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RESUMO 

 

O gênero Parotocinclus possui muitas espécies de cascudinhos descritas das bacias 

hidrográficas do Nordeste do Brasil, principalmente na Caatinga. A maioria desses 

peixes apresenta distribuição geográfica restrita, geralmente ocorrendo em uma única 

bacia, incluindo espécies ameaçadas de extinção. No entanto, Parotocinclus jumbo, 

possui uma ampla distribuição geográfica, conhecida em diversas bacias da região do 

Nordeste. Em um estudo de taxonomia integrativa desse cascudinho de seis das oito 

bacias em que ocorre, indicou que P. jumbo se trata de um complexo de espécies com 

pelo menos quatro espécies novas, que estão em fase de descrição. Com isso, neste 

trabalho tratamos algumas incertezas taxonômicas envolvendo dados morfológicos e 

moleculares de duas linhagens de P. jumbo, as quais ocorrem nas bacias dos rios 

Coruripe e Capibaribe. Os resultados aqui sugerem que essas duas linhagens pertencem 

às espécies já identificadas e em fase de descrição, sendo a linhagem que ocorre no Rio 

Capibaribe pertencente a P. jumbo, que também ocorre no Rio Paraíba do Norte, e a 

linhagem presente no Rio Coruripe pertencente a Parotocinclus sp. n. 3, presente nas 

bacias dos rios Paraíba do Meio e Ipojuca. Portanto, sugerimos a expansão da 

distribuição geográfica dessas espécies de modo que P. jumbo registra ocorrência nas 

bacias dos rios Paraíba do Norte e Capibaribe; e Parotocinclus sp. n. 3 registra 

ocorrência nas bacias dos rios Ipojuca, Paraíba do Meio e Coruripe, sendo as únicas 

espécies do grupo com presença em bacias inseridas nos biomas de Mata Atlântica e 

Caatinga, o que contempla com informações relevantes para avaliar o seu estado de 

conservação.   

 

Palavras-chaves: Taxonomia integrativa, Peixes da Caatinga, Morfologia, Genética, 

Bacias costeiras.  
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ABSTRACT 

 

The genus Parotocinclus has many beetle species described from the watersheds of 

Northeastern Brazil, mainly in the Caatinga. Most of these fish have a restricted 

geographic distribution, usually occurring in a single basin, including endangered 

species. However, Parotocinclus jumbo has a wide geographic distribution, known in 

several basins in the Northeast region. In an integrative taxonomy study of this beetle 

from six of the eight basins in which it occurs, it was indicated that P. jumbo is a 

species complex with at least four new species, which are in the description phase. 

Thus, in this work we address some taxonomic uncertainties involving morphological 

and molecular data of two P. jumbo lineages, which occur in the Coruripe and 

Capibaribe river basins. The results here suggest that these two lineages belong to the 

species already identified and in the description phase, with the lineage that occurs in 

the Capibaribe River belonging to P. jumbo, which also occurs in the Rio Paraíba do 

Norte, and the lineage present in the Rio Coruripe belonging to Parotocinclus sp. n. 3, 

present in the basins of the Paraíba do Meio and Ipojuca rivers. Therefore, we suggest 

the expansion of the geographic distribution of these species so that P. jumbo registers 

occurrence in the basins of the rivers Paraíba do Norte and Capibaribe; and 

Parotocinclus sp. n. 3 records occurrence in the basins of the Ipojuca, Paraíba do Meio 

and Coruripe rivers, being the only species of the group with presence in basins inserted 

in the Atlantic Forest and Caatinga biomes, which includes relevant information to 

assess their conservation status. 

 

Keywords: Integrative taxonomy, Caatinga fishes, Morphology, Genetics, Coastal 

basins. 
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1. INTRODUÇÃO   

Os estudos taxonômicos identificam, nomeiam e descrevem os organismos em 

um sistema de classificação principalmente a partir de seus caracteres morfológicos 

(Bicudo, 2004), os quais são considerados como critérios primários para diferenciar ou 

determinar uma espécie, na prática (Lomar, 2019). Por muito tempo, diversos grupos 

foram descritos baseados exclusivamente na morfologia (Lomar, 2019). Porém, a 

implementação de novas metodologias oriundas das áreas de biologia molecular e 

ecologia possibilitou, além do melhoramento na delimitação de espécies, a compreensão 

de que a morfologia é uma das múltiplas facetas do estudo taxonômico (Padial et. al. 

2010). Com isso, passou-se a considerar que morfoespécies são hipóteses que devem ser 

testadas com outros tipos de abordagens (Dayrat, 2005), uma vez que diferenças 

morfológicas podem estar relacionadas a casos de evolução sob pressão seletiva 

semelhante ou condições ambientais severas e não necessariamente estarem 

relacionadas a limites de espécie (Ahmadzadeh et al. 2013). Logo, o estudo taxonômico 

que integra mais de uma metodologia, conhecido como taxonomia integrativa, permite 

acessar melhor a diversidade dos grupos, principalmente, para identificar espécies que 

não possuem caracteres morfológicos que as distinguem (espécies crípticas) ou que 

difiram morfologicamente, mas não geneticamente, podendo ser resultado de 

plasticidade fenotípica ou estruturação populacional (Allgayer et al. 2021; Zamudio et 

al. 2016). 

 Estudos taxonômicos têm revelado a alta riqueza e diversidade de peixes de água 

doce no Brasil, chegando a registrar a ocorrência de mais de 2.500 espécies válidas, o 

que também reflete o isolamento entre as bacias hidrográficas tropicais e subtropicais da 

Região Neotropical (Buckup et al. 2007). As bacias hidrográficas situadas no bioma 

Caatinga são divididas em quatro ecorregiões (Maranhão-Piauí, Nordeste Médio-

Oriental, São Francisco e Mata Atlântica Nordeste) que possuem bacias hidrográficas 

com diferentes características e graus de abrangência da Caatinga (Sarmento-Soares et 

al. 2017). Ainda mais, estudos relevaram que cada ecorregião contém um conjunto de 

espécies endêmicas, algumas restritas a uma única bacia hidrográfica, outras com 

abrangência em mais de uma bacia, sugerindo a dispersão dessas espécies a partir de 

eventos de captura de cabeceira, onde ocorre o desvio das águas de uma bacia 

hidrográfica para uma segunda bacia devido a episódios climáticos e geológicos (Lima 

et al. 2017). 
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Dentre essa diversidade de peixes da Caatinga, destaca-se a ordem Siluriformes 

que possui espécies de diferentes formas, tamanho corporal e habitats (Reis et al. 2003). 

A família Loricariidae apresenta o maior número de espécies descritas de bagres 

(Lehmann et al. 2020) e o grupo com mais evidências de monofiletismo, como a 

presença de estruturas semelhantes a dentes (odontódeos) localizados fora da cavidade 

bucal (De Pinna, 1998). Esses peixes possuem o corpo coberto por placas dérmicas e a 

boca em formato de ventosa para se fixarem no substrato, a fim de se alimentarem de 

algas, restos vegetais ou pequenos invertebrados (Delariva & Agostinho, 2001). 

A subfamília Hypoptopomatinae compreende 32 gêneros (Lehmann et al. 2020) 

que são conhecidos popularmente como “cascudinhos”, visto que apresentam tamanho 

pequeno (menor que 105 mm de comprimento padrão) (Aquino & Schaefer, 2010). 

Neste grupo estão os cascudinhos do gênero Parotocinclus Eigenmann & Eigenmann, 

1889 conhecidos por apresentarem alta riqueza nas bacias do Nordeste do Brasil, com 

21 espécies descritas na região (Ramos et al. 2021). Algumas espécies deste gênero no 

Nordeste apresentam distribuição geográfica restrita, no entanto, o cascudinho 

Parotocinclus jumbo Bristki & Garavello, 2002, que possui a localidade tipo na bacia 

do Rio Paraíba do Norte, apresenta ocorrência em mais sete bacias do Nordeste (Britski 

& Garavello, 2002). 

Em um estudo recente (Barros-Neto, 2020) integrando dados morfológicos e 

moleculares (sequências de DNA mitocondrial) de P. jumbo de seis das oito bacias 

hidrográficas conhecidas de sua distribuição geográfica (Figura 1), que abrange 

atualmente diversas bacias na ecorregião do Nordeste Médio-Oriental (NEMO) e do rio 

São Francisco (Lima et al. 2017), indicaram que P. jumbo se trata de um complexo de 

espécies, com pelo menos quatro espécies novas a serem descritas (Barros-Neto, 2020). 

Além disso, esses dados também corroboram com o que foi sugerido por Lehmann 

(2006) de que o grupo é um possível gênero novo (Barros-Neto, 2020).  

Algumas dessas bacias que abrangem a distribuição geográfica de P. jumbo 

estão inseridas na transposição do Rio São Francisco, que transporta a água por várias 

bacias diferentes. Nessa transposição, que pode afetar a composição da fauna aquática 

nativa, muitas espécies podem se dispersar em outras bacias e espécies invasoras 

impactam no equilíbrio do ecossistema através do aumento de competição por recursos, 

por exemplo, colocando peixes endêmicos em risco de extinção (Berbel-Filho et al. 

2016). Por isso, é importante compreender se as linhagens do complexo P. jumbo 
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podem ser possíveis espécies novas endêmicas para, assim, avaliar seu estado de 

conservação.   

Figura 1 – Mapa de distribuição das linhagens de P. jumbo nas drenagens do Nordeste do Brasil.  

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo resolver algumas incertezas 

taxonômicas: verificar, através de análises morfológicas e moleculares, se as linhagens 

de P. jumbo presentes nas bacias dos rios Coruripe, em Alagoas, e Capibaribe, em 

Pernambuco, representam nova(s) espécie(s) do complexo, ou se pertencem à alguma 

das espécies já identificadas. Como também contribuir com informações básicas 

imprescindíveis para a avaliação do estado de conservação, algumas destas em bacias 

receptoras de águas da transposição do rio São Francisco ou com elevado grau de 

degradação ambiental.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1. Coleta 

Os espécimes foram coletados em junho de 2021 no rio Coruripe, no município 

de Arapiraca, em Alagoas e no rio Capibaribe, no município de Toritama, em 



14 
 

Figura 2 – Localidade onde ocorreram as coletas. A) Rio Capibaribe, município de Toritama, Pernambuco; B) Rio Coruripe, 

município de Arapiraca, Alagoas.   

Pernambuco (Figura 2). Todo trabalho em campo foi realizado sob a licença SISBIO 

57145. Para a efetividade da captura dos exemplares utilizou-se como petrecho de 

coleta peneiras de mão, e após capturados, os espécimes foram mergulhados em solução 

com óleo de cravo a fim de anestesiá-los (Griffiths, 2000). Logo após, foram fixados em 

formol a 4% e, logo após, transferidos para etanol a 70%. Esse material foi depositado 

na coleção ictiológica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

Alguns espécimes coletados de cada bacia foram separados para retirada de 

tecido biológico (nadadeira dorsal) para análise molecular e fixados em etanol absoluto 

P.A, sendo depositados na coleção de Tecido Ictiológico da UFRN (TIUFRN).   

 

 

2.2. Extração e Amplificação  

O DNA total foi extraído dos tecidos de nadadeira dos cascudinhos das duas 

bacias que houveram coletas recentes (Ver tabela S1), conforme protocolo de extração 

salina (modificado de Bruford et al. 1992). Para realizar as amplificações do gene 

mitocondrial citocromo c oxidase subunidade I (COI) foram utilizados os marcadores 

L5698-ASN (5’-AGG CCT CGA TCC TAC AAA GKT TTA GTT AAC -3’) (Inoue et 

al. 2001) e H7271-COI (5’- GTG GTG GGC TCA TAC AAT AAA -3’) (Villa-Verde et 

al. 2012). 
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Para as reações de PCR foram utilizados 10-50 ng de DNA genômico, 1μl de 

cada primer, 12μl de GoTaq 2x Green Master Mix da Promega ou Taq DNA 

polymerase 2x Master Mix Red da Ampliqon e 8μl de água ultrapura, totalizando 25μl 

de volume final. Os passos para amplificação do fragmento COI foram: desnaturação 

inicial a 95°C por 5 minutos, 35 ciclos de amplificação seguindo os passos: 

desnaturação a 94°C por 30 segundos, anelamento de 47°C por 45 segundos, extensão a 

58ºC por 90 segundos, e uma extensão final a 72°C por 90 segundos (Barros-Neto, 

2020). 

As demais etapas de purificação e sequenciamento do DNA foram executadas 

pela empresa coreana Macrogen Inc. (http://www.macrogen.com). Para garantir a 

qualidade e confiabilidade das sequências foi realizado o sequenciamento nos dois 

sentidos (cadeia leve e cadeia pesada do DNA). 

 

2.3. Edição e Alinhamento das Sequências  

As sequências foram editadas utilizando o programa SeqMan (DNASTAR, 

Lasergene Software Package) e realizou-se inspeções visuais para correção das 

sequências, as quais foram alinhadas no software MEGA X (Kumar et al. 2018) 

utilizando o algoritmo Clustal W (Thompson et al. 1994).  

 

2.4. Análises Filogenéticas e Delimitações de Linhagens 

Foram utilizados 23 espécimes representantes de Hypoptopomatinae, 

principalmente do gênero Parotocinclus (Ver tabela S1), a fim de ter uma melhor 

compreensão da posição filogenética das linhagens de P. jumbo presentes nas bacias dos 

rios Coruripe e Capibaribe. Foi realizada uma análise de máxima verossimilhança no 

software MEGA X utilizando 1024 pares de bases (pb) do gene COI. A seleção a priori 

do melhor modelo de substituição de nucleotídeos foi determinada com base nos 

menores valores de BIC (Bayesian Information Criterion), sendo sugerido o modelo 

Kimura 2-parameter (Kimura, 1980) e variação da taxa com uma distribuição gama 

discreta (K2+G). Também foi feita uma matriz pareada de distâncias genéticas de K2P 

entre localidades de amostragem no mesmo programa para permitir a comparação da 

distância genética intraespecífica e interespecífica (Tabela 1). 
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A inferência bayesiana e o tempo de divergência entre as linhagens foram 

calculados no software BEAST v.1.8.1 (Drummond et al. 2012). Para o relógio 

molecular, foi utilizada uma taxa de mutação relaxada de 0.272% por milhão de anos 

estimado para a subfamília Hypoptopomatinae (Roxo et al. 2014) e foram realizadas 

10.000.000 gerações do MCMC (Markov Chain Monte Carlo). Árvores e parâmetros 

foram amostrados para cada 1.000 gerações, totalizando 10.000 árvores salvas para cada 

análise. Os primeiros 15% (fase de burn-in) de cada corrida foram excluídos. Uma 

árvore de consenso de regra da maioria de 50% foi feita acessando valores de 

probabilidade posteriores dos nós usando o software TreeAnnotator v.1.8.1 (Drummond 

et al. 2012). 

Foram realizadas cinco análises de delimitação de linhagens de locus único, são 

elas: Single-threshold of Generalized Mixed Yule-Coalescent (sGMYC) (Fujisawa & 

Barraclough 2013); Multiple-threshold GMYC (mGMYC) (Fujisawa & Barraclough 

2013); Bayesian implementation of Poisson Tree Process (bPTP) (Zhang et al. 2013); 

multiple rate PTP (mPTP) (Kapli et al. 2017); e Automatic Barcode Gap Discovery 

(ABGD) (Puillandre et al. 2012). Para as análises sGMYC e mGMYC, as quais foram 

realizadas em um servidor online (https://species.h-its.org/gmyc/), utilizou-se as árvores 

ultramétricas feitas pela inferência bayesiana. Para realizar as análises de bPTP que 

utilizou o servidor online (https://species.h-its.org/ptp/), foi usado o comprimento de 

ramos de 500 mil gerações, com amostragem de 500 e burn-in de 0.1. O mPTP foi 

executado usando o servidor online (https://mptp.h-its.org/#/tree), sob os mesmos 

parâmetros do bPTP. Por fim, as análises de ABGD foram realizadas no servidor online 

(https://bioinfo.mnhn.fr/abi/public/abgd/abgdweb.html), usando a distância Jukes-

Cantor. O delineamento ABGD considerado foi aquele com valor de P de 0.01, como 

defendido por estudos anteriores (Puillandre et al. 2012). Para ter maior confiabilidade 

nas análises de delimitações foram utilizados mais espécimes de P. jumbo de cada bacia 

da sua distribuição geográfica conhecida (Ver tabela S2).  

 

2.5. Análise Morfométrica Tradicional  

Foram separados 20 exemplares de cada bacia para as medições, utilizando 10 

indivíduos de cada lote provenientes do rio Capibaribe (UFRN 454 e UFRN 1293) e no 

rio Coruripe foram utilizados 4 indivíduos do lote UFRN 2474, 1 do lote UFRN 5839, 

https://species.h-its.org/gmyc/
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11 do lote UFRN 5840 e 4 do lote UFRN 5837. As medidas e contagens seguiram 

Carvalho & Reis (2009), com auxílio de um paquímetro digital que registra décimos de 

milímetro. As medidas são apresentadas como porcentagem do comprimento padrão 

(CP) ou o comprimento da cabeça (CC). As contagens das séries de placas longitudinais 

foram feitas de acordo com Bristki & Garavello (2009). Foram incrementados os dados 

morfométricos e merísticos dos cascudinhos P. jumbo das demais bacias de sua 

distribuição geográfica conhecida (dos rios Jaguaribe (CE), Piranhas-Açu (RN), Paraíba 

do Norte (PB), Ipojuca (PE), Paraíba do Meio (AL) e São Francisco (PE)), utilizados 

em Barros-Neto (2020).     

A partir dos dados morfométricos realizou-se a correção do efeito alométrico a 

fim de eliminar variações ontogenéticas seguindo Lleonart (2000). Foi avaliado o fator 

de inflação da variância (VIF) utilizando o programa R (Team R Core, 2014), com o 

pacote usdm (Naimi et al. 2014) e removeu-se variáveis com um valor acima de cinco 

para diminuir os níveis de colinearidade, (adaptado de Zuur 2010). Foi elaborada uma 

análise de variância multivariada (MANOVA) com uma análise de variável canônica 

(CVA) na matriz de covariância com dez medidas, para uma discriminação entre os 

grupos (bacias) usando os pacotes ggplot2 (Wickham, 2016), ggord (Beck, 2017) e 

MASS (Ripley et al. 2011). As pontuações dos componentes foram plotadas para LD1 e 

LD2 e interpretadas para representar uma forma livre do tamanho (Bookstein, 1989).  

 

3.  RESULTADOS 

A partir das coletas realizadas neste estudo o número de exemplares de P. jumbo 

da bacia do rio Coruripe aumentou de quatro para 20 indivíduos, separados em mais três 

lotes: UFRN 5840, com indivíduos fixados para análises morfológicas; UFRN 5837, 

com indivíduos fixados para estudos moleculares; e UFRN 5839 com um espécime 

individualizado que foi usado para registrar foto in vivo, ambos os lotes são da mesma 

localidade.  Com a coleta de P. jumbo da bacia do rio Capibaribe foi suprido o déficit de 

material biológico para estudos moleculares (se encontra no lote UFRN 5841). Os dados 

morfológicos e moleculares foram usados para resolver incertezas taxonômicas sobre as 

relações filogenéticas do complexo de P. jumbo¸ com dados originais das bacias dos 

rios Capibaribe e Coruripe.  
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Os resultados apresentados e discutidos a seguir para as linhagens de P. jumbo 

estão conforme a numeração de Barros-Neto (2020). As análises indicaram que os 

espécimes que ocorrem na bacia do rio Coruripe se tratam da mesma espécie 

(Parotocinclus sp. n. 3), em fase de descrição por Barros-Neto (2020), que ocorre nas 

bacias dos rios Paraíba do Meio e Ipojuca. Da mesma forma, as análises neste estudo 

sugerem que o espécime que ocorre na bacia do rio Capibaribe se trata de P. jumbo que 

ocorre na bacia do Paraíba do Norte.  

 

3.1. Análises morfológicas e moleculares 

A árvore utilizando 23 espécimes representantes de Hypoptomatinae é 

apresetada na Figura 3, onde se observa a relação dos espécimes do rio Capibaribe 

próximo dos espécimes do rio Paraíba do Norte, assim como a posição dos espécimes 

do rio Coruripe numa posição próxima dos espécimes do rio Paraíba do Meio.  

As distâncias genéticas para o gene COI entre as espécies e bacias são 

apresentadas na Tabela 1. A linhagem de P. jumbo da bacia do rio Coruripe apresentou 

uma variação de distância genética entre as demais linhagens ao longo da sua 

distribuição entre 1,7 e 3,1 %. Entretanto, apresentou uma variação de 0,3 e 0,8% com 

a linhagem que ocorre na bacia do rio Paraíba do Meio, e uma variação de 0,5 a 0,9% 

com a linhagem que ocorre na bacia do rio Ipojuca. Já a linhagem de P. jumbo da bacia 

do rio Capibaribe apresentou uma variação de distância genética com as demais 

linhagens entre 1,6 e 2,7%, com exceção da linhagem do rio Paraíba do Norte, que 

apresentou uma distância genética entre elas de 0,8 e 1,0%.  
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Figura 3 – Árvore parcial de Máxima verossimilhança demonstrando as relações de Parotocinclus jumbo na subfamília 

Hypoptopomatinae. Número acima dos ramos são valores de bootstrap para 1.000 pseudoréplicas. Destacado da cor 

amarelo os espécimes de P. jumbo da bacia do rio Capibaribe. Destacado da cor rosa os espécimes de P. jumbo da bacia 

do rio Coruripe.  

 

Tabela 1 – Distância K2P das linhagens de P. jumbo. Valores em negrito representam a distância 

genética entre os espécimes das bacias dos rios Paraíba do Meio, Ipojuca e Coruripe, e entre os espécimes 

das bacias dos rios Paraíba do Norte e Capibaribe. Valores em vermelho representam a menor distância 

genética entre linhagens diferentes consideradas em Barros-Neto (2020). Siglas: PjumbJAG – P. jumbo 

do rio Jaguaribe, PjumbPIA – P. jumbo do rio Piranhas-Açú, PjumbPBN – P. jumbo do rio Paraíba do 

Norte, PjumbPBM – P. jumbo do rio Paraíba do Meio, PjumbIPO – P. jumbo do rio Ipojuca, PjumbSFR – 

P. jumbo do rio São Francisco e PjumbCAP – P. jumbo do rio Capibaribe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 PjumbJAG             

2 PjumbPIA 0.018            

3 PjumbPBN 0.016 0.015           

4 PjumbPBM 0.025 0.024 0.016          

5 PjumbIPO 0.024 0.023 0.015 0.002         

6 PjumbSFR 0.035 0.034 0.025 0.017 0.016        

7 PjumbCOR 0.031 0.031 0.022 0.008 0.009 0.022       

8 PjumbCOR 0.026 0.026 0.017 0.003 0.004 0.017 0.0      

9 PjumbCOR 0.027 0.027 0.018 0.004 0.005 0.019 0.0 0.0     

10 PjumbCOR 0.027 0.027 0.018 0.004 0.005 0.019 0.0 0.0 0.0    

11 PjumbCAP 0.023 0.024 0.008 0.019 0.018 0.025 0.016 0.016 0.016 0.017   

12 PjumbCAP 0.024 0.027 0.010 0.020 0.019 0.027 0.016 0.016 0.016 0.016 0.0 0.0 
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As análises de delimitações ABGD, sGMYC, e bPTP indicaram pelo menos 

cinco linhagens distintas, sendo as mais conservadoras, e agrupou os indivíduos da 

bacia do rio Capibaribe com os indivíduos da bacia do rio Paraíba do Norte, assim 

como agrupou os indivíduos da bacia do rio Coruripe com os indivíduos das bacias dos 

rios Ipojuca e Paraíba do Meio. Já as delimitações mGMYC e mPTP indicaram seis 

linhagens distintas, considerando os indíviduos da bacia do rio Coruripe como uma 

linhagem diferente (Figura 4). É possível observar que as linhagens de P. jumbo não 

formaram grupos monofiléticos, indicando, assim, não haver estruturação populacional 

consolidada.   

 

Figura 4 – Árvore ultramétrica gerada a partir reconstrução filogenética Bayesiana do gene mitocondrial 

COI de P. jumbo das bacias de sua distribuição geográfica conhecida. As barras em diferentes cores 

representam as partições das unidades taxonômicas operacionais (OTU’s) obtidas pelos diferentes 

métodos de delimitação de linhagens. Barra inferior indica o tempo de divergência. Valores entre os nós 

indicam probabilidade a posteriori.  
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As medidas morfométricas entre as diferentes bacias apresentaram valores de 

Wilks’Λ=7.926-0.5, F=25.65 e p=0.02⁻¹⁹ na MANOVA, representando um valor 

significante para a separação e/ou semelhança entre os diferentes grupos (bacias), bem 

como demonstram variações na forma do corpo para cada linhagem. No gráfico de 

CVA (Figura 5) observa-se que não há sobreposição dos dados das bacias dos rios 

Capibaribe, São Francisco e Jaguaribe. Diferentemente dos dados da bacia do rio 

Coruripe que apresentaram sobreposição com os dados da bacia do rio Ipojuca, e 

sobreposto, em parte, com os dados da bacia do rio Paraíba do Norte. Também se 

observa uma relação de proximidade entre os dados da bacia do rio Paraíba do Norte 

com os dados da bacia do rio Piranhas-Açu, assim como os dados da bacia do rio 

Ipojuca com os dados da bacia do rio Paraíba do Meio.  

Dentre as variáveis que melhor responderam destacam-se: altura do corpo 

(BD), comprimento do abdôme (AbL) e distância interorbital (IW).  

 

 

Portanto, os resultados moleculares e morfológicos deste trabalho sugerem que 

as linhagens presentes nas bacias dos rios Capibaribe e Coruripe pertencem às espécies 

já identificadas e em fase de descrição por Barros-Neto (2020). A partir disso, 

Figura 5 – Análise de variância multivariada com análise de variáveis canônicas com linhagens de P. 

jumbo das bacias dos rios Jaguaribe (JAG), Piranhas-Açu (PIA), Paraíba do Norte (PBN), Capibaribe 

(CAP), Ipojuca (IPO), Paraíba do Meio (PBM), Coruripe (COR) e São Francisco (SFR). Cores 

representam as diferentes bacias, símbolos vazios representam espécimes da localidade tipo, na bacia do 

rio Paraíba do Norte. 
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Figura 6 – Proposta de distribuição geográfica das linhagens de P. jumbo nas drenagens do Nordeste do 

Brasil. Estrela verde representa a localidade tipo da espécie P. jumbo. 

 

sugerimos a expansão da distribuição de P. jumbo, que ocorre no rio Paraíba do Norte, 

e passa apresentar registro no rio Capibaribe. Da mesma forma, Parotocinclus sp. n. 3, 

que além de ocorrer nos rios Ipojuca e Paraíba do Meio, passa a registrar ocorrência no 

rio Coruripe (Figura 7).  

 

4.  DISCUSSÃO 

As análises realizadas nesse estudo apresentam resultados sobre a relação de P. 

jumbo ao longo de sua distribuição. Em Barros-Neto (2020) é mencionado os espécimes 

que ocorrem nas bacias dos rios Capibaribe e Coruripe como possíveis espécies novas, 

mas que não foram descritas por déficit de material (citados como Gen. n. sp. n. 5 e 

Gen. n. sp. n. 6). Entretanto, os dados moleculares e morfológicos aqui obtidos sugerem 

que os espécimes do rio Coruripe pertencem à espécie identificada Parotocinclus sp. n. 

3, e, apesar dos dados morfométricos dos espécimes do rio Capibaribe apresentarem 

variações, os dados moleculares e as análises de delimitação de linhagens, usando o 

gene COI, indicam se tratar da mesma espécie de P. jumbo. Com isso, sugerimos uma 

expansão da distribuição de P. jumbo, que ocorre não só na bacia do rio Paraíba do 
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Norte, mas também na bacia do rio Capibaribe, assim como para a espécie 

Parotocinclus sp. n. 3, que ocorre nas bacias dos rios Ipojuca e Paraíba do Meio, passa a 

ter maior distribuição geográfica ao abranger a bacia do rio Coruripe. Além de P. jumbo 

e Parotocinclus sp. n. 3 serem as únicas espécies do grupo que apresentam ocorrência 

em mais de uma bacia hidrográfica, em comparação com as demais espécies deste grupo 

que estão restritas apenas a uma bacia, também são as únicas espécies do grupo 

presentes em diferentes biomas: Mata Atlântica e Caatinga, em comparação com as 

demais espécies que apresentam ocorrência apenas no bioma Caatinga. 

A partir dos dados moleculares se observa a formação de grupos monofiléticos 

de P. jumbo em relação a outros Parotocinclus (como P. seridoenses, P. maculicauda, 

entre outros mostrados na figura 3), com altos valores de suporte estatístico, separados 

há pelo menos 2 Ma e com distâncias genéticas entre as bacias variando entre 1,6 a 

3,5%. Ao comparar a distância genética dos espécimes das bacias dos rios Coruripe, 

Ipojuca e Paraíba do Meio, se observa um valor relativamente baixo, se comparado ao 

valor da menor distância genética entre espécies distintas (1,5%) de acordo com Barros-

Neto (2020). A distância genética dos espécimes do rio Coruripe com relação às outras 

linhagens do grupo P. jumbo variou de 1,7% (com as linhagens do rio São Francisco e 

do rio Paraíba do Norte) a 3,1% (com a linhagem do rio Jaguaribe). Já a distância 

genética dos espécimes dos rios Capibaribe e Paraíba do Norte também apresentou um 

valor relativamente baixo (menor que 1,1%). Ao comparar os valores da distância 

genética dos espécimes do rio Capibaribe com as diferentes linhagens, a variação foi de 

1,6% (com a linhagem do rio Coruripe) a 2,7% (com as linhagens do rio São Francisco 

e do rio Piranhas-Açu).   

Nas análises de delimitações de linhagens, as linhagens de P. jumbo não 

demonstraram grupos monofiléticos, indicando não haver uma estruturação 

populacional, o que sugere um tempo de isolamento recente entre as linhagens. Além 

disso, três das cincos análises de delimitações, que foram as mais conservadoras, 

relacionaram os espécimes da bacia do rio Coruripe sendo a mesma espécie que ocorre 

nas bacias dos rios Ipojuca e Paraíba do Meio, já para os espécimes da bacia do rio 

Capibaribe, todas as cinco delimitações de linhagens sugeriram se tratar da mesma 

espécie que ocorre na bacia do rio Paraíba do Norte. Ao considerar que as menores 

distâncias genéticas dessas duas bacias (dos rios Capibaribe e Coruripe) com as demais 

não suportam a descrição delas como espécies distintas, pode-se depreender que ainda 
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esteja ocorrendo o processo de especiação entre as populações de cada bacia, já que não 

houve tempo suficiente para o isolamento a nível de espécie (Carstens et al. 2013). 

Partindo para os resultados das análises morfológicas, apesar de se observar uma 

variação na forma do corpo dos indivíduos da bacia do rio Capibaribe, que não teve 

sobreposição dos dados com nenhuma outra bacia, não foram encontrados caracteres 

morfológicos diagnósticos que permitissem sua diferenciação. Da mesma forma, os 

indivíduos da bacia do rio Coruripe também não apresentaram caracteres morfológicos 

que os distinguissem dos indivíduos das demais bacias, sendo algo já comentado por 

Barros-Neto (2020) para as espécies do grupo. Ainda mais, houve uma sobreposição 

dos dados da bacia do rio Coruripe com os dados da bacia do rio Ipojuca, sugerindo que 

o isolamento desses espécimes seja recente já que mantiveram a mesma forma do corpo. 

E quanto aos espécimes do rio Capibaribe que apresentaram variação na forma do 

corpo, mesmo apresentando distância genética relativamente baixa com P. jumbo que 

ocorre no rio Paraíba do Norte, as diferenças na forma do corpo dessa espécie que 

ocorre em bacias diferentes poderiam ser explicadas por casos de pressões seletivas 

diferentes em cada bacia, o que pode ter influenciado na forma do corpo e somado a 

plasticidade fenotípica do organismo (Walsh et al. 2018).        

Com isso, a integração dos dados morfológicos e moleculares permitiu maior 

compreensão sobre a taxonomia de P. jumbo e suas linhagens, que já levantou o 

questionamento de se tratarem de espécies crípticas (Barros-Neto, 2020). Ainda se faz 

necessário análises com mais lóci a fim de ter uma perspectiva melhor a respeito do 

grau de estruturação que essas linhagens apresentam, bem como realizar análises 

osteológicas para averiguar o padrão de placas craniais e ventrais visto que podem 

servir como caracteres morfológicos, como utilizado em Barros-Neto (2020). Sabendo 

que uma espécie está distribuída em diferentes bacias hidrográficas, como sugerimos 

para P. jumbo e Parotocinclus sp, n. 3, isso poderia ser explicado a partir de eventos de 

captura de cabeceira, onde ocorre o desvio das águas de uma bacia hidrográfica para 

uma segunda bacia decorrentes de episódios climáticos e geológicos, dispersando, 

assim, a fauna entre as bacias (Lima et al. 2017). E com isso, as novas populações se 

estruturam e ao longo do processo de especiação tendem a apresentar diferenças 

fenotípicas (Zamudio et al. 2016). 

Por fim, a compreensão da distribuição geográfica de uma espécie é relevante 

para a sua conservação, uma vez que espécies que apresentam uma distribuição 
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geográfica mais ampla possuem um menor risco de extinção por impactos ambientais 

ou antropogênicos, se comparado a espécies com distribuição restrita. No que diz 

respeito aos ambientes aquáticos, os quais são considerados como os ecossistemas mais 

ameaçados do planeta, principalmente os rios que são mais suscetíveis à poluição 

(Sarmento-Soares et al. 2017) até mesmo espécies com abrangência em mais de uma 

localidade estão sujeitas ao desaparecimento como a espécie P. spirulus, que está na 

lista de espécies ameaçadas de extinção. Durante a coleta em campo no rio Capibaribe, 

observamos que o rio recebe rejeitos das fábricas de jeans do município de Toritama, o 

que pode influenciar a população de P. jumbo. Não só isso, mas também com a 

transposição do rio São Francisco que transporta a água por várias bacias diferentes, o 

que afeta a composição da fauna aquática nativa devido à dispersão de espécies 

invasoras (Berbel-Filho et al. 2016), P. jumbo e suas linhagens também estão 

suscetíveis aos impactos visto que apresentam registro nas bacias que envolvem a 

transposição (São Francisco, Paraíba do Norte, Piranhas-Açú e Jaguaribe) (Brasil, 

2004), sendo necessário uma avaliação do estado de conservação dessas espécies.  

 

5. CONCLUSÃO  

Portanto, ao integrar os dados morfológicos e moleculares dos resultados obtidos 

nesse trabalho foi possível compreender melhor a taxonomia de Parotocinclus jumbo e 

elucidar algumas incertezas taxonômicas, contribuindo com informações sobre a 

distribuição geográfica de duas espécies, P. jumbo e Parotocinclus sp. n 3, as quais vão 

expandir a sua distribuição geográfica, de forma que P. jumbo abrange as bacias dos 

rios Paraíba do Norte e Capibaribe, e Parotocinclus sp. n. 3 abrange as bacias dos rios 

Ipojuca, Paraíba do Meio e Coruripe, sendo as únicas espécies do grupo com registro 

em bacias inseridas nos biomas de Mata Atlântica e Caatinga.    

 

6. MATERIAL ANALISADO  

Parotocinclus jumbo. Brasil, Pernambuco. UFRN 0454, 28. 20.87-39.02 mm 

CP, Rio Capibaribe, 8º1’7.9’’S 36º4’45.6’’W, 15 ago 2012, C. Alencar, R. Paiva, S. 

Lima, S. Moraes, T. Ramos & W. Berbel; UFRN 1293, 88, 15.42-41.78 mm CP, Rio 
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Capibaribe, 8º1’7.9’’S 36º4’45.6’’W, 15 ago 2012, C. Alencar, R. Paiva, S. Lima, S. 

Moraes, T. Ramos & W. Berbel. 

Parotocinclus sp. n. 3. Brasil, Alagoas. UFRN 2474, 4. 35.04-48.05 mm CP, Rio 

Coruripe, 9º44’24.6’’S 36º29’40.9’’W, 1 mar 2013, L. Neto & W. Berbel. UFRN 5837, 

10, 19.40-28.28 mm CP, Rio Coruripe, Limoeiro de Anadia, 9º44’32’’S 36º29’53.8’’W, 

19 jun 2021, L. Neto & O. Dantas. UFRN 5839, 1, 37.64 mm CP, Rio Coruripe, 

Limoeiro de Anadia, 9º44’32’’S 36º29’53.8’’W, 19 jun 2021, L. Neto & O. Dantas. 

UFRN 5840, 27.89-37.21 mm CP, Rio Coruripe, Limoeiro de Anadia, 9º44’32’’S 

36º29’53.8’’W, 19 jun 2021, L. Neto & O. Dantas.  

 

7.  MATERIAL COMPARATIVO  

P. jumbo (Britski & Garavello, 2002): Parátipos. Brasil, Paraíba. UFPB 4081, 

7, 15.9-20 mm CP, Cabeceiras do Rio Natuba, município de Natuba, 7º38’13’’S 

35º32’58’’W, 23 out 1998, G. Gomes, O. Moura & R. Rosa; UFPB 4094, 1, 29.5 mm 

CP, Rio Paraíba do Norte, município de Tabocas, 7º25’35’’S 35º32’30’’W, 24 out 1998, 

G. Gomes, O. Moura & R. Rosa; UFPB 4118, 6, 23-27.4 mm CP, Rio Gurinhem, 

município de Sobrado, 7º8’54’’S 35º14’3’’W, 22 out 1998, G. Gomes, O. Moura & R. 

Rosa; UFPB 4134, 10, 36.2-42 mm CP, Rio Paraíba, município de Aroeiras, 7º38’27’’S 

35º42’30’’W, 24 out 1998, G. Gomes, O. Moura & R. Rosa; MNRJ 21294, 4, 35.2-41.7 

mm CP, Rio Paraíba, município de Aroeiras, 7º38’27’’S 35º42’30’’W, 24 out 1998, G. 

Gomes, O. Moura & R. Rosa; UFPB 4189, 6, 29.5-38.2 mm CP, Rio Paraíba do Norte, 

município de Congo, 7º48’47’’S 36º40’30’’W, 26 out 1998, G. Gomes, O. Moura & R. 

Rosa; UFPB 4381, 6, 20.6-28.5 mm CP, Rio Piranhas, município de Pombal, 6º 47’S 

37º48’W, 14 mar 1989, M. Triques & R. Ramos. (Barros-Neto, 2020): Topótipo: 

Brasil, Paraíba. UFRN 0450, 1, 35.82 mm CP, Rio Paraíba, município de Barra de Santana, 

7º31’45’’S 35º59’53.3’’W, 15 ago 2012, C. Alencar, R, Paiva, S. Lima, S. Moraes, T. 

Ramos & W. Berbel; UFRN 460, 5, 19.59-29.71 mm CP, Riacho na PB148, município de 

Boqueirão, 7º24’26’’S 36º0’34.6’’W, 16 ago 2012, C. Alencar, R, Paiva, S. Lima, S. 

Moraes, T. Ramos & W. Berbel; UFRN 0702, 2, 20.45-22,57 mm CP, Rio Paraíba, 

município de Cruz do Espirito Santo, 7º8’57.6’’S 35º7’17.8’’W,16 ago 2012, C. Alencar, R, 

Paiva, S. Lima, S. Moraes, T. Ramos & W. Berbel; UFRN 2000, 15, 13.83-43.77 mm CP, 

Riacho São Pedro, município de Caturité, 7º24’2.6’’S 36º00’34.6’’W, 21 ago 2013, A. 

Moraes, L. Neto, M. Silva, R. Paiva, S. Lima & T. Ramos; UFRN 2090, 1, 45.11mm CP, 
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Riacho São Pedro, município de Caturité, 7º24’2.6’’S 36º00’34.6’’W, 21 ago 2013, A. 

Moraes, L. Neto, M. Silva, R. Paiva, S. Lima & T. Ramos; UFRN 2141, 9, 28.19-39.33 mm 

CP, Riacho São Pedro, município de Caturité, 7º24’2.6’’S 36º00’34.6’’W, 21 ago 2013, A. 

Moraes, L. Neto, M. Silva, R. Paiva, S. Lima & T. Rosa; UFPB 4189, 6, 29.5-38.2 mm CP, 

Rio Paraíba do Norte, município de Congo, 7º48’47’’S 36º40’30’’W, 26 out 1998, G. 

Gomes, O. Moura & R. Rosa; UFPB 4381, 6, 20.6-28.5 mm CP, Rio Piranhas, município de 

Pombal, 6º 47’S 37º48’W, 14 mar 1989, M. Triques & R. Ramos. 

Parotocinclus sp. n. 1 (Barros-Neto, 2020): Holótipo. Brasil, Ceará. UFPB 

12004, 1, 24.1 mm CP, Rio Jaguaribe, município de Icó (6°15'12.29"S 38°45'11.12"W), 

31 out 2019. T. Ramos. Parátipos. Brasil, Ceará. UFRN 5758, 4, 14.07-24.66 mm CP, 

mesma localidade e data do holótipo; UFPB 12003, 4, 21.32-23.5 mm CP, mesma 

localidade e data do holótipo; UFPB 11869, 1, 28.28 mm CP, Rio Banabuiú, município 

de Senador Pompeu, 5°31'28.0"S 39°19'23.9"W, 21 jul 2009, T. Ramos. 

Parotocinclus sp. n. 2 (Barros-Neto, 2020): Holótipo. Brasil, Paraíba. UFRN 

5778, 37, 17.39-44.92 mm CP, Rio Espinhares, município de São José de Espinharas, 

6º56’10.6’’S 37º17’16’’W, 30 jun 2016, L. Neto & M. Germano. Parátipos. Brasil, Rio 

Grande do Norte. UFRN 249, 18, 13.94-24.94 mm CP, Rio Seridó, município de Caicó, 

6º27’28.4’’S 37º5’10.7’’W, 11 jun 2012, C. Almeida, C. Neves, D. Ferreira, F. Landin, 

L. Neto, S. Lima & W. Berbel; UFRN 256, 38, 13.17-33.40 mm CP, Rio Seridó, 

município de Caicó, 6º27’28.4’’S 37º5’10.7’’W, 11 jun 2012, C. Almeida, C. Neves, D. 

Ferreira, F. Landin, L. Neto, S. Lima & W. Berbel; UFRN 257, 2, 27.21-33.39 mm CP, 

Rio Seridó, município de Caicó, 6º27’28.4’’S 37º5’10.7’’W, 11 jun 2012, C. Almeida, 

C. Neves, D. Ferreira, F. Landin, L. Neto, S. Lima & W. Berbel; UFRN 298, 22, 19.18-

33.36 mm CP, Rio Piranhas, município de Jardim de Piranhas, 6º22’40.3’’S 

37º21’19.3’’W, 13 jun 2012, C. Almeida, C. Neves, D. Ferreira, F. Landin, L. Neto, S. 

Lima & W. Berbel; UFRN 309, 22, 9.56-31.02 mm CP, Rio Piranhas, município de 

Jardim de Piranhas, 6º22’40.3’’S 37º21’19.3’’W, 13 jun 2012, C. Almeida, C. Neves, 

D. Ferreira, F. Landin, L. Neto, S. Lima & W. Berbel; Paraíba. UFRN 1601, 1, 15.66 

mm CP, Rio Piranhas, município de São José de Piranhas, 7º6’18.4’’S 38º29’28.1’’W, 

24 abr 2013, D. Soares, L. Neto, M. Germano, R. Paiva, S. Moraes & T. Ramos; UFRN 

1725, 1, 15.52 mm CP, Rio Piranhas, município de São José de Piranhas, 7º6’18.4’’S 

38º29’28.1’’W, 24 abr 2013, D. Soares, L. Neto, M. Germano, R. Paiva, S. Moraes & T. 

Ramos; UFRN 1640, 24, 9.17-15.94 mm CP, Riacho abaixo da ponte na PB400, 
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município de Ibiara, 7º30’8.3’’S 38º24’20.8’’W, 24 abr 2013, D. Soares, L. Neto, M. 

Germano, R. Paiva, S. Moraes & T. Ramos; UFRN 1659, 8, 11.36-26.31 mm CP, Rio 

Ibiara, município de Ibiara, 7º 28’33.7’’S 38º21’10.3’’W, 29 abr 2013, D. Soares, L. 

Neto, M. Germano, R. Paiva, S. Moraes & T. Ramos; UFRN 1665, 1, 30.50 mm CP, 

Rio Piancó, município de Ibiara, 7º28’33.7’’S 38º21’10.3’’W, 24 abr 2013, D. Soares, 

L. Neto, M. Germano, R. Paiva, S. Moraes & T. Ramos; UFRN 1797, 1, 30.60 mm CP, 

Rio Piancó, município de Ibiara, 7º28’33.7’’S 38º21’10.3’’W, 24 abr 2013, D. Soares, 

L. Neto, M. Germano, R. Paiva, S. Moraes & T. Ramos; UFRN 4355, 2, 37.75-39.70 

mm CP, mesma localidade e data do holótipo; UFRN 4359, 36, 17.39-44.92 mm CP, 

mesma localidade e data do holótipo. 

Parotocinclus sp. n. 3 (Barros-Neto, 2020): Holótipo. Brasil, Pernambuco. 

UFRN 5777, 1, 46.57 mm CP, Rio Paraíba do Meio, município de Lagoa do Ouro, 9º 

14’3.5’’S 36º28’50’’W, 1 abr 2016, L. Neto, P. Lehmann, S. Lima & T. Ramos. 

Parátipos. Brasil, Pernambuco. UFRN 427, 4, 30.51-34.27 mm CP, Açude Poção, 

município de Pesqueira, 08°16'17.7"S 36°41'55.8"W, 14 ago 2012, C. Alencar, R. 

Paiva, S. Lima, S. Moraes, T. Ramos & W. Berbel; UFRN 616, 4, 37.54-44.71 mm CP, 

Açude Poção, município de Pesqueira, 08°16'17.7"S 36°41'55.8"W, 14 ago 2012, C. 

Alencar, R. Paiva, S. Lima, S. Moraes, T. Ramos & W. Berbel; UFRN 3862, 4, 28.49-

45.66 mm CP, Rio Ipojuca, município de Poção, 8º16’25.3’’S 36º41’2.2’’W, 31 mar 

2016, L. Neto, P. Lehmann, S. Lima & T. Ramos; UFRN 3877, 6, 35.22-49.25 mm CP. 

Rio Ipojuca, município de Pesqueira, 8º16’17.7’’S 36º41’55.8’’W, 31 mar 2016, L. 

Neto, P. Lehmann, S. Lima & T. Ramos. Bacia Paraíba do Meio. Alagoas. UFRN 1138, 

20, 15.35-23.01 mm CP, Rio Paraíba do Meio, município de Paulo Jacinto, 9º21’55.8’’S 

36º25’10.6’’W, 2 mar 2013, L. Neto, M. Germano &W. Berbel; UFRN 1145, 31, 17.96-

31.90 mm CP, Rio Paraíba do Meio, município de Paulo Jacinto, 9º21’55.8’’S 

36º25’10.6’’W, 2 mar 2013, L. Neto, M. Germano &W. Berbel; UFRN 1149, 33, 17.03-

25.40 mm CP, Rio Paraíba do Meio, município de Paulo Jacinto, 9º21’55.8’’S 

36º25’10.6’’W, 2 mar 2013, L. Neto, M. Germano &W. Berbel; UFRN 3891, 21, 11.70-

34.41 mm CP, Rio Paraíba do Meio, município de Quebrangulo, 9º18’23.1’’S 

36º28’48.4’’W, 1 abr 2016, L. Neto, P. Lehmann, S. Lima & T. Ramos; Pernambuco. 

UFRN 3884, 17, 26.40-46.57 mm CP, mesma localidade e data do holótipo. 

Parotocinclus sp. n. 4 (Barros-Neto, 2020): Holótipo. Brasil, Pernambuco. 

UFRN 2089, 1, 43.30 mm CP, Riacho do Mel, município de Arcoverde, 8º24’34.7’’S 
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37º8’18.6’’W, 13 ago 2013, C. Alencar, R. Paiva, S. Lima, S. Moraes, T. Ramos & W. 

Berbel. Parátipos. Brasil, Pernambuco. UFRN 481, 5, 32.50-41.68 mm CP, Riacho 

Seco, município de Sertânia, 8º22’52’’S 37º15’9.9’’W, 9 ago 2012, C. Alencar, R. 

Paiva, S. Lima, S. Moraes, T. Ramos & W. Berbel; UFRN 530, 12, 16.42-30.42 mm 

CP, Riacho da Serrinha, município de Serra Talhada, 8º12’41.4’’S 38º32’4’’W, 12 ago 

2012, C. Alencar, R. Paiva, S. Lima, S. Moraes, T. Ramos & W. Berbel; UFRN 621, 16, 

16.98-31.62 mm CP, Riacho da Serrinha, município de Serra Talhada, 8º12’41.4’’S 

38º32’4’’W, 12 ago 2012, C. Alencar, R. Paiva, S. Lima, S. Moraes, T. Ramos & W. 

Berbel; UFRN 970, 14, 30.60-32.34 mm CP, Próximo a BR232, bacia do Rio Moxotó, 

município de Buíque, 8º24’33.2’’S 37º9’50.8’’W, 10 jul 2008, D. Almeida; UFRN 

1296, 1, 30.40 mm CP, Próximo a BR232, bacia do Rio Pajeú, município de São José 

do Belmonte, 8º00’22.6’’S 38º36’10.6’’W,10 jul 2008, D. Almeida; UFRN 2137, 4, 

12.47-16.04 mm CP, Riacho Inominado, sob ponte na BR232, município de Buíque, 

8º24’31’’S 37º12’23.5’’W,13 ago 2013, C. Alencar, R. Paiva, S. Lima, S. Moraes, T. 

Ramos & W. Berbel; UFRN 5269, 1, 34.87 mm CP, Açude Varzinha, município de 

Serra Talhada, 8º1’58.9’’S 38º7’10.4’’W, 29 jul 2018, L. Calado, L. Neto, S. Costa & 

U. Jacobina. 
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9.  ANEXOS 

 

Tabela S1 – Amostras utilizadas nas análises moleculares. TIUFRN = Tecido Ictiológico da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

Espécie Bacia Sigla Número 

Catálago 

GenBank Ref 

P. jumbo Jaguaribe PjumbJAG TIUFRN5447  (Barros-Neto, 2020) 

P. jumbo Piranhas-Açu PjumbPIA TIUFRN3577  (Barros-Neto, 2020) 

P. jumbo Paraíba do Norte PjumbPBN TIUFRN2424  (Barros-Neto, 2020) 

P. jumbo Capibaribe PjumbCAP TIUFRN5679  Esse estudo 

P. jumbo Capibaribe PjumbCAP TIUFRN5678  Esse estudo 

P. jumbo Ipojuca PjumbIPO TIUFRN3524  (Barros-Neto, 2020) 

P. jumbo Paraíba do Meio PjumbPBM TIUFRN3542  (Barros-Neto, 2020) 

P. jumbo Coruripe PjumbCOR TIUFRN5675  Esse estudo 

P. jumbo Coruripe PjumbCOR TIUFRN5672  Esse estudo 

P. jumbo Coruripe PjumbCOR TIUFRN5674  Esse estudo 

P. jumbo Coruripe PjumbCOR TIUFRN5673  Esse estudo 

P. jumbo São Francisco PjumbS FR TIUFRN3562  Esse estudo  

P. spilosoma Paraíba do Norte PsomaPBN TIUFRN3186  (Barros-Neto, 2020) 

P. cesarpintoi Paraíba do Meio PcesaPBM TIUFRN3553  (Barros-Neto, 2020) 

P. bahiensis Itapicuru PbahITA TIUFRN2474  (Barros-Neto, 2020) 

P. maculicauda Itapocu PmacuRJ TIUFRN3389  (Barros-Neto, 2020) 

P. cearensis Ipú PcearIPU TIUFRN3212  (Barros-Neto, 2020) 

P. seridoensis Piranhas-Açu PseriPIA TIUFRN23995  (Barros-Neto, 2020) 

P. spilurus Jaguaribe PspluJAG TIUFRN2400  (Barros-Neto, 2020) 

Hisonotus vespuccii São Francisco HvespSFR TIUFRN4657  (Barros-Neto, 2020) 

P. cabessadecuia Parnaíba PcabePAR TIUFRN4564  (Barros-Neto, 2020) 

P. haroldoi Parnaíba PharoPAR TIUFRN4782  (Barros-Neto, 2020) 

Schizolecis guntheri Macaé SguntRJ REB33  (Barros-Neto, 2020) 
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Tabela S2 – Amostras utilizadas nas análises moleculares para delimitações de espécies. TIUFRN = 

Tecido Ictiológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

Espécie Bacia Sigla Número 

Catálago 

GenBank Ref 

P. jumbo Paraíba do Norte 5235_PjumbPBN TIUFRN5235  (Barros-Neto, 2020) 

P. jumbo Paraíba do Norte 5236_PjumbPBN TIUFRN5236  (Barros-Neto, 2020) 

P. jumbo Paraíba do Norte 5237_PjumbPBN TIUFRN5237  (Barros-Neto, 2020) 

P. jumbo Capibaribe 5678_PjumbCAP TIUFRN5678  Esse Estudo 

P. jumbo Capibaribe 5679_PjumbCAP TIUFRN5679  Esse Estudo 

P. jumbo Piranhas-Açú 2472_PjumbPIA TIUFRN2472  (Barros-Neto, 2020) 

P. jumbo Piranhas-Açú 3577_PjumbPIA TIUFRN3577  (Barros-Neto, 2020) 

P. jumbo Piranhas-Açú 3578_PjumbPIA TIUFRN3578  (Barros-Neto, 2020) 

P. jumbo Jaguaribe 5447_PjumbJAG TIUFRN5447  (Barros-Neto, 2020) 

P. jumbo Jaguaribe 5448_PjumbJAG TIUFRN5448  (Barros-Neto, 2020) 

P. jumbo Jaguaribe 5449_PjumbJAG TIUFRN5449  (Barros-Neto, 2020) 

P. jumbo Jaguaribe 5450_PjumbJAG TIUFRN5450  (Barros-Neto, 2020) 

P. jumbo São Francisco 3562_PjumbSFR TIUFRN3562  (Barros-Neto, 2020) 

P. jumbo São Francisco 4973_PjumbSFR TIUFRN4973  (Barros-Neto, 2020) 

P. jumbo Coruripe 5672_PjumbCOR TIUFRN5672  Esse estudo 

P. jumbo Coruripe 5673_PjumbCOR TIUFRN5673  Esse estudo 

P. jumbo Coruripe 5674_PjumbCOR TIUFRN5674  Esse estudo 

P. jumbo Coruripe 5675_PjumbCOR TIUFRN5675  Esse estudo 

P. jumbo Ipojuca 3524_PjumIPO TIUFRN3524  (Barros-Neto, 2020) 

P. jumbo Ipojuca 3525_PjumIPO TIUFRN3525  (Barros-Neto, 2020) 

P. jumbo Ipojuca 3526_PjumIPO TIUFRN3526  (Barros-Neto, 2020) 

P. jumbo Ipojuca 3533_PjumIPO TIUFRN3533  (Barros-Neto, 2020) 

P. jumbo Paraíba do Meio 3542_PjumPBM TIUFRN3542  (Barros-Neto, 2020) 

P. jumbo Paraíba do Meio 3543_PjumPBM TIUFRN3543  (Barros-Neto, 2020) 

P. jumbo Paraíba do Meio 3547_PjumPBM TIUFRN3547  (Barros-Neto, 2020) 

P. jumbo Paraíba do Meio 3548_PjumPBM TIUFRN3548  (Barros-Neto, 2020) 

 


