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Introdução: 

A família Belonidae é representada por 10 g

suas espécies é marinha, mas invasores de água

Neotropical e Asiática. Nos rios Neotropicais, existem três gêneros endêmicos: 

Potamorrhaphis Gunther, 1866, Pseudotylosurus 

1966. 

O gênero Potamorrhaphis

apresentar as nadadeiras ímpares

arredondada, barras escuras na lateral do corpo e as primeiras escamas da linha lateral 

deslocadas para região entre o opérculo e a nadadeira peitoral.

apresenta o maior número de espécies dentre os gêneros de água doce e é representado por 

três espécies (Collette, 1982), ocorrendo nas bacias dos rios Amazonas, Guiana, Orinoco, 

Paraná, Paraguai, Madeira e Negro.

O objetivo desse trabalho é descrever uma nova esp

do rio Solimões no Brasil e no Peru.

a espécimes das outras espécies já descritas deste gênero.

 

Metodologia: 

Foram levantados dados morfométricos e merísticos

pertencentes as quatro espécies d

proposto por Collette & Parin (1970

espécimes diafanizados de acordo com o protocolo de
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A família Belonidae é representada por 10 gêneros de peixe-agulha. A maioria das 

suas espécies é marinha, mas invasores de água-doce podem ser encontrados nas regiões 

iática. Nos rios Neotropicais, existem três gêneros endêmicos: 

Pseudotylosurus Fernández-Yépez, 1948 e Belonion 

morrhaphis é diferenciado dos demais belonídeos neotropicais por

nadadeiras ímpares mais longas com mais de 24 raios, nadadeira caudal 

arredondada, barras escuras na lateral do corpo e as primeiras escamas da linha lateral 

deslocadas para região entre o opérculo e a nadadeira peitoral. Ainda, Potamorrhaphis

espécies dentre os gêneros de água doce e é representado por 

, ocorrendo nas bacias dos rios Amazonas, Guiana, Orinoco, 

Paraná, Paraguai, Madeira e Negro. 

O objetivo desse trabalho é descrever uma nova espécie de Potamorrhaphis

do rio Solimões no Brasil e no Peru. Para isto, os espécimes de P. labiatus serão

outras espécies já descritas deste gênero.  

dados morfométricos e merísticos a partir de 46 espécimes 

de Potamorrhaphis. Os dados merísticos seguiram o modelo 

1970). As contagens foram realizadas a partir de raios

acordo com o protocolo de Taylor & Van Dyke (1985)
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agulha. A maioria das 

doce podem ser encontrados nas regiões 

iática. Nos rios Neotropicais, existem três gêneros endêmicos: 

Belonion Collette, 

é diferenciado dos demais belonídeos neotropicais por 

nadadeira caudal 

arredondada, barras escuras na lateral do corpo e as primeiras escamas da linha lateral 

Potamorrhaphis 

espécies dentre os gêneros de água doce e é representado por 

, ocorrendo nas bacias dos rios Amazonas, Guiana, Orinoco, 

Potamorrhaphis da Bacia 

serão comparados 

a partir de 46 espécimes 

seguiram o modelo 

a partir de raios-x ou em 

ylor & Van Dyke (1985). As 
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medidas de 18 variáveis morfométricas foram feitas de ponta a ponta, sempre que possível, do 

lado esquerdo dos indivíduos, com auxílio de um paquímetro digital. 

Foram realizadas as Análises de Componentes Canônica (CCA) e Discriminante (DA) 

para avaliar a variação em 16 dos caracteres morfométricos. Os caracteres morfométricos 

foram logaritimizados e depois analisados no software Statistica, versão 8.0 (Statsoft, 2011).  

O material examinado está depositado nas seguintes coleções: Academy of Sciences of 

Phyladelphia, Phyladelphia (ANSP), Natural History Museum, London (BMNH), Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus (INPA), Museo Argentino de Ciencias 

Natureles “Bernadino Rivadavia”, Buenos Aires (MACN), Museu de Ciências e Tecnologia 

da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre (MCP), (MNHN), 

(URUguay), Museu Nacional, Rio de Janeiro (MNRJ), Museu de Zoologia da Universidade 

de São Paulo, São Paulo (MZUSP), Universidade Federal do Amazonas, Manaus (UFAM),  

Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho (UFRO). 

 

Resultados: 

O nome Potamorrhaphis labiatus faz referência à grande membrana labial que 

diferencia está espécie das demais. Potamorrhaphis labiatus também apresenta o corpo mais 

largo que as demais espécies de Potamorrhaphis (3.8-5.7% CP, média=4.7 vs. 2.7-4.9% CP, 

média= 3.8 em P. petersi, 2.8-4.6% CP, média= 3.8 em P. eigenmanni e 3.8-4.7% CP, 

média= 4.2 em P. guianensis). 

Comparativamente, Potamorrhaphis labiatus difere de P. petersi Collette, 1974 pelas 

seguintes características: menor número de raios da nadadeira dorsal (29-34, média= 31.2 vs. 

35-43, média= 39), menor número de raios da nadadeira anal (25-29, média= 26.8 vs. 30-39, 

média= 33.8); pedúnculo caudal mais alto (2.1-2.7% CP, média= 2.4 vs. 1.1-1.6% CP, 

média=1.4); maior comprimento pré-dorsal (62.9-67.6% CP, média= 65.6 vs. 59.5-62.8% CP, 

média= 60.9); maior distância entre as nadadeiras peitoral e pélvica (38.5-42.6% CP, média= 

40 vs. 36-38.1% CP, média=36.9), maior distância entre as nadadeiras pélvica e anal (8.5-

10.7% CP, média= 9.5 vs. 8.0-9.2% CP, média= 8.6), maior comprimento da cabeça (17.6-

18.9% CP, média=18.2 vs. 15.8-17.9% CP, média= 16.4). Difere de P. eigenmanni Miranda-

Ribeiro, 1915 por apresentar maior distância entre as nadadeiras pélvica e anal (8.5-10.9% 

CP, média= 9.4 vs. 8.0-9.9% CP, média=8,9); mais séries de dentes acessórios na maxila 

inferior (3 vs. 2); mais escamas na linha lateral (115-128, média=122 vs. 97-119, 

média=109.7). E difere de P. guianensis (Jardine, 1832) por apresentar: raios do 
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branquiostégio maiores (o lado da membrana do branquiostégio sobrepõe vs. ausência de 

sobreposição da membrana do branquiostégio; menor número de raios da nadadeira anal (25-

29, média= 26.8 vs. 26-32, média= 29.8); menos séries de dentes acessórios na maxila inferior 

(3 vs. 4); processo coronoide mais alto do que o dentário (vs. Processo coronoide no mesmo 

nível do dentário). 

Esta espécie se distribui principalmente nos afluentes dos rios Solimões e Ucayali, 

sendo encontrada principalmente em lagoas e remansos de água preta, mas nunca nos rios 

principais. 

 

Conclusão: 

A partir deste trabalho foram adicionados novos caracteres diagnósticos as espécies já 

conhecidas de Potamorrhaphis, anteriormente diagnósticas apenas pelo padrão de distribuição 

e intervalos de contagens de raios das nadadeiras ímpares com grande sobreposição de 

valores. Com a descrição desta nova espécie o gênero Potamorrhaphis passa a ter a sua 

diversidade revisada, ampliada e delimitada. 

 

Referências 
 

Collette, B. B. 1982. South American freshwater needlefishes of the genus Potamorrhaphis 

(Beloniformes: Belonidae). Proceedings of the Biological Society of Washington, v. 95, pp. 

714-747. 

 

Collette, B. B. & N. V. Parin. 1970. Needlefishes (Belonidae) of the Eastern Atlantic Ocean. 

Atlantida Report, 11, pp. 1-60. 

 

Taylor, W. R. & G. C. Van Dyke. 1985. Revised procedures for staining and clearing small 

fishes and other vertebrates for bone and cartilage study. Cybium, 9(2), pp. 107-119. 

 

Statsoft Patch Ink. (2011). STATISTICA (data analysis software sistem), version 8. 

Disponível em: www.statsoft.com, acessado em 05 ago. 2011. 


