescem após a inserção da nadadeira dorsal de forma que as placas ventrais se unem às dorsais
e o pedúnculo caudal fica deprimido. As placas medianas levam ântero-posteriormente, o canal da linha
lateral. Em alguns casos, há perda da série de placas médio-dorsais ou médio-ventrais, ficando apenas
quatro fileiras de placas recobrindo o corpo.
Houve grande variação deste caráter entre os táxons estudados. Entretanto foi observado que
todos os Loricariini menos Rineloricaria e Ixinandria steinbachi, apresentaram quatro fileiras de placas
cobrindo o corpo na altura da nadadeira dorsal com ausência das séries de placas médio-dorsais.

168. Dentes pedunculados
0. ausentes
1. presentes
169. Número de dentes dentário
0. até 7 dentes
1. entre 8 e 10 dentes
2. mais de 20 dentes
3. entre 10 e 20 dentes
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170. Tamanho dos dentes da pré-maxila em relação aos dentes do dentário
0. dentes pré-maxilares menores que os dentes do dentário
1. dentes pré-maxilares atingem igual ou maior tamanho que os dentes do dentário
2. dentes pré-maxilares ausentes
3. dentes pré-maxilares maiores que os dentes do dentário
- . não aplicável
Todas as espécies de Rineloricaria apresentaram dentes pré-maxilares menores do que os dentes
do dentário (0). Estes estado é compartilhado várias espécies de Loaricariinae. Entre Harttiini e
Loricariini menos Rineloricaria, houve grande variação entre as espécies estudadas.

171. Comprimento relativo da nadadeira pélvica
0. não ultrapassa a inserção da nadadeira anal
1. ultrapassa pouco a inserção da nadadeira anal
2. ultrapassa muito a inserção da nadadeira anal
O comprimento relativo da nadadeira pélvica tem grande valor taxonômico. Em Rineloricaria,
mais de 50% das espécies observadas apresentam a nadadeira pélvica não ultrapassando a inserção da
nadadeira anal. Entre as espécies restantes o estado (1) foi predominante e apenas R. lanceolata, R.
parva, R. gr. formosa sp2 e R. formosa apresentaram nadadeira pélvica ultrapassando muito (2) a
inserção da nadadeira anal. Entres os táxons do grupo externo houve grande variação na distribuição
deste caráter, contudo, apenas oito das 28 espécies do grupo externo compartilham o estado (0) com
Rineloricaria.

172. Extremidade do pedúnculo caudal em vista dorsal
0. terminando abruptamente
1. terminando suavemente

173. Distribuição dos odontódios da cabeça dos machos
0. dispostos em diversas regiões da cabeça (atingindo frontal e alcançando a extremidade
do parieto-supraoccipital)
1. dispostos na região lateral da cabeça (nas placas laterais até a ponta do focinho)

174. Profundidade do entalhe pós-orbital
0. raso (fig. 10 B)
1. profundo (fig. 10 A)
2. ausente (fig. 10 C)
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O entalhe pós-orbital é formado pelo esfenótico. Quando o entalhe é presente pode ser raso,
muitas vezes curto (0) ou pode ser profundo, em geral alongado (1). Entre as espécies de Rineloricaria o
entalhe profundo é predominante, estado compartilhado apenas com Ricola macrops, gênero
Loricariichthys e Hemiodontichthys acipenserinus. As outras espécies de Loricariini apresentam entalhe
pós-orbital raso, quando presente. Entre os Harttiini não há entalhe pós-orbital, estado compartilhado
com Neoplecostomus microps. O entalhe pós-orbital profundo é uma sinapomorfia homoplástica de
Rineloricaria.

175. Disposição das placas dorsais
0. não imbricadas
1. imbricadas
Em todos os Loricariini, exceto Ixinandria steinbachi, as placas que recobrem o corpo são
imbricadas, o que torna o corpo destas espécies bastante duro. Algumas espécies de Harttiini apresentam
as placas ligeiramente afastadas umas das outras, deixando uma estreita faixa de pele entre elas. Este tipo
de cobertura do corpo torna o corpo destas espécies um pouco mais flexível quando comparada as que
possuem placas imbricadas sem pele aparente entre elas. Além de algumas espécies de Harttiini,
Neoplecostomus microps e Ixinandria steinbachi apresentaram este tipo de disposição entre as placas que
recobrem o corpo.

176. Superfície da região posterior do parieto-supraoccipital
0. côncava
1. convexa
O parieto-supraoccipital é em geral um osso longo e ligeiramente achatado. Na região posterior
deste osso pode haver uma concavidade que varia em forma (caráter 177). Entre as espécies estudadas, a
maioria dos loricariini apresentaram concavidade na região posterior do parieto-supraoccipital (0) com
exceção de algumas espécies. Todos os Harttiini não apresentaram concavidade nesta região,
apresentando a extremidade posterior do parieto-supraoccipital ligeiramente convexa (abaulada) (1),
estado compartilhado com Neoplecostomus microps.
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177. Forma da concavidade da região posterior do parieto-supraoccipital
0. triangular
1. circular
2. forma de ampulheta
3. cilíndrica
- . não aplicável
Quando ocorre concavidade na região posterior do parieto-supraoccipital, esta é limitada
lateralmente pelas cristas deste osso que podem podem ter protuberância maior ou menor de acordo com
a presença e tamanho dos odontódios presentes nestas cristas. Pode ser triangular (ântero-posteriormente,
com a ponta mais aguda do triângulo na região anterior) (0), pode ser arredondada (1), em forma de
ampulheta (2) ou cilíndrica (3), quando as cristas são paralelas. Nas espécies do grupo “Rineloricaria
formosa”, é notável a concavidade circular. Os machos dimórficos destas espécies apresentam
odontódios desenvolvidos em torno desta cavidade. A maior parte das espécies de Rineloricaria
apresentaram esta região com concavidade triangular enquanto as maioria das espécies de Loricariini
menos Rineloricaria apresentaram a forma cilíndrica como estado predominante.

178. Duas faixas escuras definidas, entre órbita e ponta do focinho
0. ausentes
1. presentes
Alguns Loricariinae podem apresentar um padrão de colorido bem característico entre a região
anterior da órbita e ponta do focinho. Este padrão consiste da presença de duas faixas escuras que se
unem na região anterior da cabeça. Este padrão é comum às espécies de Sturisoma e também foi
observado em algumas espécies de Rineloricaria.

179. Posição relativa da inserção das nadadeiras pélvicas
0. antes da dorsal
1. após a dorsal
2. mesma posição
A inserção das nadadeiras pélvicas, de um modo geral, fica aproximadamente alinhada com a
inserção da nadadeira dorsal em loricariídeos. Contudo, pode haver uma pequena variação onde a
inserção das nadadeiras pélvicas pode ser anterior (0) ou posterior (1) a inserção da nadadeira dorsal. Em
praticamente todas as espécies de Rineloricaria o estado (0) foi o mais freqüente, com exceção de R.
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castroi, R. cf. lima RPS 01 e R. pentamaculata que apresentaram inserção das nadadeiras pélvicas e
dorsal na mesma posição, estado compartilhados com várias outras espécies de Loricariini. Apenas as
espécies de Lamontichthys e Planiloricaria cryptodon apresentaram inserção das pélvicas após a inserção
da nadadeira dorsal (1).

180. Ornamentação da superfície dorsal da cabeça (parieto-supraoccipital, frontais, nasais)
0. ausente, cabeça sem cristas ou reentrâncias e entalhes
1. presente, com cristas bem definidas, adornadas por odontódios e entalhes profundos
2. presente, com cristas e entalhes rasos
As espécies de Rineloricaria apresentam os três estados deste caráter. A presença de
ornamentação com crista e entalhes rasos foi mais freqüente estre os táxons do grupo interno. A cabeça
fortemente ornamentada, com cristas e entalhes profundos é presente em algumas das espécies das
drenagens do leste e sul. Entre os Harttiini e a maior parte dos outros Loricariini, a ausência de
ornamentação na cabeça foi o estado mais frequentemente observado, estado compartilhado com
Neoplecostomus microps.

181. Pedúnculo caudal (caráter 108 Rapp Py-Daniel, 1997)
0. comprimido (com mais de duas séries de placas)
1. deprimido (com placas ventrais e dorsais coalescentes)
O pedúnculo caudal em loricariídeos pode ser comprimido ou deprimido. O pedúnculo caudal
deprimido com ausência de nadadeira adiposa é uma sinapomorfia de Loricariinae (Boeseman, 1971).

Obs: Para ver a distribuição de caracteres e seus estados em cada táxon, ver Anexo I- Matriz de
Caracteres
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4.2. Análise Filogenética

As 64 espécies e 181 caracteres forma analisaos por meio de parcimônia estrita. As 72 árvores
mais parcimoniosas encontradas a partir de 70.000 réplicas contiveram 1908 passos. A árvore de
consenso estrito tem comprimento de 2054 passos (Figura 12). A árvore foi enraizada em
Neoplecostomus microps por ser um representante de Neoplecostominae, que está entre as subfamílias
mais basais de Loricariidae de acordo com a literatura mais recente para as hipóteses de relacionamento
do grupo (Armbruster, 2004; Rapp Py-Daniel, 1997; Montoya-Burgos, et al., 1998, Isbrücker, 1979;
Reis, et al., 2006).
A topologia encontrada na árvore de consenso estrito apresentou alguns resultados que são
congruentes parcialmente com o que foi encontrado por Rapp Py-Daniel (1997), especialmente para os
táxons do grupo externo. A tribo Harttiini é suportada por 14 sinamomorfias (id: 5) e a tribo Loricariini
sustentada por 19 sinapomorfias (id:19). Na hipótese levantada no presente estudo o táxon mais externo
encontrado em Loricariini é Ixinandria steinbachi e todos os demais Loricariini exceto Rineloricaria
formam um clado sustentado por 8 sinapomorfias (id:3), que é grupo-irmão de todas as espécies de
Rineloricaria, por sua vez sustentado por 12 sinapomorfias (id:2). Na figuras 13, 14, 15 e 16 são
apresentados os mapas de sinapomorfias e transições de cada clado e terminais (mapa dividido em quatro
partes). Na figura 17 é apresentado o cladograma de consenso estrito com clados numerados.
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Figura 12- Árvore de consenso estrito das relações de Rineloricaria. Os números acima dos ramos representam
valores do suporte de Bremer (id)
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Figura 13 - Mapa de Sinapomorfias e transições (parte 1), círculo branco: sinapomorfias, círculo preto:
sinapomorfias exclusivas, acima dos ramos : número do caráter, abaixo dos ramos - transições do caráter
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Figura 14 - Mapa de Sinapomorfias e transições (parte 2) - círculo branco: sinapomorfias, círculo preto:
sinapomorfias exclusivas, acima dos ramos : número do caráter, abaixo dos ramos - transições do caráter
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Figura 15 - Mapa de Sinapomorfias e transições (parte 3) - círculo branco: sinapomorfias, círculo preto:
sinapomorfias exclusivas, acima dos ramos : número do caráter, abaixo dos ramos - transições do caráter
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Figura 16 - Mapa de Sinapomorfias e transições (parte 4) - círculo branco: sinapomorfias, círculo preto:
sinapomorfias exclusivas, acima dos ramos : número do caráter, abaixo dos ramos - transições do caráter
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Figura 17- Árvore de consenso estrito das relações de Rineloricaria com clados numerados
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A seguir são descritas as sinapomorfias e transições dos clados e terminais que são considerados
relevantes para o entendimento dos resultados.

Clado 96 – Harttiini (id:5)
22 (0) - Basioccipital suturado ao ligamento trans-escapular com o exocciptal suturado a ambos
dorsalmente
23 (1) - Ligamento trans-escapular laminar e expandido ventralmente
24 (1) - Área do exocciptal em vista ventral em forma retangular, estreito
26 (4) - Processos laterais do basioccipital muito grande, expandidos lateralmente e ventralmente (estado
exclusivo)
68 (1) - Presença de processo anterior do autopalatino
70 (1) - Presença do canal metapterigóide
101 (0) - Filamentos branquiais do quarto epibranquial firmemente presos
106 (2) - Dentes da placas faríngeas inferiores cobrindo a borda da placa
108 (1) - Placas faríngeas superiores em forma de clava (estado exclusivo)
109 (1) - Placas faríngeas superiores com aba óssea dorsal (estado exclusivo)
112 (0) - Dentes das placas faríngeas inferiores muito reduzidos e pontiagudos (estado exclusivo)
127 (0) - Comprimento do processo posterior do coracóide aproximadamente o mesmo da margem
inferior do coracóide
144 (3) - Dentes alongados e curvados em torno de 90º para dentro da cavidade oral (na altura onde a
cúspide se bifurca) (estado exclusivo)
169 (2) - Mais de 20 dentes no dentário (estado exclusivo)

Clado 69 - Loricariini (id:19)
8 (1) - Área nua da ponta do focinho arredondada, não alcançando os últimos poros do canal infra-orbital
16 (0) - Esfenótico semi-trapezoidal, contribui com o contorno do entalhe pós-orbital
28 (1) - Processo lateral do esfenótico curto
29 (1) - Entalhe pós-orbital formado pelo esfenótico (estado exclusivo)
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45 (0) - Três placas supra-caudais
47 (2) - Canal presente no “sub-pré-opérculo” com orientação látero-lateral
48 (1) - “Sub-pré-opérculo” médio
49 (1) - “Sub-pré-opérculo” posicionado látero-ventralmente
56 (1) - Osso nasal aproximadamente retangular com prolongamento lateral na região mais distal do osso
disposto a aproximadamente 90º
57 (1) - Osso nasal longo, mais longo do que largo
58 (0) - Ângulo do canal do ramo parietal aproximadamente reto
67 (1) - Auto-palatino retangular com margem apresentando aba que se estende ao, longo de todo
comprimento do osso (estado exclusivo)
69 (2) - Etimóide lateral contata o metapterigóide através de sínfise completamente digitada
73 (0) - Esquírola palatal ausente
97 (2) - Processo posterior do terceiro epibranquial protuberante, triangular ou quadrangular
113 (1) - Terceiro epibranquial sinusoidal
114 (2) - Quarto epibranquial em forma de uma barra com porção distal expandida posteriormente em
torno de 90º, como um “L” horizontal
163 (1) - Entalhe pós-orbital presente (estado exclusivo)
168 (0) - Dentes não pedunculados

Terminal 46 - Ixinandria steinbachi
27 (1) - Parasfenóide estreito ao longo de todo seu comprimento em relação a área de contato com o
basioccipital
100 (1) - Processo anterior do quarto epibranquial inconspícuo, como pequena protuberância
104 (1) - Processo dorso-mesial do quarto faringobranquial vestigial (estado exclusivo)
117 (0) - Cartilagem entre as sínfises ósseas do basipterígio quadrangular com suturas anterior e posterior
largas
141 (3) - Papilas dos lábios inferiores variando e intercalando entre pequenas e grandes de forma
aproximadamente organizada
144 (1) - Dentes curtos pouco curvados para dentro da cavidade oral
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146 (0) - Papilas entre os dentes do dentário ausentes
148 (3) - Pigmentação em torno dos poros do sistema látero-sensorial somente presentes na linha lateral
171 (1) - Nadadeiras pélvicas ultrapassam pouco a inserção da nadadeira anal
172 (0) - Extremidade do pedúnculo caudal terminando abruptamente

Clado 68 - Todos os Loricariini exceto Ixinandria steinbachi (id: 5)
20 (0) - Orbitosfenóide retangular
71 (2) - Pré-maxila oval em vista ventral (estado exclusivo)
83 (1) - Conexão do hipo-hial com certato-hial sutural e sincondral
87 (1) - Primeiro basibranquial curto, tão longo quanto largo
128 (2) - Margem ântero-ventral do cleitro curvada, ligeiramente expandida na região mesial
129 (0) - Processo posterior do coracóide orientado paralelamente ao eixo do corpo (reto)
134 (1) - Cabeça em formato triangular
136 (0) - Distância interorbital pequena (inferior à distância de duas vezes o comprimento transversal da
órbita
143 (1) - Extremidade das cúspides dos dentes fortemente pontiagudas (estado exclusivo)
151 (3) - Placas dorsais semitrapezoidais, sem quilhas
159 (1) - Região mediana do corpo, entre as nadadeiras peitorais e pélvicas, aproximadamente retangular
164 (2) - Margem do lábio inferior ornamentado com papilas arredondadas
169 (0) - Até sete dentes no dentário
175 (1) - Placas dorsais imbricadas

Clado 92 - Todos os Loricariini exceto Rineloricaria e Ixinandria steinbachi (id: 3)
15 (1) - Frontal longo, esfenótico em corte transversal menor do que 40 % do comprimento do frontal
59 (1) - Canal do ramo parietal longo
105 (1) - Placas faríngeas inferiores triangulares
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118 (2) - Cintura pélvica como um todo , de forma retangular, expandida, muito mais longa do que larga
(comprimento aproximada,ente duas vezes à largura)
153 (2) - Placas médio-dorsais até a inserção da nadadeira dorsal semitrapezoidais com quilhas
conspícuas e odontódios agrupados na margem lateral das placas (formando a quilha conspícua)
154 (0) - Placas medianas retangulares com quilha formada por grupos de odontódios na porção mais
ventral das placas
160 (1) - Odontódios das placas que recobrem o corpo dispostos em fileiras longitudinais bem definidas
171 (2) - Nadadeiras pélvicas ultrapassam muito a inserção da nadadeira anal

Clado 67 - Rineloricaria (id: 2)
30 (2) - Contato ventral entre ligamento trans-escapular e processo transverso do complexo de Weber
37 (1) - Primeiro elemento da nadadeira dorsal presente como uma pequena placa
76 (1) - Inter-hial posicionado sobre o hiomandibular, atingindo o limite ântero-inferior do
hiomandibular
89 (1) - Segundo basibranquial alongado (mais longo do que largo)
90 (2) - Hipobranquiais em forma de ampulheta, com porção mesial menos expandida
94 (0) - Processo posterior do primeiro epibranquial ausente
104 (2) - Processo dorso-mesial do quarto faringobranquial desenvolvido (estado exclusivo)
148 (5) - Pigmentação em torno dos poros do sistema látero-sensorial presente somente na cabeça
149 (2) - Até sete placas na série lateral do ventre
157 (1) - placa pré-anal semi-trapezoidal com a borda que circunda o poro urogenital arredondada
158 (1) - Três placas circundando a placa pré-anal
174 (1) - Entalhe pós-orbital profundo

Terminal 22 - Rineloricaria maquinensis
69 (1) - Contato entre etmóide lateral e metapterigóide parcialmente digitado
93(1) - Processo anterior do primeiro epibranquial presente como uma pequena aba orientada
anteriormente
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96(0) - Processo anterior do segundo epibranquial diminuto, muito reduzido
97 (0) - Processo posterior do terceiro epibranquial pequeno e curto
106 (5) - Placas faríngeas inferiores completamente coberta por placas
122 (2) - Processo posterior do basipterígio lanceolado
130 (1) - Coracóides conectados extensamente na região posterior e pequena região anterior
desconectada
135 (1) - Contorno da órbita elíptica
145 (3) - Uma das cúspides do dentário muito maior que a cúspide acessória
177 (2) - Concavidade da região posterior do parieto-supraocciptal em forma de ampulheta

Clado 66 - Todas as espécies de Rineloricaria exceto Rineloricaria maquinensis (id:2)
27 (1) - parasfenóide estreito ao longo de todo seu comprimento em relação a área de contato com o
basioccipital
71 (0) - Pré-maxila quadrangular em vista ventral
82 (2) - Gancho do epi-hial grande e projetado
88 (0) - Segundo basibranquial cilíndrico
123 (1) - Processo anterior do basipterígio ligeiramente mais longo ou igual ao processo posterior
125 (2) - Expansão anterior laminar externa do basipterígio mais estreita do que a interna
127 (0) - Processo posterior do coracóide com aproximadamente mesmo tamanho que a margem
posterior do coracóide
156 (1) - Região abdominal com cobertura total de placas

Clado 77 - Rineloricaria kronei e Rineloricaria daraha (id: 2)
47 (0) - Canal sensorial do “sub-pré-opérculo” com orientação crânio-caudal
83 (0) - Conexão do hipo-hial com cerato-hial sincondral
86 (0) - Primeiro basibranquial cilíndrico
149 (5) - Mais de nove placas pequenas na série lateral do ventre
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152 (3) - Placas médio-dorsais trapezoidais ou semitrapezoidais com quilha suave
156 (1) - Região abdominal com cobertura total de placas
158 (3) - Quatro placas circundando a placa pré-anal

Clado 65 - Todas as espécies de Rineloricaria exceto Rineloricaria maquinensis, R. kronei e
R. daraha (id: 1)
9 (1) - Presença de uma fileira delgada de placas entre a pele aderida a extremidade do mesetmóide e
margem anterior do lábio superior (estado exclusivo)
28 (0) - Processo lateral do esfenótico longo
75 (2) - Inter-hial laminar, alongado com região anterior arredondada ou digitada
137 (1) - Pele entorno do poro epifisial fracamente pigmentada
138 (0) - Abertura da cavidade nasal elíptica, perpendicular ao eixo da cabeça
141 (3) - Papilas dos lábios inferiores variando e intercalando entre pequenas e grandes de forma
aproximadamente organizada
142 (1) - Presença de papilas pequenas ornamentando a cavidade oral
148 (2) - Pigmentação dos poros do sistema látero-sensorial não muito conspícua
153 (2) - Placas médio-dorsais a partir da inserção da nadadeira dorsal semitrapezoidais, com quilha
conspícua formada por odontódios agrupados na margem lateral das placas
154 (0) - Placas medianas retangulares, com quilha formada por agrupamento de odontódios na porção
mais ventral da placa
160 (1) - Odontódios que recobrem as placas do corpo dispostos em fileiras longitudinais bem definidas
169 (1) - Entre 8 e 10 dentes no dentário
172 (0) - Extremidade do pedúnculo caudal terminando abruptamente

Clado 84 - Rineloricaria phoxocephala e Rineloricaria parva (id: 2)
7 (2) - Sulco ventral na porção anterior do mesetmóide presente como vários canais
15 (1) - Frontal longo e esfenótico em corte transversal, menor do que 40% do comprimento do frontal
22 (0) - Basioccipital suturado ao ligamento trans-escapular e exoccipital suturado a ambos dorsalmente
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25 (1) - Pterótico-supracleitro com perfuração de tamanho variável
30 (1) - Contato dorsal entre ligamento trans-escapular e processo transverso do complexo de Weber
58 (1) - Canal do ramo parietal curvo
66 (1) - Processo ventral do pré-opérculo bem desenvolvido
78 (0) - Extremidades póstero-laterais do uro-hial arredondadas
117 (2) - Cartilagem entre as sínfises ósseas do basipterígio forma um retângulo longo com suturas
anterior e posterior largas
122 (2) - Processo posterior do basipterígio lanceolado
134 (2) - Cabeça triangular pontiaguda
138 (1) - Abertura da cavidade nasal arredondada
161 (1) - Filamento do raio superior indiviso do pedúnculo caudal menor que a metade do comprimento
padrão (médio)
167 (0) - Quatro fileiras de placas na altura da dorsal
178 (1) - Presença de duas faixas escuras entre a região anterior da órbita e ponta do focinho

Clado 76 - Rineloricaria magdalenae e Rineloricaria castroi (id: 2)
18 (0) - Ausência de crista dorsal na superfície do frontal
27 (0) - Parasfenóide aumentado posteriormente em seu contato com o basioccipital
58 (1) - Canal do ramo parietal curvo
63 (1) - Sínfise entre hiomandibular e pro-ótico em vista lateral, posterior
66 (1) - Processo ventral do pré-opérculo bem desenvolvido
69 (1) - Contato entre etmóide lateral e metapterigóide parcialmente digitado
100 (1) - Processo anterior do quarto epibranquial inconspícuo, como pequena protuberância
105 (1) - Placas faríngeas inferiores triangulares
106 (5) - Placas faríngeas inferiores completamente coberta por placas
117 (2) - Cartilagem entre as sínfises ósseas do basipterígio forma um retângulo longo com suturas
anterior e posterior largas
137 (0) - Pele entorno do poro epifisial sem pigmentação
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145 (3) - Uma das cúspides do dentário muito maior que a cúspide acessória
146 (0) - Papilas entre os dentes do dentário ausentes
152 (2) - Placas médio dorsais até a inserção da nadadeira dorsal arredondadas na margem posterior
167 (0) - Quatro fileiras de placas recobrindo o corpo na altura da nadadeira dorsal
171 (1) - Nadadeiras pélvicas ultrapassam pouco a inserção da nadadeira anal

Clado 75 - Rineloricaria hoehnei, R. longicauda, R. misionera e R. cadeae (id: 1)
34 (1) - Conexão do processo ventral da vértebra complexa frágil desde a base
72 (1) - Maxila com mesmo comprimento ou maior que o auto-palatino
124 (4) - Lateropterígio muito reduzido, em forma de bastão e livremente embebido em tecido mole
129 (1) - Processo posterior do coracóide orientado lateralmente, formando um ângulo maior que 15º em
relação ao eixo do corpo (esqueleto axial)
135 (1) - Contorno da órbita elíptica
146 (0) - Ausência de papilas entre os dentes do dentário
149 (3) - Até oito placas na série lateral do ventre
167 (0) - Quatro fileiras de placas na altura da dorsal
172 (1) - Extremidade do pedúnculo caudal terminando suavemente

Clado 80 - Rineloricaria fallax, R. aff. formosa sp2, R. formosa e R. aff. formosa sp1 (id: 3)
1 (1) - Processo anterior do mesetmóide pequeno (aproximadamente 1/8 do comprimento do
mesetmóide)
7 (2) - Sulco ventral na porção anterior do mesetmóide presente como vários canais
8 (1) - Área nua da ponta do focinho arredondada, não alcançando os últimos poros do canal infra-orbital
16 (1) - Esfenótico retangular ou quadrangular com grande processo posterior projetado lateralmente,
contribui com o contorno do entalhe pós-orbital
20 (1) - Orbitosfenóide retangular, mas estreito na região mediana
32 (2) - Processo transverso do complexo de Weber longo, ultrapassando a borda do pteróticosupracleitro
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58 (2) - Canal do ramo parietal sinuoso
63 (1) - Sínfise entre hiomandibular e pro-ótico em vista lateral, posterior
66 (1) - Processo ventral do pré-opérculo bem desenvolvido
76 (2) - Inter-hial ultrapassa anteriormente a margem anterior do hiomandibular
80 (1) - Margem anterior do cerato-hial levemente serrilhada na porção mesial
97 (1) - Processo posterior do terceiro epibranquial alongado e expandido lateralmente
98 (3) - Processo uncinado na margem posterior do terceiro epibranquial triangular (laminar)
105 (1) - Placas faríngeas inferiores triangulares
117 (2) - Cartilagem entre as sínfises ósseas do basipterígio forma um retângulo longo com suturas
anterior e posterior largas
141 (0) - Papilas dos lábios inferiores dispostas aleatoriamente
143 (2) - Cúspides dos dentes ligeiramente lobadas, arredondadas
148 (4) - Pigmentação dos poros do sistema látero-sensorial fraca na linha lateral e conspícua na cabeça
(neurocrânio e infra-orbitais) (estado exclusivo)

Clado 72 - Rineloricaria uracantha, R. aequalicuspis, R. pentamaculata, R. osvaldoi e R.
microlepidogaster (id: 1)
16 (1) - Esfenótico retangular ou quadrangular com grande processo posterior projetado lateralmente,
contribui com o contorno do entalhe pós-orbital
30 (1) - Contato dorsal entre ligamento trans-escapular e processo transverso do complexo de Weber
71 (1) - Pré-maxila retangular em vista ventral
72 (1) - Maxila com mesmo comprimento ou maior que o auto-palatino
77 (1) - Uro-hial aproximadamente elíptico
78 (0) - Extremidades póstero-laterais do uro-hial arredondadas
88 (1) - Segundo basibranquial em forma de ampulheta
136 (1) - Distância interorbital grande (maior ou igual ao comprimento de duas vezes o comprimento
transversal do olho
139 (1) - Barbilhão maxilar curto, alcançando até a metade do comprimento do lábio inferior
149 (3) - Até oito placas na série lateral do ventre
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160 (0) - Odontódios das placas que recobrem o corpo com disposição aleatória
164 (1) - Ornamentação da margem dos lábios inferiores com triângulos curtos, quase eqüiláteros

Clado 82 - Rineloricaria strigilata, R. nigricauda, R. cf. lima RPS02, R. cf. lima RPS01 e R.
cf. lima Rib. Ig. (id: 1)
8 (1) - Área nua da ponta do focinho arredondada, não alcançando os últimos poros do canal infra-orbital
16 (1) - Esfenótico retangular ou quadrangular com grande processo posterior projetado lateralmente,
contribui com o contorno do entalhe pós-orbital
18 (2) - Crista dorsal na superfície do frontal conspícua
27 (0) - Parasfenóide aumentado posteriormente em seu contato com o basioccipital
63 (1) - Sínfise entre hiomandibular e pro-ótico em vista lateral, posterior
66 (1) - Processo ventral do pré-opérculo bem desenvolvido
69 (1) - Contato entre etmóide lateral e metapterigóide parcialmente digitado
78 (0) - Extremidades póstero-laterais do uro-hial arredondadas
91 (1) - Processo anterior do primeiro cerato-branquial reduzido, nodular como uma protuberância
127 (2) - Processo posterior do coracóide curto, menor que o comprimento da margem inferior do
coracóide
149 (3) - Até oito placas na série lateral do ventre
167 (0) - Quatro fileiras de placas na altura da dorsal
180 (1) - Ornamentação da cabeça com cristas bem definidas, adornada por odontódios e entalhes
profundos
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“Não há nada que deva ser temido, mas sim compreendido”
M. Curie, 1867-1934
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5. Discussão
5.1. Discussão dos clados e caracteres

Clado 96 – Harttiini
Hartiini apresenta-se monofilético e suportado por 14 sinapomorfias sendo 7 exclusivas para o
grupo: ((Harttia leiopleura, (H. kronei + H. loricariformes)) (((Sturisoma rostratum + S. guentheri)
(Lamontichthys filamentosus + Lamontichthys sp.) (Sturisomatichthys citurensis (Farlowella henriquei +
Aposturisoma myriodon))))). Este estudo corrobora os resultados obtidos por Rapp Py-Daniel (1997) e
Armbruster (2004; 2008) em relação ao monofiletismo da tribo. Mesmo que não tenham sido utilizados
estritamente os mesmos táxons na análise. Entretanto o resultado deste estudo não concorda com o que
foi encontrado por Montoya-Burgos et al. (1998) que não considerou Harttiini monofilético e encontrou
Harttia na base da subfamília Loricariinae.

Clado 69 - Loricariini
A tribo Loricariini apresentou 19 sinapomorfias sustentando o clado. Ixinandria steinbachi,
apresentou-se na base da tribo Loricariini e grupo irmão de todos os Loricariini. Esse resultado não
concorda com o que foi proposto por Armbruster (2004; 2008), que considerou Ixinandria e
Rineloricaria como grupo monofilético embora só tenha analisado uma espécie de Rineloricaria.
Spatuloricaria apresentou-se como táxon mais externo do clado composto por todos os Loricariini menos
“Rineloricaria”. Os resultados concordaram parcialmente com o que foi encontrado no estudo de Rapp
Py-Daniel (1997).
Das 19 sinapomorfias encontradas que sustentam Loricariini, cinco são exclusivas para o grupo:
canal presente no “sub-pré-opérculo” com orientação médio-lateral (47:2) e posicionado láteroventralmente (49:1), auto-palatino retangular com margem apresentando aba que se estende ao longo de
todo comprimento do osso (67:1), presença de entalhe pós-orbital (29:1) e este formado pelo esfenótico
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(163:1). Algumas dessas sinapomorfias também foram propostas para o grupo por Rapp Py-Daniel
(1997), Ghazzi (2003) e Paixão (2004).
O caráter 66, “processo ventral do pré-opérculo”, embora não represente uma sinapomorfia para
Loricariini, chama a atenção pelas incongruências encontradas entre o que foi observado nos estudos de
Rapp-Py-Daniel (1997) e Paixão (2004) e o que foi observado no presente trabalho. Nestes trabalhos o
processo ventral do pré-opérculo é considerado ausente ou inconspícuo em Rineloricaria e presente e
conspícuo especialmente em espécies da tribo Harttiini. No presente estudo foram encontradas variações
que podem ser consideradas intermediárias, relacionadas ao tamanho do processo ventral do préopérculo. No grupo interno, foram observadas espécies que apresentam o processo ventral do préopérculo conspícuo, mesmo que não sejam muito desenvolvidos como àqueles presentes em
Lamontichthys, Sturisoma e Harttia. Em Rineloricaria altipinnis, R. formosa, Rineloricaria aff. formosa
sp1 e sp2, R. fallax, R. longicauda, R. hoehnei, Rineloricaria cf. lima RPS01, Rineloricaria cf. lima
RPS02, R magdalenae, R. parva, R. phoxocephala e R. strigilata, o processo ventral do pré-opérculo é
claramente presente enquanto as outras espécies estudadas, concordaram com as observações dos estudos
de Paixão (2004) e Rapp Py-Daniel (1997), em que estes processos são inconspícuos ou ausentes.
O “sulco ventral do mesetmóide” é distribuído de forma bastante variável em Loricariinae e tal
variação torna complexa a codificação de seus estados. Paixão (2004) apresenta a presença do sulco
ventral na porção anterior do mesetmóide como sinapomorfia para três espécies de Lamontichthys (L.
filamentosus, L. llanero e L. maracaibero). Entretanto, este sulco foi observado em algumas espécies de
Rineloricaria além de ser adicionado mais um estado para este caráter: “presente como vários canais”
(além da presença e ausência do sulco). Foi observado entre as várias espécies analisadas um conjunto de
canais pequenos que se abriam na mesma posição do sulco ventral observado por Paixão (2004), e que
recodifiquei como “canal único”. Além do sulco Paixão (2004) aponta a presença de um ligamento
associado a este canal para as espécies onde estava presente, o que não foi observado em nenhuma
espécie analisada neste estudo. Foram apenas observados tecidos conjuntivos na região ventral e
anteriormente ao sulco (quando este era presente). Por outro lado no espécime de Lamonticthys
filamentosus observado no presente estudo, este canal não era presente. Desta forma interpreto que este
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caráter possui variação intra-específica e, portanto deve ser observado com cautela em todos os táxons de
Loricariinae. No presente estudo o caráter foi codificado em três estados na tentativa de melhor
interpretá-lo.

Terminal 46 - Ixinandria steinbachi
Apenas Armbruster (2004; 2008) utilizou Ixinandria em uma análise filogenética. Em
seu estudo Ixinandria montebelloi, agora sinônimo de Ixinandria steinbachi (Rodriguez et al.
2008), aparece como grupo-irmão de Rineloricaria. No presente estudo dez sinapomorfias
sustentam Ixinandria steinbachi na base de Loricariini. Uma dessas sinapomorfias é exclusiva:
processo dorso-mesial do quarto faringobranquial vestigial vs. desenvolvido em Rineloricaria e
ausente em todos os outros táxons analisados. A morfologia externa de Ixinandria se assemelha
a um Harttiini, entretanto, suas estruturas esqueléticas são muitos semelhantes ao padrão geral
de Loricariini, como apontou Isbrücker (1981) ao incluir o gênero em Loricariini.

Clado 67 - Rineloricaria
O monofiletismo de Rineloricaria é proposto com base em doze sinapomorfias. Destas, uma é
exclusiva para o grupo: processo dorso-mesial do quarto faringobranquial desenvolvido. Além desta
sinapomorfia o grupo apresentou os seguintes caracteres sinapomórficos não exclusivos: primeiro
elemento da nadadeira dorsal como uma placa pequena; segundo basibranquial longo; hipobranquiais em
forma de ampulheta com porção mesial menos expandida; processo posterior do primeiro hipobranquial
pequeno ou inconspícuo; lateropterígio reduzido, triangular com base arredondada; três placas
circundando a placa pré-anal; três séries de placas entre o poro urogenital e nadadeira anal com primeiro
pterigióforo estreito aparente, alcançando as duas fileiras mais posteriores da série de placas e nadadeiras
pélvicas não ultrapassando o a inserção da nadadeira anal.
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O monofiletismo de Rineloricaria havia sido colocado em questão apenas por Rapp Py-Daniel
(1997). Naquela proposta, com objetivo de estudar as relações de Loricariinae, Rineloricaria é
parafilético com Rineloricaria lima na base de Loricariini e as espécies restantes de Rineloricaria
apareceram em arranjo politômico e grupo-irmão de todos os gêneros restantes de Loricariini.
Entre as espécies analisadas de Rineloricaria algumas constituem quatro sub-grupos monofiléticos
e 11 espécies cujas relações não foram resolvidas. Rineloricaria maquinensis proveniente da drenagem
Leste-Sul apresentou-se como grupo-irmão de todos os táxons do gênero. O ramo seguinte (clado 78)
compreende R. daraha e R. kronei sustentados por sete sinapomorfias. Este clado é grupo-irmão de todas
as outras espécies do gênero que aparecem em politomia (Clado 65), entretanto alguns ramos foram
agrupados dentro deste clado dos quais destacam-se os seguintes clados que serão comentados a seguir:
72, 75, 80 e 82.

Clados dentro de Rineloricaria
O clado 72 é sustentado por 12 sinapomorfias não exclusivas e é representado pelas seguintes
espécies: ((Rineloricaria uracantha + R. aequalicuspis) ( R. pentamaculata + R. osvaldoi + R.
microlepidogaster)) . Os caracteres que as reúne são: esfenótico retangular ou quadrangular com grande
processo posterior projetado lateralmente, o qual contribui com o contorno do entalhe pós-orbital, contato
dorsal entre ligamento trans-escapular e processo transverso do complexo de Weber, pré-maxila
retangular em vista ventral, maxila com mesmo comprimento ou maior que o auto-palatino, uro-hial
aproximadamente

elíptico,

extremidades

póstero-laterais

do

uro-hial

arredondadas,

segundo

basibranquial em forma de ampulheta, distância interorbital grande (maior ou igual ao comprimento de
duas vezes o comprimento transversal do olho), barbilhão maxilar curto, alcançando até a metade do
comprimento do lábio inferior, até oito placas na série lateral do ventre, odontódios das placas que
recobrem o corpo com disposição aleatória, ornamentação da margem dos lábios inferiores com
triângulos curtos, quase eqüiláteros.
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É possível interpretar este agrupamento de espécies distantes geograficamente, pertencentes a
três diferentes sistemas de drenagem de duas formas: pode-se imaginar um cenário em que Rineloricaria
se apresenta como um gênero muito antigo e de distribuição ampla. A explicação para a distribuição cis e
transandina precisa ser investigada e pode estar estreitamente associada à história geomorfológica do
continente sul-americano (Lundberg et al., 1998) assim como ocorreu com outros grupos de peixes.
Desta forma é possível que através das antigas ligações entre bacia amazônica e bacia do ParanáParaguai no Terciário, antes do soerguimento dos Andes, tenha sido possível o trânsito de espécies que
com as conformações geomorfológicas mais recentes das bacias de drenagem, tenham se isolado tempo
suficiente para especiar.
O clado 75 é composto por (Rineloricaria hoehnei (R. longicauda (R. misionera + R. cadeae))).
O clado é sustentado pelas seguintes sinapomorfias: conexão do processo ventral da vértebra complexa
frágil desde a base, maxila com mesmo comprimento ou maior que o auto-palatino, lateropterígio muito
reduzido, em forma de bastão e livremente embebido em tecido mole, processo posterior do coracóide
orientado lateralmente, formando um ângulo maior que 15º em relação ao eixo do corpo (esqueleto
axial), contorno da órbita elíptica, ausência de papilas entre os dentes do dentário, até oito placas na série
lateral do ventre, quatro fileiras de placas na altura da dorsal, extremidade do pedúnculo caudal
terminando suavemente.
De acordo com a proposta de Rodriguez e Reis (2008), Rineloricaria hoehnei seria alocada em
Hemiloricaria por pertencer ao sistema de drenagem Paraná-Paraguai, entretanto, esta espécie é a mais
basal entre as demais espécies do clado 75 onde aparecem outras espécies que seriam, pela proposta
Rodriguez e Reis (2008), consideradas Rineloricaria. O agrupamento destes táxons na hipótese que
apresento demonstra sua estreita relação de parentesco entre as espécies incluídas na analise e refuta a
hipótese de Rodriguez e Reis (2008). O Arranjo filogenético observado pode servir como exemplo
adicional das relações históricas entre as bacias de drenagem Paraná-Paraguai e Leste-Sul.
O clado 80 é representado pelas seguintes espécies: (R. fallax, (R..aff. formosa sp2 (R..aff.
formosa sp1+ R. formosa))). O clado é sustentado por 18 sinapomorfias: processo anterior do
mesetmóide pequeno (aproximadamente 1/8 do comprimento do mesetmóide), sulco ventral na porção
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anterior do mesetmóide presente como vários canais, área nua da ponta do focinho arredondada, não
alcançando os últimos poros do canal infra-orbital, esfenótico retangular ou quadrangular com grande
processo posterior projetado lateralmente, contribui com o contorno do entalhe pós-orbital,
orbitosfenóide retangular, mas estreito na região mediana, processo transverso do complexo de Weber
longo, ultrapassando a borda do pterótico-supracleitro, canal do ramo parietal sinuoso, sínfise entre
hiomandibular e pro-ótico em vista lateral, posterior, processo ventral do pré-opérculo bem desenvolvido,
inter-hial ultrapassa anteriormente a margem anterior do hiomandibular, margem anterior do cerato-hial
levemente serrilhada na porção mesial, processo posterior do terceiro epibranquial alongado e expandido
lateralmente, processo uncinado na margem posterior do terceiro epibranquial triangular (laminar), placas
faríngeas inferiores triangulares, cartilagem entre as sínfises ósseas do basipterígio forma um retângulo
longo com suturas anterior e posterior largas, papilas dos lábios inferiores dispostas aleatoriamente,
cúspides dos dentes ligeiramente lobadas, arredondadas, pigmentação dos poros do sistema láterosensorial fraca na linha lateral e conspícua na cabeça (neurocrânio e infra-orbitais) (este último estado é
exclusivo para o grupo).
Todas as espécies deste clado são provenientes da Amazônia ocidental. Os caracteres de
morfologia externa observados refletem a proximidade filogenética das espécies deste grupo o que foi
refletido também nos caracteres anatômicos sem deixar dúvidas quanto ao relacionamento do grupo
mesmo que o valor do suporte de Bremer seja baixo (3). Entretanto se comparado a outros clados dentro
de Rineloricaria, este suporte é relativamente alto e pode-se esperar que a hipótese de relacionamento
deste clado seja bastante consistente.
O agrupamento seguinte é o clado 82 que compreende as seguintes espécies: (Rineloricaria
strigilata (R. cf. lima RPS1 + R. cf. lima RPS2 + R. cf. lima Rib Ig. + R. nigricauda)). O clado é
suportado por 13 sinapomorfias: área nua da ponta do focinho arredondada, não alcançando os últimos
poros do canal infra-orbital, esfenótico retangular ou quadrangular com grande processo posterior
projetado lateralmente, contribui com o contorno do entalhe pós-orbital, crista dorsal na superfície do
frontal conspícua, parasfenóide aumentado posteriormente em seu contato com o basioccipital, sínfise
entre hiomandibular e pro-ótico em vista lateral, posterior, processo ventral do pré-opérculo bem
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desenvolvido, contato entre etmóide lateral e metapterigóide parcialmente digitado, extremidades
póstero-laterais do uro-hial arredondadas, processo anterior do primeiro cerato-branquial reduzido,
nodular como uma protuberância, processo posterior do coracóide curto, menor que o comprimento da
margem inferior do coracóide, até oito placas na série lateral do ventre, quatro fileiras de placas na altura
da dorsal, ornamentação da cabeça com cristas bem definidas, adornada por odontódios e entalhes
profundos.
As cinco espécies deste arranjo incluem espécies provenientes das bacias de drenagem do Leste.
Neste clado estão incluídas as três espécies de Rineloricaria. cf. lima, que representam as possíveis
espécies candidatas a neótipo do gênero, R. nigricauda e R. strigilata, pertencente a drenagem leste mais
ao sul (Lagoa dos Patos). R. strigilata aparece na base do ramo e as quatro espécies restantes, sendo três
do rio Paraíba do Sul e uma do rio Ribeira do Iguape, se apresentam em politomia. Uma vez que as
espécies das bacias do leste, em especial rio Paraíba do Sul, são os componentes deste clado, seria
esperado que Rineloricaria steindachneri, da mesma drenagem, estivesse também dentro deste clado o
que não ocorreu. Entretanto as espécies agrupadas evidenciam o estreito relacionamento das bacias do
Leste, que apresenta um grande número de espécies. Assim como ocorre no clado 80 (espécies da
Amazônia Ocidental), as espécies deste clado apresentam muitas similaridades morfológicas e os
complexos anatômicos são igualmente muito similares.

5.2. Considerações sobre alguns caracteres sinapomórficos de Rineloricaria

Caráter 37 - Primeiro elemento da nadadeira dorsal: A presença do primeiro elemento da dorsal em
forma de placa poderia ser interpretada como uma plesiomorfia para Loricariini menos Ixinandria
steinbachi, uma vez que nesta espécie, que é o táxon mais basal entre os Loricariini, este elemento está
ausente. Entretanto, tanto em Loricariini como em Harttiini, ocorre variação entre presença e ausência do
primeiro elemento da dorsal, mas está presente em grande parte das espécies de Rineloricaria.
A presença do primeiro elemento da dorsal como uma placa, é uma sinapomorfia homoplástica
para Rineloricaria e ocorre em Lamontichthys e Sturisoma rostratum. Em R. cadeae, R. cf. lima RPS 01,
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R. longicauda, R. misionera e R. nigricauda a ausência do primeiro elemento da dorsal poderia ser
interpretada como uma perda independente. O primeiro elemento da dorsal como uma placa pequena
ocorre independentemente no grupo mais basal estudado, Neoplecostomus microps, além da presença de
um elemento ossificado entre outros Loricariidae. De acordo com a análise feita neste estudo a presença
desta placa é plesiomórfica e a ausência é uma condição derivada. A presença do primeiro elemento da
dorsal como uma placa em Rineloricaria ocorreu independentemente. Por esta razão a perda do primeiro
elemento da nadadeira dorsal é considerada uma apomorfia para a tribo Loricariini e pode ter ocorrido
independentemente em alguns outros táxons de Loricariinae como proposto por Paixão (2004).

Caráter 94 - Processo posterior do primeiro epibranquial: De acordo com Rapp Py-Daniel
(1997) este processo é ausente em Diplomystes, mas pode estar presente em alguns Loricariidae (Ghazzi,
2003). A ausência deste processo em Rineloricaria compartilhada com Diplomystes pode ser postulada
como uma perda secundária, uma vez que outros Loricariidae apresentam o processo como uma condição
derivada.

Caráter 104 - Processo dorso-mesial do quarto faringobranquial: Este caráter (estado 2) é a
única sinapomorfia exclusiva para Rineloricaria encontrada neste estudo. Entre todos os táxons
analisados, o processo dorso-mesial do quarto faringobranquial desenvolvido está presente
apenas em Rineloricaria.

Caráter 124 - Tamanho e forma do lateropterígio: A maior parte dos loricariídeos apresenta
lateropterígio desenvolvido, muitas vezes ultrapassando os limites do processo anterior do basipterígio.
Em Rineloricaria o lateropterígio é invariavelmente reduzido em tamanho, e é uma sinapomorfia para
Rineloricaria, como observado também por Rapp Py-Daniel (1997). Contudo, o estado 5 (reduzido
triangular) é observado também em Sturisomatichthys citurensis, entretanto pode ser resultado de
convergência, uma vez que em todos os Harttiini, o lateropterígio é desenvolvido. A redução do
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lateropterígio parece ser uma condição derivada para Rineloricaria, uma vez que os grupos mais basais
de Loricariidae apresentam este osso bastante desenvolvido, como ocorre em Neoplecostominae.

Caráter 140 - Presença de franjas nos lábios superiores e/ou inferiores: Com exceção das espécies de
Rineloricaria, todos os Loricariini apresentam papilas filiformes. Embora papilas curtas não seja um
caráter exclusivo de Rineloricaria quando comparado com a subfamília e também outros Loricariidae,
quando comparado a tribo Loricariini, é um caráter exclusivo, compartilhado apenas com Ixinandria
steinbachi. Entre os táxons de Harttiini as papilas são sempre em forma de botão. Desta forma o caráter
“papilas em fora de botão” pode ser interpretado de duas formas: como uma convergência para Harttiini,
Ixinandria steinbachi e Rineloricaria ou pode ser um estado plesiomórfico para Loricariinae sendo as
papilas filiformes sinapomorfia para a tribo Loricariini exceto em Ixinandria steinbachi e Rineloricaria,
os quais mantiveram o estado plesiomórfico.

5.2. Monofiletismo de Rineloricaria e suas relações com outros Loricariinae

Os resultados obtidos no presente estudo apresentam uma hipótese sobre a filogenia de
Rineloricaria e seu posicionamento entre outros membros da subfamília Loricariinae. Algumas hipóteses
de já haviam sido propostas anteriormente por Isbrücker & Nijssen (1976, 1979), Isbrücker (1979, 1980),
Armbruster (2004; 2008), Montoya-Burgos (1998) e Rapp Py-Daniel (1997) para relacionamento do
gênero (Reis, 1983), entretanto tais propostas não foram confirmadas pelas minhas análises. Entre as
contribuições novas deste trabalho está a hipótese de monofiletismo de Rineloricaria e seu padrão de
relacionamento entre este gênero com outros Loricariinae.
Pouco se conhecia sobre o relacionamento do gênero Rineloricaria com outros membros da
família Loricariinae e suas relações internas. Os trabalhos de Isbrücker & Nijssen (1984), Langeani &
Araújo (1994) e Reis & Cardoso (2001) embora apresentem comentários sobre as relações de
Rineloricaria, concentraram-se em descrever espécies novas. Havia três propostas baseadas em análises
filogenéticas que incluíram Rineloricaria e estas não apresentaram resultados consensuais. A hipótese

97

apresentada por Rapp Py-Daniel (1997) foi a mais abrangente, e sugeriu que o gênero Rineloricaria fosse
parafilético tanto com dados ordenados como dados não ordenados. Com caracteres não ordenados, dois
grupos dentro de Rineloricaria foram resolvidos e as espécies restantes aparecem em uma politomia na
base de Loricariini. Nesta mesma topologia, R. lima aparece como táxon mais externo dentre todos os
Loricariini e ainda a espécie Rineloricaria “São Francisco” apresenta-se como grupo-irmão de todos os
gêneros restantes de Loricariini analisados. A topologia dos dois grupos no estudo de Rapp Py-Daniel
(1997) ficou resolvida da seguinte forma com caracteres ordenados: ((Rineloricaria phoxocephala (R.
daraha + R. heteroptera) (R. formosa + “R. platyura”)) (R. strigilata + R. “limaOTO”) (R. uracantha (R.
altipinnis + R. rupestre))). Contudo quando os caracteres foram analisados sem ordenação, o grupo
aparecia parafilético com Rineloricaria lima em posição mais basal de Loricariini e todas as demais
espécies de Rineloricaria formando uma grande politomia que aparecia mais basal do que os outros
táxons de Loricariini (ver Anexo II., fig. 19). O estudo de Rapp Py-Daniel (1997), entretanto, não
contemplou todos os sistemas drenagens onde ocorrem Rineloricaria, de forma que é compreensível que
resoluções incongruentes com as encontradas no presente estudo onde todas as bacias de drenagem foram
amostradas. Além disso, foi utilizado um conjunto de caracteres mais específicos para o grupo interno.
Em contraste com o estudo de Rapp Py-Daniel (1997) que encontrou Rineloricaria lima como táxon mais
externo, no presente estudo R. maquinensis foi encontrado como grupo mais basal do gênero. Outra
diferença está no posicionamento de Rineloricaria daraha. No presente estudo esta espécie aparece como
grupo-irmão de Rineloricaria kronei em um clado basal entre todas as outras espécies do gênero
enquanto no estudo de Rapp Py-Daniel (1997), R. daraha aparece como grupo-irmão de R. heteroptera.
Isbrücker (1979) propôs que Spatuloricaria Schultz, 1944, Dasyloricaria Isbrücker & Nijssen,
1979 e Ixinandria Isbrücker & Nijssen, 1979, juntos com Rineloricaria, formassem a subtribo
Rineloricariina. Entretanto, este trabalho não é resultado de análise filogenética e não foi corroborado no
presente estudo.
O estudo realizado por Montoya-Burgos et al. (1998) utilizando seqüência de RNAr para
investigar o relacionamento entre os grupos de Loricariidae, gerou uma hipótese baseada em máxima
verossimilhança em que Rineloricaria formava uma politomia juntamente com Pseudoloricaria em uma
posição mais basal em relação a outros gêneros de Loricariini. Nas hipóteses propostas por Armbruster

98

(2004; 2008), Rineloricaria apareceu como grupo-irmão de Ixinandria e este clado mais basal em relação
a outros Loricariini. Neste mesmo estudo espécies representantes de Harttiini aparecem como grupo mais
basal da subfamília Loricariinae (ver Anexo II, fig. 20). Tanto a proposta de Montoya-Burgos et al.
(1998) como as de Armbruster (2000; 2004) utilizaram apenas uma espécie de Rineloricaria nas
análises. Já o trabalho de Rapp Py-Daniel (1997) que estudou as relações de subfamília Loricariinae,
foram incluídas na análise 15 espécies de Rineloricaria. Com exceção da hipótese de Rapp Py-Daniel
(1997) em que Loricariini e Harttiini se apresentam como grupos-irmãos, nas outras propostas vale
ressaltar que Loricariini configura-se como grupo mais distal de Loricariinae ao passo que táxons
pertencentes à tribo Harttiini aparecem como mais basais na subfamília (ver Anexo II para visualizar
estudos pretéritos que incluíram Loricariinae nas análises).
As relações entre Harttiini e Loricariini apresentadas no presente trabalho corroboraram os
resultados de Rapp Py-Daniel (1997) em que estas tribos aparecem como grupo-irmãos. As relações
dentro de Loricariini foram apenas parcialmente concordantes com a literatura, uma vez que Ixinandria
steinbachi no presente estudo apresenta-se como mais basal na tribo e os outros Loricariini restantes
foram quebrados em dois grandes grupos-irmãos: “grupo Rineloricaria” e todos os outros Loricariini
“exceto Rineloricaria”.

Dois grupos dentro do clado “Loricariini menos Rineloricaria” foram

encontrados. No presente estudo na base dos dois grupos está Spatuloricaria sp. e os táxons
sucessivamente inclusivos neste grupo são ((Furcodontichthys novaesi (Ricola macrops (Loricaria sp. +
Loricaria cf. cataphracta)) (Pseudohemiodon sp. (Planiloricaria cryptodon (Crossoloricaria sp. +
Apistoloricaria sp.)))), arranjo que concorda com os resultados de Rapp Py-Daniel (1997), com exceção
de Furcodontichthys novaesi que no estudo desta autora aparece dentro do clado que é grupo-irmão do
anteriormente citado (encontrado no presente estudo). O seguinte arranjo foi encontrado por Rapp PyDaniel (1997) para o segundo grupo de Loricariini: (Spatuloricaria (Loricaria (Dentectus (Planiloricaria
(Pseudohemiodon (Crossoloricaria + Apistoloricaria + Rhadinoloricaria)))))). Este resultado é
semelhante ao que foi encontrado em meu estudo com exceção do posicionamento de Spatuloricaria sp.
e Furcodontichthys novaesi como exposto acima. Por outro lado, no presente estudo foram utilizadas
Ixinandria steinbachi e Ricola macrops, não analisadas no estudo de Rapp Py-Daniel (1997) e no estudo
desta autora foram analisados Rhadinoloricaria e Dentectus, não analisados aqui.

99

Mesmo utilizando parte dos caracteres utilizados por Rapp Py-Daniel (1997), os resultados não
são completamente congruentes. Isso provavelmente se deve a adição de táxons do grupo interno e novos
caracteres, algumas modificações e re-interpretações de alguns caracteres, e finalmente o tipo de análises
realizadas com o conjunto de dados.
Recentemente, Rodriguez e Reis (2008), além de descreverem duas novas espécies de
Rineloricaria propuseram uma nova organização para as espécies tradicionalmente alocadas neste gênero
(pelas últimas três décadas). Nesta proposta Rineloricaria estaria composto por um número mais restrito
de espécies (20 na época da publicação do artigo) e revalidaram Hemiloricaria Bleeker, 1862, para
incluir as demais espécies de Rineloricaria (24 no período da publicação). Na proposta desses autores
Hemiloricaria corresponderia ao grupo de espécies mais amplamente distribuídas através da América do
Sul, mas não presentes na bacia do Alto Paraná e drenagens costeiras atlânticas. Além da distribuição, as
espécies de Hemiloricaria seriam caracterizadas por apresentar corpo mais longilíneo (mais comprimido
do que deprimido), raios não ramificados das nadadeiras caudais e algumas vezes nadadeiras ventrais
prolongadas como filamentos, região abdominal totalmente coberta por placas, usualmente com manchas
escuras e caracteres sexuais secundários com odontódios hipertrofiados nas placas laterais da cabeça e
também no topo da cabeça, desde a região interorbital até a região pré-dorsal. Rineloricaria seria restrita
à bacia do Paraná e drenagens costeiras desde o Uruguai ao nordeste brasileiro. Morfologicamente se
diferenciaria de Hemiloricaria por apresentarem corpo mais largo, raios não ramificados da nadadeira
caudal sem filamento ou com filamentos curtos presentes em R. catamarcensis, R. kronei e R.
pentamaculata, região abdominal com cobertura de placas variável (cobertura completa, parcial ou
podendo não apresentar placas). A coloração é mais clara, normalmente apresentando cinco bandas
transversais largas e escuras ao longo da região dorsal do corpo, a partir da nadadeira dorsal. Machos
sexualmente maduros apresentam os odontódios hipertrofiados restritos à região lateral da cabeça e aos
raios das nadadeiras peitorais. Esta caracterização para Rineloricaria concorda com a morfologia geral
das espécies distribuídas nas bacias costeiras do Leste, entretanto não correspondem ao padrão
morfológico e de coloração bastante diversos que ocorrem nas espécies da bacia amazônica. Nesta bacia
ocorrem tanto espécies que apresentam corpo largo (muito deprimido) quanto corpo mais comprimido
(mais longilíneos), além de coloração que varia entre escuro (com manchas) e claro.
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Como exemplos de contraposição à proposta de Rodriguez e Reis (2008) pode-se citar
Rineloricaria osvaldoi (drenagem Araguaia-Tocantins, sub-drenagem da bacia Amazônica, e que
apresenta caracteres morfológicos que a encaixariam entre as espécies de Rineloricaria (Fichberg &
Chamon, 2008), entretanto, pela distribuição proposta no trabalho destes autores, teria que ser
considerada Hemiloricaria. Rineloricaria daraha seria mais um exemplo deste caso, pois além de
apresentar padrão de colorido claro e região ventral nem sempre completamente coberta por placas,
especialmente quando jovens, apresenta corpo mais longilíneo do que largo (Rapp Py-Daniel & Fichberg,
2008). Poderia ser tanto considerada Rineloricaria como Hemiloricaria pela morfologia, e devido à
distribuição geográfica restrita à bacia amazônica seria alocada em Hemiloricaria. Rineloricaria
uracantha, Rineloricaria stewarti, e Rineloricaria sp. “SFrancisco”, embora apresentem região
abdominal completamente coberta por placas, apresentam o mesmo padrão de colorido do que seria
considerado típico de Rineloricaria na proposta de Rodriguez e Reis (2008), entretanto seriam realocadas
em Hemiloricaria pela distribuição geográfica. Na Tabela 1 são listadas as espécies de Rineloricaria por
sistema de drenagem e contrastada com a proposta de divisão do gênero de acordo com Rodriguez &
Reis (2008). O mapa de drenagens da região Neotropical adaptado da divisão proposta por Lundberg et
al. (1998), está apresentado na figura 18. Neste mapa as bacias de drenagem em branco correspondem às
drenagens que não tem registros de representantes de Rineloricaria (drenagens Norte-Nordeste, Parnaíba,
Nordeste e Leste-Norte).
Os resultados obtidos neste estudo indicam que as diferenças na morfologia externa e
distribuição geográfica não corroboram a separação de dois grupos naturais distintos. Uma vez que no
presente estudo é apresentada a hipótese de monofiletismo de Rineloricaria, o gênero Hemiloricaria
deve ser considerado sinônimo de Rineloricaria.
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Tabela 1 - Distribuição das espécies de Rineloricaria por sistema de drenagem e comparação com a
proposta de subdivisão do gênero baseada em distribuição geográfica feita por Rodriguez e Reis (2008)
Sistema de Drenagem - Localidade

Espécie

Rodrigez & Reis, 2008

Noroeste* - Panamá

Rineloricaria altipinnis

Hemiloricaria

Noroeste* - Panamá, Costa Rica

Rineloricaria uracantha

Hemiloricaria

Magdalena/Maracaibo - Colômbia, Venezuela

Rineloricaria magdalenae

Hemiloricaria

Maracaíbo - Venezuela

Rineloricaria rupestris

Hemiloricaria

Norte-Noroeste* - Venezuela

Rineloricaria caracsensis

Hemiloricaria

Essequibo/ Norte* - Guiana, Suriname

Rineloricaria stewarti

Hemiloricaria

Amazonas - Bolívia

Rineloricaria beni

Hemiloricaria

Amazonas - Brasil, Guiana

Rineloricaria fallax

Hemiloricaria

Amazonas/Orinoco - Brasil, Venezuela

Rineloricaria formosa

Hemiloricaria

Amazonas - BR, margem esquerda Negro

Rineloricaria aff. formosa sp1

Hemiloricaria

Amazonas - BR, rio Madeira

Rineloricaria aff. formosa sp2

Hemiloricaria

Amazonas - BR, rio Negro

Rineloricaria heteroptera

Hemiloricaria

Amazonas - BR, margem direita do rio Negro

Rineloricaria daraha

Hemiloricaria

Amazonas - BR, alto rio Negro

Rineloricaria phoxocephala

Hemiloricaria

Amazonas - BR, rio Solimões

Rineloricaria castroi

Hemiloricaria

Araguaia/Tocantins - BR, rio Araguaia superior

Rineloricaria osvaldoi

Hemiloricaria

Amazonas/Paraná - Paraguai /Araguaia-Tocantins - BR

Rineloricaria lanceolata

Hemiloricaria

Paraná/Paraguai - BR, rio Paraguai

Rineloricaria hoehnei

Rineloricaria

Paraná/Paraguai/Uruguai - Brasil, rio Paraguai

Rineloricaria parva

Hemiloricaria

Paraná/Paraguai - BR, SP, Mogi-Guassú

Rineloricaria latirostris

Rineloricaria

Paraná/Paraguai - BR, SP, rio Turvo

Rineloricaria pentamaculata

Rineloricaria

Leste-Sul* - BR, SP, rio Iporanga

Rineloricaria kronei

Rineloricaria

Leste-Sul* - BR, SP, rio Ribeira do Iguape

Rineloricaria cf. lima Rib Ig

Rineloricaria

Leste-Sul* - BR, RJ, rio Paraíba do Sul, Sapucaia

Rineloricaria cf. lima RPS 01

Rineloricaria

Leste-Sul* - BR, RJ, rio Paraíba do Sul, Barra do Piraí

Rineloricaria cf. lima RPS 02

Rineloricaria

Leste-Sul* - BR, RJ, rio Paraíba do Sul, médio

Rineloricaria steindachneri

Rineloricaria

Leste-Sul* - BR, RJ, rio Paraíba do Sul, médio

Rineloricaria nigricauda

Rineloricaria

Leste-Sul* - BR, SC, rio Maquiné

Rineloricaria maquinensis

Rineloricaria

Leste-Sul* - BR, RS, Lagoa dos Patos

Rineloricaria longicauda

Rineloricaria

Leste-Sul* - BR, RS, Lagoa dos Patos

Rineloricaria strigilata

Rineloricaria

Leste-Sul* - BR, RS, Lagoa dosPatos

Rineloricaria microlepidogaster

Rineloricaria

Leste-Sul* - BR, RS, rio Maquine

Rineloricaria aequalicuspis

Rineloricaria

Leste-Sul* - BR, RS, Lagoa dosPatos

Rineloricaria quadrensis

Rineloricaria

Leste-Sul* - BR, RS, Lagoa dos Patos

Rineloricaria cadeae

Rineloricaria

Paraná/Paraguai/Uruguai - Argentina (Missiones)

Rineloricaria misionera

Rineloricaria

São Francisco - BR (Coribe, Bahia)

Rineloricaria sp. SFrancisco

?

* - designações de drenagens propostas neste trabalho para facilitar a compreensão da distribuição
geográfica do gênero; BR = Brasil.
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Figura 18 - Mapa das principais bacias de drenagens da América do Sul (adaptado de Lundberg et al., 1998)
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6. Conclusão

O estudo filogenético apresentado neste trabalho propõe que as espécies analisadas de
Rineloricaria constituem um grupo monofilético. O padrão de relacionamento entre as espécies está
representado por sete clados monofiléticos mais o uma espécie como grupo externo entre todas as
espécies do gênero. Além destes clados monofiléticos, nove espécies de Rineloricaria aparecem em
arranjo politômico.
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Anexo I – Matriz de caracteres
“-” não aplicável, “?” falta de dado, “[ ]”caracteres polimórficos
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1202341000

0112011110

1115202100

200[01]011110

3112312021

31201113[12]0

1011101000

0011100000

1

Rineloricaria longicauda
2113100210

2210000000

0100111112

1121022111

2000002211

001-011104

0101011020

0100110100

0211111010

4-20102002

1202341000

0112012010

1214200111

2001102020

3202004132

3110101111

0010100010

01?1100002

1

Rineloricaria magdalenae
1113101210

2210010000

0100010012

1122011111

2000000111

001-011101

0111011010

00002-0101

0210120012

1-21132031

1232152000

0112012110

1115201110

1002000020

3212302013

3220101110

2012100010

10?1100000

1

Rineloricaria maquinensis
2112100000

2210000000

0100010112

1122011111

2000002211

001-011001

0101001010

2000111001

0110111112

0-10100232

1232351000

0112011010

1225102201

0001100110

2012311523

31110-1110

0012100000

0111102000

1

Rineloricaria microlepidogaster
2102100000

2210001000

0100011111

1121021111

200?002210

000-011001

0101201020

0100211000

0211111100

0-20131232

1202341000

0112011110

1115102100

1001100210

2112011233

31201

[01]1120

0012101010

0010100002

1
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Rineloricaria misionera
2112100010

2210010100

0000010011

1121022111

2000002211

001-111001

0112001010

0100110001

0210100011

1-20122232

3112002032

3320111120

0010100000

1232341000

0112011010

1114202210

2001111010

01?0100002

1

1122022111

2000002211

001-111001

0111012010

1114102111

2001012020

Rineloricaria nigricauda
2113100110

2210010210

0100111011

0000211000

0210111311

0-20122232

1202341000

0112011010

2110001131

2020101110

0012100000

0011100001

1

Rineloricaria osvaldoi
2100100000

2210010200

0100110011

1122021111

2000002111

001-011001

0102002010

1115202100

1000011210

001-011101

0101011020
0002011120

1100310000

0210121302

0-20131232

1232341000

0112011010

311101[23]233

3[12]20101100

0011101030

1011100002

1

1113102210

2210110000

0000111011

1122021111

2000002111

0000110000

0210111112

0-20123231

1232141000

0112012110

1215200200

0112012223

31301

0[14]111

1011100010

21?0103100

1

1122021111

2000002211

001-011001

0111002020

1125202200

100[01]01[01]110

Rineloricaria parva

Rineloricaria pentamaculata
1103100000

2210011100

0000011112

1100211000

0210111112

0-21102232

1232341000

0112011010

3112312233

31101?1120

1011101010

0011100022

1

Rineloricaria phoxocephala
2113102110

2210100101

0000111111

1122011111

2000000111

001-011101

0101011020

0000310000

0210111012

1-20131332

2110002112

3021101111

1012100010

1232342000

0112012110

1215201200

1002102120

10?1102102

1

1122011111

2000000111

001-111001

0101001020

1114102110

0001001020

Rineloricaria quadrensis
2113102010

2210000201

0000111111

0000220001

0211101310

0-20122232

1232341000

0112012110

31[23]2001222

31231?1110

0011100010

0001100001

1

1121021111

2100000111

001-011101

0111001020

1114200100

20010010[01]0

Rineloricaria rupestris
1113100010

2210000000

0000011011

0000110101

0200111112

0-20130131

1232341000

0112011110

2122011223

31101?3111

100[14]001000

00?0100002

1
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Rineloricaria sp. SFrancisco (SFrancisco: drenagem do rio São Francisco)
2103100110

2210010101

0100110012

1122011111

2000002211

001-011101

0101101020

0000211000

0200111012

0-20132232

3012311002

3120103311

1011101010

1202341000

0112011010

1115202201

2001000000

0011100001

1

1112011111

2000000211

001-111004

0101001020

1114100201

2002101022

Rineloricaria steindachneri
2113100010

2210010210

0100100011

0000110100

0211121310

0-20132032

1232341000

0112011110

1112312[12]32

3120101111

0012101000

0011102002

1

1122021111

2000302111

001-011001

0111102010

1??4000200

2001001120

Rineloricaria stewarti
2113100010

2210001200

0100111111

0100210101

0200110202

0-20133232

1232341000

0112011010

2021001222

3021101111

0012101000

11?0103102

1

1122021111

2000002111

001-01110-

0111011010

1115202200

2001101010

Rineloricaria strigilata
2113102110

2210010201

0100010111

0000311001

0211111312

1-20122232

1232121000

0112012010

3012012232

2020101121

0001100010

0111100001

1

1120021111

2000002021

011101100[34]

0111001020

1115100110

0001110010

Rineloricaria uracantha
2113102010

2210010100

1001010011

1100311000

0200121111

1-20122032

1232142000

0112011010

2232111013

0320101110

001[01]100030

0011100002

1

Grupo externo em ordem alfabética
Apistoloricaria sp
2124021--0

0211020000

0110010201

1230002111

2000002111

001-111011

0000200000

2100220102

0111101001

0-21112201

2020154020

1221013243

0400-00300

0010010220

002--03040

3120110-00

2203200000

11?-113022

1

Aposturisoma myriodon
2135102120

2010022000

1011040201

1010020011

2101101021

?01-110011

0102210001

1100431010

0100110201

2041031212

004013-211

0-01011210

0210100310

2003010200

1323110013

2210103110

0000100021

01?-11-000

1

Crossoloricaria sp
2124020--0

0211020001

1110010201

1230002111

2000002121

001-111???

0000203000

2100320102

0111100201

0-21242200

2020154220

1221013243

1000-02300

0011000221

002--03050

3120113200

2203200011

20?-100022

1
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Farlowella henriquei
2132020--1

0200021000

0010120201

1330002001

210000002?

002-010101

0111210001

11014?4012

0102111101

2040054202

0220120110

0001011210

0325011310

0003010010

2320100013

321[12]0-3610

2000100131

00?-11-000

1

Furcodontichthys novaesi
2113022--1

2201110001

0100110111

1221000111

2000002111

001-011114

1101101120

01003?1002

0002111111

1-20130232

1230143000

0112023210

1100202300

2002100021

0014000000

10200-3011

1113400000

21?0100022

1

0110100201

1112020002

1011140201

0021022111

1001200021

001-000014

00[01]1010101

1101121002

0210120202

3211021212

0320124110

0000010010

1121000010

0000010100

2[02]33100013

42010-0020

0[0135]04001121

011211-020

1

2110100201

0012020002

1011140201

0021002111

00012002?1

?02-000101

001?010101

1111222003

02001104-0

3211021012

0300324210

0000211010

1111100010

0100010100

2333110063

42020-0020

0000001121

11?201-020

1

Harttia kronei

Harttia leiopleura

Harttia loricariformis
1110100201

0001020002

0011130201

0111022111

1101000021

001-000101

0012010101

1111122002

0200110201

3240041212

0300124110

0000110010

1122000010

0000010100

2333103023

32010-5020

0000000120

201211-020

1

Hemiodontichthys acipenserinus
2134020--1

2211010101

1000110112

120-0020?1

2000000121

001-011001

010?202010

2100113002

2212111111

4-21015230

2300152000

0111012111

0210200300

0003110020

1121402003

3021103111

0012200?32

00?1103002

1

Ixinandria steinbachi
2110100000

2200000002

0100011111

1122022111

2000002111

001-011001

0102211020

11011?1000

0100110100

1-21132231

1201341000

0112010010

1123102010

1000010110

3031102313

42110-0020

021[04]101030

101001-000

1

Lamontichthys filamentosus
1110010--0

0011032002

0011040101

1022011111

2001?00021

?01-000???

0002010101

1111121002

0110111201

3014154220

0220214110

0001012100

1103100000

0110010110

2333113043

221010[35]110

2000100120

20?-01-010

1
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0011032002

1011040101

Lamontichthys sp.
2110010--0

1022011111

1001200021

101-000014

0001010101

1113100010

2110010110

1111121002

0110110002

2012054222

0220214110

0001111010

2333110043

2210105110

2000001120

20?-01-010

1

1113020--1

2210100001

1100101011

1221002111

2000202211

001-011000

1102101020

20002?0102

0211111001

4-31134231

1230103000

1121013210

0220202300

2001100020

1104003023

3220103310

1210500000

10?0103000

1

12210?2111

2000002211

?01-?11???

210001102?

0510200?00

1001100022

Limatulichthys sp.

Limatulichthys punctatus
110302?--1

2211100001

1100101111

2000220102

0111111001

4-31030231

1230143000

1111013210

1324000023

4220101310

1214500000

11?0100000

1

1210002111

2000002201

?01-111???

0101104020

0314?02300

2001000121

Loricaria cf. cataphracta
1103020--1

2210010100

0100011011

2100120100

0111111101

4-33232200

2020154020

1202023213

1324302042

3020100511

1213310013

20?0103022

1

1103020--1

2210010101

0100011011

1210002111

2000002201

001-111011

0101104020

2000120100

0111111101

0-33232220

2020154020

1202013213

0214?00300

[12]001100121

1324310052

3020100511

2213310013

20?010[03]022

1

01?001101?

?2??002111

20000022?1

???????0?1

1101202010

0210000300

2001110020

2000002221

0110011011

1101202020

0210001300

2001100020

Loricaria sp.

Loricariichthys casteneus
1103022--1

2210010000

2100??3002

0111111101

4-21132232

0230153000

1121013211

1121003003

2220103210

001[02][01]00001

10-111-000

1

2210110101

1100111311

Loricariichthys sp.
2113020--0

1210002111

2100124101

0210111101

1-21134231

1230143000

1122013210

1121003022

2020104111

0014000031

10-1100000

1

1100010201

0220021110

2002110021

002-000101

0102100000

1221102010

000001?010

Neoplecostomus microps
2100100201

1101030002

1111002002

0100010—2

2241134202

1320343000

0101013132

2122014063

4212100020

0600001131

01?-01-000

0
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Planiloricaria cryptodon
0111022--0

1201???002

1110010?01

1230002111

?010002111

?01-?1????

2100200020

0204202300

2010010221

2101140102

1111130201

0-30212201

2220154320

1222013244

10[02]-41002[03]

22201[01]0000

240321000-

11?-11-010

1

Pseudohemiodon sp.
212402?--1

2210030001

0010110201

2101220102

1110100002

0-23212101

1221110042

4120100011

1013320000

1221??2??1

200000??2?

0111111001

0001214010

2020104320

1221103241

1214102200

0001000221

01?0103020

1

2000002211

0110011000

2102201020

0210202300

[12]001001020

2000000121

001-011014

0100212010

1200200300

2003100210

Pseudoloricaria punctata
1103022--1

2211100001

0100101111

1222002111

2000220101

021111[01][04]01

4-30114231

1230103000

1121013210

1104003333

3320103320

1014100030

11?0100000

1

Reganella depressa
20--020--1

1212100001

0000111211

1021002111

2100124102

0011111201

4-21111202

1130103000

1121023210

1024003003

3210103321

141100003-

01?0103002

1

2103020--0

2200000000

0000111211

1212002111

2000002211

?110101112

2101200020

0001120001

0112111101

4-23112230

2020153000

1222013223

0210-02300

2001100021

0001100052

3220102411

??13320011

21?1113020

1

2210100000

0100030011

1122002111

2000002121

?110001012

2102200020

2001220101

0110101100

0-31102222

1030104020

1212013220

1124100200

2001001122

22122120[14]2

21200-0011

22022?0001

201-11-002

1

0010040101

1222012111

0001?0????

001-?11104

0111210101

0113100110

2003010110

Ricola macrops

Spatuloricaria sp.
1100100001

Sturisoma guentheri
2124020--1

0010030000

1101121102

0100110200

2201154222

0220224110

0000011110

2323010043

[34]210103110

?0001011[23]0

20?-01-120

1

1010040201

1122021111

2001100021

0110011104

0102210101

0113201110

0003110110

Sturisoma rostratum
2120020-21

001003?000

1011224102

0100110200

2202154222

0220224110

0000111100

1323000043

3220103110

0000100120

01?-01-120

1
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Sturisomathichthys citurensis
1122020--0

0010032000

0111030301

1022022111

2001?002?1

????000114

0111?10101

0225201000

0001000110

1101121002

0100111100

2214054212

0010024110

0001011110

2333103033

3211101110

?100101130

11?-11-000

1
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Anexo II - Relações filogenéticas que incluíram Rineloricaria nas
análises:

R. lima

Figura 19 – Filogenia da Tribo Loricariini (adaptado de Rapp Py-Daniel,1997)

Figura 20 – Filogenia da subfamília Loricariinae (Armbruster, 2004)
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Figura 21 - Filogenia baseada em máxima verossimilhança (Montoya-Burgos,et al.,1998)
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Anexo III - Valores de índices de consistência e retenção de cada
caráter

1. Índice de Consistência dos caracteres (ic)

+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

+8

+9

+10

+5

+6

+7

+8

+9

+10

2. Índice de Retenção dos caracteres (ir)

+1

+2

+3

+4
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Anexo IV – Lista de caracteres
Neurocrânio, aparelho de Weber e esqueleto axial
1. Processo anterior do mesetmóide ("Cornua") (caráter 1 Rapp Py-Daniel, 1997, Lundberg, 1970,
Schaefer, 1987) - 0. grande, desenvolvida (aproximadamente 1/4 do comprimento do mesetmóide); 1.
pequena; inconspícua (aproximadamente 1/8 do comprimento do mesetmóide); 2. ausente.
2. Processo ventral do mesetmóide (caráter 3 Rapp Py-Daniel, 1997, Schaefer, 1987) - 0. ausente; 1.
presente.
3. Posição do processo ventral do mesetmóide (caráter 4 Rapp Py-Daniel, 1997, Schaefer, 1991,
caráter 4 Paixão, 2004, caráter C11 Armbruster, 2000) - 0. terminal; 1. sub-terminal; 2. não terminal,
proximal; 3. na extremidade proximal, junto ao vômer.
4. Forma do processo ventral do mesetmóide (caráter 3 Paixão 2004; modificado) - 0. disco
completo; 1. vestigial; 2. disco completo com fenestra central; 3. como processo longo triangular
pontiagudo ou retangular; 4. laminar, triangular; 5. globular na base na porção proximal.
5. Tecido aderido à extremidade anterior do mesetmóide (caráter 8 Rapp Py-Daniel, 1997; caráter
2 Paixão, 2004) - 0. ausente; 1. presente.
6. Proteção da extremidade do mesetmóide (caráter 8 Rapp Py-Daniel, 1997) - 0. focinho com
extensão variável de área exposta de pele; 1. focinho coberto por placas, extremidade do mesetmóide faz
contato com placas, não aderido por estas; 2. focinho completamente coberto por placas e ponta do
mesetmóide envolvido por placas.
7. Sulco ventral na porção anterior do mesetmóide (caráter 1 Paixão, 2004, modificado) - 0. ausente;
1. presente, como cavidade única; 2. presente como vários canais.
8. Extensão da área nua da ponta do focinho 0. arredondada, não alcançando os últimos poros do canal
infra-orbital; 1. elíptica ou alongada, não alcançando ou quase alcançando a placa com o último, poro da
série do canal infra-orbital; 2. elíptica ou alongada, alcançando a placa com o último poro da série do
canal infra-orbital.
9. Presença de fileira de placas entre a pele aderida ao mesetmóide e margem anterior do lábio
superior -0. ausente; 1. presente, uma fileira delgada; 2. presente, mais de uma fileira; - . não aplicável.
10. Região anterior do vômer (Caráter 9 Rapp Py-Daniel, caráter 8 Ghazzi, 2003, caráter 5 Paixão,
2004; modificado) - 0. com suturas expandidas e curtas, uma ponta triangular ou ligeiramente
arredondada; 1. alongado com suturas estreitas e longas, pode apresentar duas pontas.
11. Contato do etmóide lateral com suspensório (Schaefer, 1987, caráter 10 Rapp Py-Daniel, 1997,
caráter 7 Paixão, 2004; modificado) - 0. posterior; 1. pontos anterior e posterior; 2. ao longo da
extremidade dos dois ossos (etmóide lateral e metapterigoide).
12. Tipo de contato entre etmóide lateral e região dorsal do metapterigóide (caráter 11 Rapp PyDaniel, 1997, caráter 7 Paixão) - 0. por côndilo; 1. por côndilo posterior e uma pequena sutura anterior;
2. por sutura.
13. Processo dorso-latetal do etmóide lateral (Caráter 12 Rapp Py-Daniel, 1997) - 0. aba larga; 1.
aba pontiaguda.
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14. Borda ventro-posterior do etmóide lateral (Caráter 13 Rapp Py-Daniel, 1997) - 0. pouco
estendida, seguida da margem anterior da órbita; 1. ligeiramente aumentada, mas não contribuindo com o
assoalho da órbita; 2. grandemente aumentada , contribuindo com o assoalho da órbita.
15. Comprimento do frontal em relação à extensão do esfenótico em corte transversal (Caráter 14
Rapp Py-Daniel, pg. 243, modificado) - 0. frontal curto, esfenótico aproximadamente 40% do
comprimento do frontal; 1. frontal longo e esfenótico menor do que 40% do comprimento do frontal.
16. Forma do esfenótico - 0. semitrapezoidal, contribui com o entalhe pós-orbital; 1. retangular ou
quadrangular com grande processo posterior projetado lateralmente, contribui com o entalhe pós-orbital;
2. retangular, não contribui com entalhe pós-orbital; 3. semitrapezoidal, não contribui com entalhe pósorbital.
17. Alcance do frontal em relação à órbita (Caráter 15 Rapp Py-Daniel, 1997) - 0. frontal participa
do contorno da órbita; 1. frontal excluído do contorno da órbita; 2. frontal contribui muito pouco com o
contorno da órbita.
18. Superfície do frontal (que pode participar do contorno superior da órbita) - 0. ausência de crista
dorsal; 1. presença crista dorsal suave; 2. presença crista dorsal conspícua.
19. Odontódios agrupados em fileiras ao longo do nasal, frontal, parieto-supraocciptal e placas prédorsais - 0. ausente; 1. presente.
20. Forma do orbitosfenoide (caráter 16 Rapp Py-Daniel, 1997) - 0. retangular; 1. retangular, estreito
na porção mediana; 2. quadrangular.
21. Articulação ventral entre orbitosfenóide e etmóide lateral (Caráter 17 Rapp Py-Daniel, 1997) 0. comprimento da articulação aproximadamente igual ao contato ventral entre orbitosfenóide e proótico;
1. comprimento da articulação mais expandido do que o contato ventral entre orbitosfenóide e proótico.
22. Conexões do exocciptal (Sutura entre o basiocciptal e o processo trans-escapular - ligamento de
baudelot) (caráter 18 Rapp Py-Daniel, 1997caráter 38 Paixão, 2004, , caráter 18 Ghazzi, 2003) - 0.
basiocciptal suturado com com ligamento transcapular, exocciptal suturado a ambos dorsalmente; 1.
basiocciptal não suturado com ligamento transcapular, exocciptal entre os dois ossos.
23. Expansão ventral do ligamento trans-escapular (ligamento de baudelot ossificado) - 0. não
expandido, delgado; 1. expandido, laminar.
24. Área do exocciptal em vista ventral - 0. quadrangular, expandida; 1. retangular, estreita.
25. Perfurações do pterótico-supracleitro (caráter 20 Rapp Py-Daniel, 1997) - 0. todos pequenos e
regulares; 1. algumas grandes e irregulares.
26. Processos laterais do basiocciptal (caráter 21 Rapp Py-Daniel, 1997) - 0. ausentes; 1. pequenos,
mais curtos que a altura do basiocciptal, não expandidos ventralmente; 2. pequenos, curtos, expandido
ventralmente; 3. grande, expandidos apenas lateralmente; 4. muito grandes, expandidos lateralmente e
ventralmente.
27. Largura da área de contato entre basiocciptal e parasfenóide (Caráter 22 Rapp Py-Daniel,
1997) - 0. parasfenóide aumentado posteriormente; 1. parasfenoide estreito ao longo de todo seu
comprimento.
28. Processo lateral do esfenótico (caráter 8 Paixão, 2004, caráter C30, Armbruster 1997) - 0.
longo; 1. curto; 2. muito reduzido ou ausente; 3. muito longo.
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29. Entalhe pós-orbital formado pelo esfenótico (caráter 9 Paixão, 2004) - 0. ausente; 1. presente.
30. Conexão entre ligamento transcapular e processo transverso do complexo de weber (caráter 92
Rapp Py-Daniel, 1997) - 0. sem contato; 1. contatando dorsalmente; 2. contatando ventralmente.
31. Tipo de contato entre processo transverso do complexo de weber e pterótico-supracleitro
(caráter 93 Rapp Py-Daniel,1997, modificado) - 0. contato sem sutura; 1. sutura total ou parcial.
32. Comprimento do processo transverso do complexo de weber (quarta parapófise vertebral)
(caráter 94 Rapp Py-Daniel, 1997) - 0. curta, não alcançando a borda do pterótico-supracleitro; 1.
aproximadamente o mesmo tamanho da extensão do pterótico-supracleitro; 2. mais longa, indo além da
borda do pterótico-supracleitro; 3. se estendendo posteriormente e alcançando a sexta costela vertebral.
33. Processo ventral da vértebra complexa (caráter 95 Rapp Py-Daniel, 1997) - 0. ausente; 1.
pequeno, orientado lateralmente; 2. pequeno, orientado dorsalmente; 3. grande, achatado, orientado
lateralmente.
34. Conexão do processo ventral da vértebra complexa (caráter 96 Rapp Py-Daniel, 1997) - 0. forte
na base do processo ventral da vértebra complexa; 1. fragil desde a base; 2. fragil a partir do meio do
processo ventral.
35. Canal aórtico (caráter 97 Rapp Py-Daniel, 1997) - 0. presente; 1 ausente.
36. Extensão do canal aórtico (caráter 98 Rapp Py-Daniel, 1997) - 0. vértebras 6-7; 1. vértebras 7-8;
2. vértebras 9-11.
37. Primeiro elemento da nadadeira dorsal (caráter 114 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 52 Paixão,
2004, caráter D13 Armbruster 1997) - 0. presente na forma de espinho robusto e pequeno, articulado
com o primeiro pterigióforo da nadadeira dorsal; 1. presente como uma placa pequena; 2. ausente.
38. Vértebra com espinho neural alongado formando a articulação com o primeiro pterigióforo da
nadadeira dorsal (caráter 103 Rapp Py-Daniel, 1997) - 0. não a sétima; 1. a sétima.
39. Orientação do primeiro pterigióforo da nadadeira dorsal para sua articulação com o espinho
neural (caráter 104 Rapp Py-Daniel, 1997) - 0. dorsal:ventral; 1. posterior:anterior.
40. Forma e conexão da sexta costela (caráter 112 Rapp Py-Daniel, 1997) - 0. dois pontos de
articulação; 1. uma articulação.
41. Costela da sétima vértebra (caráter 113 Rapp Py-Daniel, 1997) - 0. presente e completa; 1.
presente mas curta; 2. vestigial ou ausente.
42. Número de raios da nadadeira dorsal - 0. 8; 1. 7.
43. Número de raios da nadadeira anal - 0. 6; 1. 5.
44. Número de raios na nadadeira caudal - 0. 12; 1. 13 ou 14; 2. 16.
45. Número de placas supra-caudais - 0. 3; 1. mais de 3; 2. 2.
46. Nadadeira adiposa - 0. ausente; 1. presente.
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Sistema de canais látero-sensoriais
47. Orientação do canal sensorial presente no “sub-pré-opérculo" (Canal-bearing plate, Schafer,
1988, caráter 161 Rapp Py-Daniel, caráter 35 Paixão) - 0. crânio-caudal; 1. médio-mesial; 2. médiolateral.
48. Tamanho do “sub-pré-opérculo” (caráter 162 Rapp Py-Daniel, 1997) - 0. grande; 1. médio; 2.
pequeno.
49. Localização na cabeça do “sub-pré-opérculo” (caráter 34 Paixão 2004, caráter 161 Rapp PyDaniel, 1997) - 0. lateral; 1. látero-ventral; 2. ventral.
50. Número de canais ossificados no canal preopercular (Caráter 164 Rapp Py-Daniel, 1997) - 0. 3;
1. 2.
51. Ponto de bifurcação dos canais infraorbitais e supraorbitais (caráter 166 Rapp Py-Daniel, 1997)
- 0. no esfenótico; 1. na borda do esfenótico e pterótico-supracleitro.
52. Canais infraorbitais (caráter 167 Rapp Py-Daniel, 1997)- 0. não ramificados; 1. ramos emergem
do canal entre os ossos do infraorbital.
53. Número de canais infraorbitais (caráter 168 Rapp Py-Daniel, 1997) - 0. mais do que 6; 1. 6; 2.
menos do que 6.
54. Ossificação das ramificações dos canais infraorbitais (caráter 169 Rapp Py-Daniel, 1997) - 0.
não ossificados; 1. ossificados.
55. Canal nasal (caráter 170 Rapp Py-Daniel, 1997) - 0. canal limitado ao osso nasal; 1. canal
ossificado passando a outra placa dérmica.
56. Forma do osso nasal (caráter 171 Rapp Py-Daniel; modificado) - 0. retangular, reto ou levemente
curvo; 1. aproximadamente retangular e apresenta prolongamento lareral disposto a 90º na porção distal
do osso.
57. Comprimento do nasal (razão entre comprimento e largura) - 0. curto; 1. longo.
58. Ângulo do canal do ramo parietal (caráter 172 Rapp Py-Daniel, 1997) - 0. reto; 1. curvo; 2.
sinuoso.
59. Comprimento do canal do ramo do parietal (caráter 173 Rapp Py-Daniel, 1997) - 0. muito curto;
1. longo.
60. Saída (emergência) canal do ramo parietal-terminando no frontal - 0. terminando na borda do
frontal/supraocciptal; 1. terminando na borda do frontal/esfenótico; 2. no parieto-supraocciptal; 3. no
esfenótico; 4. entre frontal, esfenótico e parieto-supraocciptal.
61. Abertura do poro epifisial (caráter 175 Rapp Py-Daniel, 1997; modificado) - 0. poro pequeno; 1.
grande; 2. entalhe, fenda.

Suspensório e Arco Mandibular
62. Forma do suspensório como um todo - 0. Triangular pouco alongado; 1. Tendendo a retangular,
alongado;
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63. Posição da sínfise entre hiomandibular e pro-ótico em vista lateral (caráter 29 Paixão, 2004,
caráter 46 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 38 Ghazzi, 2003 - modificado "Extensão da margem
posterior do hiomandibular"; caráter S2 Armbruster 2000) - 0. posterior; 1. anterior.
64. Crista na superfície lateral do hiomandibular para inserção do músculo levator arcus palatini
(caráter 31 Paixão, 2004, carater 40 Rapp Py-Daniel, 1997) - 0. ausente; 1. presente suave ,
incompleta; 2. presente bem protuberante, completa.
65. Contribuição do pterótico-supracleitro à articulação do hiomandibular ao crânio (caráter 30
Paixão, 2004, caráter 44 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 4 Schaefer, 1997, caráter 36 Ghazzi, 2003,
caráter S3 Armbruster 2000) - 0. ampla, equivalente a do pro-ótico; 1. reduzida, menor que a do proótico; 2. reduzida ou ausente, participação quase exclusiva do pró-ótico.
66. Processo ventral do pré-opérculo (caráter 32 Paixão, 2004) - 0. inconspícuo ou ausente; 1. bem
desenvolvido.
67. Forma do auto-palatino (com relação a margem) (caráter 22 Ghazzi, 2003, Grande , 1987, de
Pinna, 1993, Rapp Py-Daniel, 1997) - 0. em forma de bastão, sem aba lateral. 1. retangular, com uma
aba lateral ao longo de toda extensão do osso; 2. retangular com porção distal mais expandida, aba lateral
triangular com porção distal formando ângulo agudo; 3. alongado aproximadamente retangular, com aba
lateral bem desenvolvida que cobre 2/3 da da extensão lateral do osso na porção distal; 4. alongado com
base expandida, aba bem desenvolvida que cobre 2/3 do comprimento do osso na porção proximal.
68. Processo anterior do auto-palatino (Caráter 23 Ghazzi, 2003) - 0. ausente; 1. presente.
69. Tipo de contato entre etmóide lateral e metapterigóide (Armbruster 2000, caráter S22,
modificado) 0. liso; 1. parcialmente digitada; 2. completamente digitada.
70. Canal do metapterigóide (Howes, 1983, Schaefer, 1987, 1991, caráter 36 Rapp Py-Daniel, 1997,
Paixão, 2004) - 0. ausente; 1. presente.
71. Forma da premaxila em vista ventral - 0. quadrangular; 1. retangular; 2. oval .
72. Relação de comprimento entre maxila e auto-palatino - 0. maxila menor que o auto-palatino; 1.
maxila com mesmo tamanho ou maior que o auto-palatino.
73. Esquirola palatal (“palatine splint”, Shcaefer, 1987; caráter 20 Paixão, 2004) - 0. ausente; 1.
presente.
74. Espessura da maxila em relação à espessura do auto-palatino - 0. maxila com até a metade da
espessura do auto-palatino (com aba, no caso de presença); 1. maxila com aproximadamente mesma
espessura do auto-palatino.

Arco Hióide
75. Forma e espessura do inter-hial - 0. nodular, globoso; 1. laminar, quadrangular ou retangular; 2.
laminar, alongado com região distal digitada ou arredondada; 3. laminar, com face ântero-ventral
arredondada; 4. delgado, muito reduzido.
76. Posição do inter-hial em relação ao hiomandibular (caráter H33 Armbruster, 2000;
modificado) - 0. sobre o hiomandibular (no limite inferior, na metade dos limites anterior e posterior); 1.
sobre o hiomandibular, atingindo o limite antero-inferior do hiomandibular; 2. ultrapassando

128

anteriormente os limítes do hiomandibular; 3. sobre a porção mediana do hiomandibular; 4. sobre a
cartilagem entre hiomandibular, quadrado e metapterigoide.
77. Forma do uro-hial - 0. aproximadamente um triangulo isósceles com lados aproximadamente
convexos; 1. aproximadamente elíptico; 2. aproximadamente retangular; 3. aproximadamente um
triângulo equilátero; 4. aproximadamente um losango.
78. Forma das extremidades postero-laterais do uro-hial - 0. arredondada; 1. formando ângulo igual
ou menor que 90º.
79. Número de raios branquiostegais (caráter 55 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 44 Ghazzi, 2003,
caráter H8 Armbruster 2000) - 0. igual a 4; 1. menos que 4.
80. Margem anterior do cerato-hial - 0. margem serrilhada; 1. levemente serrilhada na porção mesial;
2. lisa; 3. levemente serrilhada na porção mais distal do osso.
81. Conexão do cerato-hial com epi-hial (Lundberg, 1970; caráter 60 Rapp Py-Daniel, 1997) - 0.
uma sutura, ossos se contactam na região da crista dorsal; 1. duas suturas; 2. completamente suturado.
82. Gancho no epi-hial (caráter 61 Rapp Py Daniel, 1997, caráter 46 Ghazzi, 2004) - 0. ausente; 1.
pequeno; 2. grande, projetado.
83. Conexão do hypo-hial com cerato-hial (Lundberg, 1970, caráter 62 Rapp Py-Daniel, 1997,
caráter 47 Ghazzi, 2003) - 0. sincondral; 1. sutural e sincondral.
84. Expansão do cerato-hial (Schaefer, 1987, caráter 63 Rapp Py-Daniel, 1997; modificado) - 0. não
expandido; 1. expandido mas o hipo-hial nào expandido; 2. tão expandido quanto o hipo-hial.

Arcos branquiais
85. Número de basibranquiais ossificados (Pinna, 1993, caráter 64 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter
48 Ghazzi, 2003) - 0. somente o primeiro; 1. primeiro e segundo.
86. Forma do primeiro basibranquial (de Pinna 1993, caráter 66 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 49
Ghazzi; modificado) - 0. cilíndrico; 1. ampulheta; 2. leque; 3. quadrangular.
87. Tamanho do primeiro basibranquial (de Pinna 1993, caráter 66 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter
49 Ghazzi; modificado) - 0. curto; 1. alongado.
88. Forma do segundo basibranquial (caráter 67 Rapp Py-Daniel 1997, caráter 50 Ghazzi, 2003,
modificado) - 0. cilíndrico; 1. ampulheta; 2. quadrangular; 3. cilíndrico com base expandida; 4. nodular,
vestigial ou ausente.
89. Tamanho do segundo basibranquial (caráter 67 Rapp Py-Daniel 1997, caráter 50 Ghazzi, 2003)
- 0. curto (tão largo quanto longo); 1. alongado (mais longo do que largo); - . não aplicável.
90. Forma dos hipobranquiais (de Pinna, 1993; caráter 71 Rapp Py-Daniel 1997, caráter 51 Ghazzi,
2003, caráter 12 Paixão, 2004) - 0. bastão; 1. leque; 2. ampulheta, com porção mesial menos expandida.
91. Processo anterior do primeiro cerato-branquial (Schaefer, 1987; caráter 72 Rapp Py-Daniel,
1997; caráter 52 Ghazzi, 2003; modificado) - 0. muito reduzido; 1. reduzido, nodular como
protuberância; 2. presente, atingindo metade do cerato-branquial; 3. presente, grande com tamanho
equivalente ao do cerato-branquial; 4. ausente.
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92. Expansão do processo anterior do primeiro cerato-branquial (caráter 73 Rapp Py-Daniel,
1997, caráter 53 Ghazzi, 2003, caráter 14 Paixão, 2004; modificado) - 0. lâmina larga; 1. mesma
espessura do primeiro cerato-branquial; -. não aplicável.
93. Processo anterior do primeiro epibranquial (caráter 73 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 54
Ghazzi, 2003) - 0. ausente; 1. presente como pequena aba, orientada anteriormente; 2. presente, pequeno
e triangular, orientado distalmente; 3. presente como grande aba triangular orientada anteriormente; 4.
diminuto, inconspícuo, como pequena protuberância.
94. Processo posterior do primeiro epibranquial (caráter 55 Ghazzi, 2003,) - 0. ausente; 1. pequeno,
inconspícuo; 2. alongado, pontiagudo; 3. grande, laminar; 4. formando canal.
95. Processo anterior do segundo epibranquial (caráter 56 Ghazzi, 2003,) - 0. ausente; 1. presente
como uma aba curta, laminar; 2. presente como uma aba laminar expandida.
96. Processo posterior do segundo epibranquial (caráter 57 Ghazzi, 2003) - 0. diminuto; 1. grande,
distal; 2. pequeno, uncinado, expandido na base; 3. alongado, laminar, expandido em todo comprimento;
4. ausente; 5. formando canal.
97. Processo posterior do terceiro epibranquial (caráter 76 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 58
Ghazzi, 2003; modificado) - 0. pequeno, curto; 1. alongado, expandido lateralmente; 2. protuberante,
triangular ou quadrangular; 3. uncinado, longo; 4. formando canal; 5. ausente.
98. Processo uncinado na margem posterior do terceiro epibranquial (caráter 75 Rapp Py-Daniel,
1997, caráter 107 Britto, 2002, caráter 15 Paixão, 2004) - 0. curto (pequena protuberância); 1. longo
(cilíndrico de aproximadamente ¼ do comprimento do 3º epibranquial); 2. ausente; 3. triangular (lamina
em forma de triângulo expandida posteriormente).
99. Processo do quarto epibranquial - com processo uncinado (caráter 78 Rapp Py-Daniel, 1997,
caráter 59 Ghazzi, 2003; modificado) - 0. aba proximal, curta, pequena; 1. aba delgada, orientada
dorsalmente; 2. aba espessa, orientada dorsalmente; 3. ausente.
100. Processo anterior do quarto epibranquial (caráter 60 Ghazzi, 2003) - 0. conspícuo (expandido
anteriormente); 1. inconspícuo (pequena protuberância); 2. ausente.
101. Filamentos branquiais do quarto epibranquial (caráter 79 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 61
Ghazzi, 2003) - 0. firmemente presos; 1. fracamente presos; 2. sem filamentos.
102. Forma do terceiro faringobranquial (caráter 80 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 62 Ghazzi,
2003; modificado) - 0. forma de bastão; 1. em forma de bastão mas com aba lateral delgada; 2. forma de
bastão longo com base expandida; 3. forma de bastão curto com base expandida.
103. Forma do quarto faringobranquial (caráter 81 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 64 Ghazzi,
2003; modificado) - 0. robusto, em forma de uma grande plataforma discoidal; 1. representado por uma
área ossificada reduzida, nodular, envolta de densa cartilagem; 2. representado por área óssea
desenvolvida, envolta em cartilagem; 3. robusto, triangular; 4. ausente ou vestigial.
104. Processo dorso-mesial do quarto faringobranquial - 0. ausente; 1. vestigial; 2. presente,
desenvolvido.
105. Forma das placas faríngeas inferiores (caráter 82 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 65 Ghazzi,
2003; modificado) - 0. aproximadamente quadrangular; 1. triangular; 2. aproximadamente trapezoidal; 3.
em forma de bastão, expandido no meio.
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106. Dentes das placas faríngeas inferiores (caráter 85 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 66 Ghazzi,
2003; modificado) - 0. dentes presentes apenas na região central; 1. dentes restritos a uma pequena
região mediana; 2. dentes cobrindo a borda posterior; 3. dentes ausentes; 4. dentes recobrindo da metade
do osso, em linha reta, à borda posterior; 5. dentes recobrindo toda área da placa.
107. Número de fileiras de dentes das placas faríngeas inferiores - 0. uma fileira; 1. duas fileiras; 2.
três fileiras; 3. mais de três fileiras; 4. dentes não dispostos em fileiras organizadas; -. não aplicável.
108. Forma das placas faríngeas superiores (caráter 87 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 68 Ghazzi,
2003; modificado) - 0. ovais ou arredondadas; 1. forma de clava; 2. aproximadamente triangulares; 3.
quadrangulares ou aproximadamente retangulares.
109. Placas faringeanas superiores (caráter 89 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 69, Ghazzi, 2003;
modificado) - 0. placa laminar; 1. com aba óssea dorsal; 2. placa espessa.
110. Dentição das placas ósseas superiores (caráter 88 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 70 Ghazzi,
2003; modificado) - 0. completa; 1. incompleta.
111. Dentes molariformes nas placas faríngeas superior e inferior (caráter 90 Rapp Py-Daniel,
1997, caráter 17 Paixão, 2004; modificado) - 0. ausentes; 1. presentes.
112. Tamanho dos dentes da placa faríngea inferior - 0. muito reduzidos, pontiagudos; 1. longos,
pontiagudos; 2. longos, lobados.
113. Forma do terceiro epibranquial - 0. barra aproximadamente reta; 1. sinusoidal; 2. barra curva
mediana.
114. Forma do quarto epibranquial - 0. barra aproximadamente reta; 1. face distal ligeiramente
expandida; 2. barra em forma de L com a base do L expandida na região mais distal do osso, na face de
contato com o quarto faringobranquial.

Cintura pélvica
115. Tipo de conexão da sínfise do basipterígio (caráter 148 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 110
Ghazzi, 2003) - 0. Presente como uma longa cartilagem entre os dois contatos ósseos anterior e
posterior; 1. presente com uma cartilagem reduzida com maior área de contato ósseo; 2. com cartilagem
reduzida e contato ósseo antes e após cartilagem reduzidos e/ou equivalentes ao tamanho da cartilagem.
116. Sínfise do basipterígio: tipo de contato ósseo (caráter 149 Rapp Py-Daniel, 1997) - 1. sutura
somente na região posterior da cartilagem; 2. sutura anterior e posterior a cartilagem; 3. sutura somente
na região anterior da cartilagem.
117. Tamanho e forma da cartilagem entre as sínfises ósseas do basipterígio - 0. quadrangular, com
suturas anterior e posterior largas; 1. retângulo curto, com suturas anterior e posterior largas; 2. retângulo
longo, com suturas anterior e posterior largas; 3. retângulo muito longo e delgado, com suturas anterior e
posterior delgadas.
118. Forma da cintura pélvica como todo (razão entre comprimento e largura) - 0. quadrangular, tão
larga quanto longa; 1. retangular, ligeiramente expandida, mais longa do que larga; 2. retangular,
expandida, muito mais longa do que larga (comprimento aproximadamente duas vezes a largura).
119. Processo anterior interno do basipterígio (caráter 150 Rapp Py-Daniel, 1997, caráter 63
Paixão, 2004) - 0. ausência de contato entre os processos de cada basipterígio; 1. ponta anterior dos
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processos convergem e conectam-se através de ligamento formando uma grande fenestra mediana; 2. os
processos conectam-se extensivamente seguidos por uma fenestra mediana; 3. ponta anterior dos
processos convergem e conectam-se através de ligamento; 4. processos conectam-se extensivamente,
fusionados anteriormente e não seguidos por fenestra mediana.
120. Processo anterior externo do basipterígio (caráter 151 Rapp Py-Daniel, 1997) - 0. presente, mas
afastado um do outro; 1. convergem mesialmente; 2. convergem mesialmente com pontas fusionadas na
linha mediana; 3. ausente (perda ou fusão); 4. muito reduzido.
121. Orientação do processo anterior interno do basipterígio (caráter 152 Rapp Py-Daniel, 1997) 0. anteriormente; 1. mesialmente.
122. Forma do processo posterior do basipterígio (caráter 153 Rapp Py-Daniel, 1997) - 0. muito
pequeno e pontiagudo; 1. arredondado e largo; 2. lanceolado; 3. alongado, delgado, pontiagudo; 4. curto,
aproximadamente triangular; 5. lanceolado, alongado.
123. Tamanho relativo do processo do basipterígio (Caráter 154 Rapp Py-Daniel) - 0. processo
anterior mais longo do que o processo posterior; 1. processo anterior levemente mais longo ou igual ao
processo posterior; 2. processo anterior mais curto do que o processo posterior.
124. Tamanho e forma do lateropterígio (caráter 157 Rapp Py-Daniel, 1997, de Pinna 1993;
modificado) -0. ausente; 1. muito grande em forma de prego e articulado com basipterígio através de
ligamentos; 2. grande, em forma de bastão e conectado ao basipterígio por ligamentos; 3. curto,
triangular, livre. 4. muito reduzido, em forma de bastão, livremente embebido em tecido mole; 5. muito
reduzido, triangular com base arredondada, livremente embebido em tecido mole
125. Largura das duas expansões laminares do ramo anterior lateral no basipterígio ("External
processes ridge" Shelden, 1937; caráter 155 "arrector dorsalis flanges" Rapp-Py-Daniel; caráter
115, Ghazzi, 2003; caráter 65, Paixão, 2004) - 0. externa mais larga; 1. simétricas; 2. externa mais
estreita.
126. Número de raios das nadadeiras pélvicas - 0. seis; 1. cinco.

Cintura peitoral
127. Comprimento relativo do processo posterior do coracóide em relação a margem inferior do
coracóide - 0. aproximadamente mesmo tamanho; 1. processo posterior do coracóide longo, maior do
que a margem inferior do coracóide; 2. processo posterior do coracóide curto, menor que comprimento
da margem inferior do coracóide.
128. Margem ântero-ventral do cleitro (caráter 140 Rapp Py-Daniel, 1997; modificado) - 0.
transversalmente reta; 1. curvada expandida; 2. curvada, ligeiramente expandida anteriormente na região
mesial; 3. curvada, muito expandida anteriormente na região mesial.
129. Orientação do processo posterior do coracóide - 0. reto, orientado paralelamente em relação ao
eixo do corpo; 1. inclinado lateralmente, formando ângulo maior que 15º em relação ao eixo do corpo.
130. Tipo de contato entre os coracoides - 0. totalmente conectado; 1. conectado extensamente na
região posterior e região anterior com pequena área desconectada.
131. Fenestra entre as sínfises dos coracoides e cleitro (entre os 4 ossos) (caráter 143 Rapp Pydaniel, 1997; modificado) - 0. ausente; 1. forma arredondada; 2. forma quadrangular ou com ângulos
retos.
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132. Número de raios divisos da nadadeira peitoral (Caráter 139 Rapp Py-Daniel, 1997) - 0. sete; 1.
seis.
133. Prolongamentos filamentosos nas nadadeiras peitorais e dorsal - 0. ausentes; 1. presentes.

Morfologia Externa
134. Forma da cabeça (margem em vista dorsal, entre os dois opérculos) - 0. arredondada; 1.
triangular; 2. triangular pontiaguda; 3. muito pontiaguda e longa.
135. Forma do contorno da órbita - 0. arredondada; 1. elíptica.
136. Distância interorbital - 0. pequena (inferior a distância de duas vezes o comprimento transversal
do olho); 1. grande (maior ou igual ao comprimento de duas vezes o comprimento transversal do olho).
137. Padrão de pigmentação em torno do poro epifisial (Schaefer,1997; Schaefer & Aquino, 2000) 0. não pigmentado; 1. fracamente pigmentado; 2. fortemente pigmentado.
138. Forma da abertura da cavidade nasal - 0. elíptica (perpendiculares ao eixo da cabeça); 1.
arredondada ou oval; 2. triangular.
139. Tamanho relativo do barbilhão maxilar (caráter 178 Rapp Py-Daniel, 1997; modificado) - 0.
ausente; 1. curtos (alcançando até a metade do comprimento do labio inferior); 2. longos (alcançando ou
ultrapassando o comprimento do labio inferior).
140. Presença de franjas (papilas em forma de franja) nos lábios superiores e/ou inferiores - 0.
ausente; 1. presente; 2. presentes porém curtas.
141. Disposição das papilas labiais dos lábios inferiores - 0. dispostas aleatoriamente; 1. dispostas em
fileiras aproximadamente transversais em relação ao eixo da cavidade oral; 2. dispostas em fileiras
concêntricas em torno da cavidade oral ou uniformemente distribuídas com tamanhos quase iguais; 3.
variando entre papilas grandes e pequenas intercaladas (de forma aproximadamente organizada).
142. Ornamentação da cavidade oral (assoalho/região posterior a pré-maxila, recobrindo o
autopalatino) - 0. sem papilas orais; 1. papilas orais pequenas; 2. papilas orais grandes (facilmente
visualizáveis em machos e fêmeas); 3. com uma ou mais papilas grandes, bem desenvolvidas (valva).
143. Forma da extremidade das cúspides dos dentes (Rapp Py-Daniel, 1997, Rodriguez, 2003;
modificado) - 0. ligeiramente pontiagudos; 1. fortemente pontiagudos; 2. lobada/arredondada; 3. cúspide
maior aproximadamente reta.
144. Forma dos dentes (comprimento, curvatura) (Rapp Py-Daniel, 1997, Rodriguez, 2003;
modificado) - 0. alongados, fortemente curvados para dentro da cavidade oral; 1. curtos, pouco curvados
para dentro da cavidade oral; 2. alongados, pouco curvados para dentro da cavidade oral; 3. alongados,
curvados em torno de 90º para dentro da cavidade oral (na porção onde as duas cúspides se dividem); 4.
muito curtos sem curvatura aparente.
145. Tamanho das cúspides dos dentes do dentário - 0. uma das cúspides pouco maior que a outra; 1.
cúspides de mesmo tamanho ou aproximadamente de mesmo tamanho; 2. cúspides não regulares; 3. uma
das cúspides muito maior que a outra; 4. uma cúspide.
146. Papilas entre os dentes do dentário - 0. ausentes; 1. papilas presentes (entre os dentes, atrás dos
dentes ou na frente dos dentes).
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147. Padrão de pigmentação do corpo - 0. monocromático (sem faixas transversais definidas); 1. com
faixas escuras transversais (podendo atingir as nadadeiras); 2. com faixas transversais claras; 3. com
manchas escuras aleatórias; 4. podem ou não apresentar faixas transversais escuras definidas e/ou
apresentam pintas e manchas escuras.
148. Pigmentação em torno dos poros do sistema látero-sensorial - 0. ausente; 1. fortemente
pigmentados em todo sistema com pigmentação mais conspícia na linha lateral, a partir da primeira placa
após o pterótico-supracleitro até a última placa do pedúnculo caudal; 2. pigmentação presente, mas não
muito conspícua nos poros da linha lateral e cabeça (neurocrânio e infraorbitais); 3. pigmentação presente
somente nos poros da linha lateral; 4. pigmentação fraca na linha laterla e conspícua na cabeça
(neurocrânio e infraorbitais); 5. pigmentação presente somente nos poros da da cabeça (neurocrânio e
infraorbitais).
149. Número de placas da série lateral do ventre (contadas a partir da inserção muscular posterior
da nadadeira peitoral até a parte anterior da nadadeira pélvica) - 0. até 5 placas; 1. até 6 placas; 2.
até 7 placas; 3. até 8 placas; 4. até 9 placas; 5. mais de 9 placas pequenas; 6. ausentes.
150. Forma das placas pré-dorsais - 0. semitrapezoidal, ligeiramente pontiagudas, com quilha formada
por odontódios maiores; 1. trapezoidal, sem quilha; 2. trapezoidal, com quilha; 3. semitrapezoidal com a
face distal ligeiramente arredondada.
151. Forma das placas dorsais (Schaefer,1991) - 0. retangulares sem quilha formada por agrupamento
de odontídos na região mais lateral da placa; 1. semitrapezoidal, com quilha; 2. intermediária entre
retangular e semitrapezoidal, sem quilha; 3. semitrapezoidais, sem quilha; 4. semitrapezoidal, com a
porção distal ligeiramente arredondada e quilha suave.
152. Forma das placas médio-dorsais (até a inserção da nadadeira dorsal) - 0. semitrapezoidais, com
quilhas conspícuas; 1. semitrapezoidais, com quilhas suaves; 2. arredondadas, não pontiagudas na face
distal da placa; 3. trapezoidal ou semi-trapezoidal, com quilha suave.
153. Forma das placas médio-dorsais (a partir da nadadeira dorsal) - 0. arredondadas na margem
posterior; 1. semitrapezoidais, com quilhas e odontódios distribuídos de maneira aproximadamente
uniforme; 2. semitrapezoidais, com quilhas conspícuas e odontódios agrupados na na margem lateral das
placas (formando a quilha conspícua); 3. semitrapezoidais, com quilhas em duas regiões formadas por
acúmulos de odontódios.
154. Forma das placas medianas (Schaefer,1997) - 0. retangulares, com quilha formada por
agrupamento de odontódios na porção mais ventral das placas; 1. ligeiramente triangulares, com quilhas;
2. arredondadas, sem quilhas; 3. retangular com duas quilhas formadas por dois agrupamentos de
odontódios na extremidade distal das placas e na região mediana das placas (foma crista).
155. Placas na região abdominal (Rapp Py-Daniel, 1997; modificado) - 0. ausentes; 1. presentes.
156. Organização das placas abdominais (entre nadadeiras peitorais e pélvicas) (Rapp Py-Daniel,
1997; modificado) - 0. cobertura total; 1. cobertura parcial.
157. Forma da placa pré-anal - 0. ausente; 1. semitrapezoidal com a borda que circunda a cavidade
urogenital arredondada; 2. pentagonal; 3. com ângulos retos, mas não semitrapezoidal; 4. multi-angulada,
com a porção que circunda o poro urogenital arredondado; 5. subdividida em duas unidades com ângulos
retos.
158. Número de placas que circundam a placa pré-anal - 0. ausentes; 1. 3 placas; 2. 2 placas; 3. 4
placas; 4. 5 placas; 5. placa pré-anal ausente, mas 3 ou 4 placas sem forma definida, homólogas às placas
que circundam a placa pré-anal. 6. 1 placa.
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159. Forma da região mediana do corpo (entre cinturas peitorais e pélvicas) - 0. aproximadamente
um triangulo invertido (com a cintura peitoral muito expandida lateralmente); 1. aproximadamente
retangular (mais longa do que larga); 2. aproximadamente quadrada (tão longa quanto larga)
160. Disposição dos odontódios nas placas que recobrem o corpo - 0. disposição aleatória; 1.
dispostos em fileiras longitudinais bem definidas.
161. Tamanho do filamento do pedúnculo caudal (raio indiviso superior) - 0. curto ou sem
prolongamento
1. médio (menor do que a metade do comprimento padrão do peixe); 2. longo (maior do que a
metade do comprimento padrão do peixe).
162. Série de placas entre poro urogenital e nadadeira anal - 0. três fileiras de placas: primeira com
duas placas ligeiramente triangulares e arredondadas na região distal; segunda com duas placas e o 1º
pterigióforo da anal aparece bem estreito entre as placas, terceira com duas placas amplas circundando o
1º pterigióforo da anal que é estreito na base. 1. três fileiras de placas: primeira com as duas placas
fusionadas, segunda circundando o 1º pterigióforo expandido e elíptico, terceira com placas retangulares
em torno do 1º pterigióforo que é expandido na base; 2. três fileiras de placas: primeira e segunda
retangulares, terceira com 1º pterigióforo da anal aparente; 3. três fileiras de placas: todas as fileiras
apresentando placas aparentemente fusionadas e 1º pterigióforo da anal não aparente; 4. três fileiras de
placas: as três fileiras com duas placas retangulares evidentes e 1º pterigióforo da anal não aparente; 5.
quatro fileiras de placas: placas retangulares e 1º pterigióforo aparente na segunda fileira de placas; 6.
ausentes.
163. Presença de entalhe pós-orbital - 0. ausente; 1. presente.
164. Ornamentação da margem do lábio inferior (Rapp Py-Daniel, 1997, Covain & Fisch-Muller,
2007) - 0. papilas arredondadas; 1. papilas em formato de triângulos curtos (quase eqüiláteros); 2. papilas
em forma de triângulos agudos; 3. filamentos (franjas); 4. extremidade lisa (sem ornamentação).
165. Ornamentação da margem dos lábios superiores e barbilhão maxilar - 0. sem ornamentação; 1.
com franjas curtas (como papilas); 2. franjas longas não ramificadas; 3. franjas ramificadas; 4. franjas
ramificada ou não ramificadas somente no barbilhão; 5. franjas curtas somente na margem dos lábios.
166. Tipo de ornamentação da superfície dos lábios inferiores - 0. papilas em forma de botão; 1.
papilas filamentosas; 2. filamentos longos e ramificados.
167. Número de fileiras de placas na altura da dorsal (Rodriguez & Reis, 2008) - 0. 4 fileiras de
placas; 1. 5 fileiras de placas.
168. Dentes pedunculados (Boeseman, 1971, Rapp Py-Daniel, 1997) - 0. ausentes; 1. presentes.
169. Número de dentes dentário - 0. até 7 dentes; 1. entre 8 e 10 dentes; 2. mais de 20 dentes; 3. entre
10 e 20 dentes.
170. Tamanho dos dentes da pré-maxila em relação aos dentes do dentário - 0. dentes pré-maxilares
menores que os dentes do dentário; 1. dentes pré-maxilares atingem igual ou maior tamanho que os
dentes do dentário; 2. dentes pré-maxilares ausentes; 3. dentes pré-maxilares maiores que os dentes do
dentário.
171. Comprimento relativo da nadadeira pélvica - 0. não ultrapassa a inserção da nadadeira anal; 1.
ultrapassa pouco a inserção da nadadeira anal; 2. ultrapassa muito a inserção da nadadeira anal.
172. Extremidade do pedúnculo caudal em vista dorsal - 0. terminando abruptamente; 1. terminando
suavemente.
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173. Distribuição dos odontódios da cabeça dos machos - 0. dispostos em diversas regiões da cabeça
(atingindo frontal e alcançando a extremidade do parieto-supraocciptal); 1. dispostos na região lateral da
cabeça (nas placas laterais até a ponta do focinho).
174. Profundidade do entalhe pós-orbital - 0. raso; 1. profundo; 2. ausente.
175. Disposição das placas dorsais - 0. não imbricadas; 1. imbricadas.
176. Superfície da região posterior do parieto-supraocciptal - 0. côncava; 1. convexa.
177. Forma da concavidade da região posterior do parieto-supraocciptal - 0. triangular; 1. circular;
2. forma de ampulheta; 3. cilíndrica.
178. Duas faixas escuras definidas, entre orbita e ponta do focinho - 0. ausentes; 1. presentes.
179. Posição relativa da inserção das nadadeiras pélvicas - 0. antes da dorsal; 1. após a dorsal; 2.
mesma posição.
180. Ornamentação da superfície dorsal da cabeça (parieto-supraocciptal, frontais, nasais) - 0.
ausente, cabeça sem cristas ou reentrâncias e entalhes; 1. presente, com cristas bem definidas e adornadas
por odontódios e entalhes profundos; 2. presente, com cristas e entalhes rasos.
181. Pedúnculo caudal (caráter 108 Rapp Py-Daniel, 1997) - 0. comprimido (com mais de duas séries
de placas); 1. deprimido (com placas ventrais e dorsais coalescentes).
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Anexo V – Ilustrações
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Figura 1 - Detalhe da base da nadadeira dorsal. A (Rineloricaria cadeae, MZUSP 16087): ausência do primeiro
elemento da nadadeira dorsal; B (R. strigilata, MCP 19994): primeiro elemento da nadadeira dorsal presente
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Figura 2 - Arco palatino em vista lateral. A: Harttia leiopleura, MZUSP 42701; B: Surisoma rostratum (não
catalogado); C: Ixinandria steinbachi MCP 41303, D: Spatuloricaria sp. MZUSP 94853, E: Rineloricaria formosa
(não catalogado); F: Rineloricaria cf. lima Rib Ig (MZUSP 84670) .
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Figura 3 - Suspensório e arco mandibular em vista lateral. A: Harttia leiopleura, MZUSP 42701; B: Surisoma
rostratum (não catalogado); C: Ixinandria steinbachi MCP 41303, D: Spatuloricaria sp. MZUSP 94853, E:
Rineloricaria formosa (não catalogado); F: R. cf. lima Rib Ig (MZUSP 84670). Setas indicam sínfise entre
hiomandibular e neurocrânio (caráter 63)
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Figura 4 - Detalhe inter-hial, do suspensório em vista mesial. A: Harttia leiopleura, MZUSP 42701; B: Surisoma
rostratum (não catalogado); C: Spatuloricaria sp. MZUSP 94853; D: Planiloricaria cryptodon MZUSP 56470; E:
Rineloricaria formosa (não catalogado); R. strigilata MCP 19944.

141

Figura 5 - Arco hióide e arcos branquiais em vista ventral. A: Harttia leiopleura, MZUSP 42701; B: Surisoma
rostratum (não catalogado); C: Rineloricaria altipinnis, INHS 36102, R. eaqualicuspis, MCP 19217.
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Figura 6 - Detalhe dos hipobranquiais e basibranquiais em vista dorsal. A: Apistoloricaria sp. MZUSP 56109; B:
Limatulichthys sp. INPA 25872; C: Rineloricaria latirostris MZUSP 43506; D: R. cadeae, MZUSP 16087.

143

1 mm

Figura 7 - Detalhe do quarto faringobranquial em vista dorsal à esquerda e vista lateral à direita. A: Limatulichthys
sp. INPA 25872 (processo dorso-mesial ausente); B: Ixinandria steinbachi MCP 41303, (processo dorso-mesial
vestigial; C: Rineloricaria cadeae, MZUSP 16087 (seta indica o processo dorso-mesial desenvolvido)
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Figura 8 - Cintura pélvica em vista dorsal. A: Neoplecostomus microps, MZUSP 51641; B: Harttia kronei,
MZUSP 42694; C: Sturisoma rostratum (não catalogado); D: Apistololicaria sp., MZUSP 56109; E: Rineloricaria
microlepidogaster, MCP 26758; F: R. longicauda, MCP 26578.
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Figura 9 - Cintura peitoral em vista ventral. A: Neoplecostomus microps, MZUSP 51641; B: Apistololicaria sp.,
MZUSP 56109; C: Rineloricaria aequalicuspis, MCP 19217.

146

Figura 10 - Detalhe da cabeça em vista dosrsal. A: Rineloricaria formosa (não catalogado) (CP: 142mm); B: R.
daraha, INPA 28579 (CP: 200mm); C: Harttia loricariformes, MZUSP 66187 (CP: 142mm).
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Figura 11 - Detalhe da vista ventral da placa pré-anal de: A: Rineloricaria formosa (não catalogado) (CP: 142mm);
B: R. daraha, INPA 28579 (CP: 200mm); C: Loricaria cataphracta, INPA 8408 (CP: 160mm); D: Harttia
loricariformes, MZUSP 66187 (CP: 142mm).
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