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Resumo 
  

A família Characidae inclui peixes de escamas que habitam a água doce. Distribuem-

se desde o sul dos Estados Unidos até a Argentina e possui cerca de 88 gêneros, entre os quais 

Astyanax Baird & Girard. O gênero é um dos mais especiosos, com cerca de 150 espécies e 

são denominados vulgarmente por lambaris ou piabas. Recentemente, foi proposta a reunião 

de algumas espécies de Astyanax em um subgrupo chamado bimaculatus por apresentarem 

uma mancha negra na região umeral horizontalmente ovalada, uma mancha negra no 

pedúnculo caudal estendendo-se até a extremidade dos raios caudais medianos e duas barras 

verticais castanho-escuras na região umeral. Deste grupo fazem parte cerca de 30 espécies, 

entre elas, Astyanax jacuhiensis (Cope 1894) descrita do rio Jacuí, Rio Grande do Sul, Brasil. 

Exemplares com padrão semelhante, da bacia do rio Uruguai, tem sido a ela associados. São 

objetivos deste estudo: (1) comparar as populações de A. jachuiensis da Bacia do rio Uruguai 

e do Sistema Laguna dos Patos (SLP) , (2) diagnosticar A. jacuiensis de Astyanax altiparanae 

Garutti & Britski, 2006, espécie com a qual é  muito semelhante,  que se distribui no alto rio 

Paraná e rio Iguaçu. Até o momento foram analisados 41 exemplares (27 fêmeas; 14 machos) 

do SLP e 32 exemplares (21 fêmeas e 12 machos) da bacia do rio Uruguai. De cada exemplar 

foram tomadas 16 medidas e 12 contagens que forams tratadas com o software Datax (retas de 

regressão, médias e, porcentagens). As análises realizadas não mostraram diferenças 

significativas entre as duas populações, nem mesmo no colorido que é compatível com as 

características do complexo bimaculatus dado por Garutti. Em decorrência, ambas as 

populações são tratadas como A. jacuhiensis.  Dentre os exemplares examinados da bacia do 

rio Uruguai, dois lotes (MCP 21611, 12 exs., MCP 26807, 9 exs.) (denominados de 

“uruAltos”) se diferenciaram de A. jachuiensis em três aspectos: nas médias da altura do 
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corpo, número de escamas pré-dorsais e  número de escamas da linha lateral.  Junto com o 

trabalho taxonômico estão sendo feitas atividades de curadoria da coleção de peixes, entre as 

quais, preservação dos lotes da coleção, troca de etiquetas e de vidros, renovação de álcool e 

adição de novas espécies ao banco de dados através do software Specify. Também foram 

preparados exemplares para o envio a outros museus dentro do sistema de empréstimo entre 

instituições. 

 


