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RESUMO 

 

 

O gênero Achirus Lacépède, 1802 tem distribuição anfiamericana, ocorrendo 

em águas marinhas, estuarinas e doces. No Brasil, as espécies deste gênero 

são conhecidas vulgarmente como linguado, sóia, solha, tapa e aramaçá. 

Como outros Achiridae, são animais carnívoros, alimentam-se de peixes e 

invertebrados bentônicos e, como a maioria dos Achiridae, suas espécies são 

eurihalinas, tendendo a ser marinho-estuarinas (A. lineatus, p. ex.), estuarino-

dulcicolas (A. achirus, p. exemplo) e dulcícola-estuarina, a única espécie 

registrada com este comportamento sendo A. novoae, que ocorre desde 

porções altas da bacia do Orinoco até áreas no entorno do delta. Dezenove 

espécies nominais são atribuídas ao gênero Achirus, oito consideradas válidas. 

O trabalho teve como objetivo desenvolver uma revisão taxonômica das 

espécies do gênero Achirus no Atlântico Ocidental. Foram tomados dados 

morfométricos e merísticos de 450 espécimes, dentre eles os espécimes-tipo 

conhecidos. As quatro espécies que ocorrem no Atlântico Ocidental foram 

consideradas válidas: Achirus achirus, A. declivis, A. lineatus, A. novoae. 

Redescrições destas espécies, reconstrução de suas sinonímias e 

esclarecimento de suas distribuições geográficas foram realizados. Uma quinta 

espécie do gênero, cuja descrição foi recentemente submetida à publicação por 

outros autores, foi incluída neste trabalho. Uma chave para identificação das 

espécies do gênero Achirus do Atlântico Ocidental é provida. 

Palavras-chave: Achirus, Sistemática dos Pleuronectiformes, Taxonomia. 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

The genus Achirus Lacépède, 1802 is anphiamerican, occurring in marine, 

estuarine and fresh waters. In Brazil, the species of this genus are known as 

linguado, sóia, solha, tapa and aramaçá. As other Achiridae, they are 

carnivores, eating fishes and benthonic invertebrates. As most of Achiridae, 

they are eurihaline, tending to adopt a marine-estuarine (A. lineatus, ex.), 

estuarine-freshwater (A. achirus, ex.) and freshwater-estuarine life, the only  

species with this behavior being A. novoae, which occurs from high portions of 

the Orinico basin to areas around the delta. Nineteen nominal species are 

referred to the genus Achirus, eight of them considered valid. This work has the 

object of deal a taxonomic review of the Western Atlantic species of Achirus. 

Morphometrics and meristics data of 450 specimens were taken, including that 

of known type specimens. All the four species occurring in Western Atlantic 

were considered: Achirus achirus, A. declivis, A. lineatus, A. novoae. 

Redescriptions reconstruction of synonymies and clarification of geographic 

distributions of these species are presented. A fifth species of the genus, whose 

description was recently submitted to the publication by other authors, was 

included in this work. An identification key for the Western Atlantic Achirus 

species is provided.  

 

 



 
 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A autora da dissertação aqui apresentada iniciou seus estudos com 

a família Achiridae durante seu curso de graduação, tendo produzido um 

trabalho final de curso intitulado “Status táxonômico de Trinectes paulistanus 

(Pleuronectiformes: Achiridae)”. Continuando com os estudos relativos ao 

gênero Trinectes, ingressou, em março de 2007, no mestrado do Programa de 

Pós-Graduação em Ciências Biológicas, com o projeto intitulado “Revisão 

sistemática do gênero Trinectes (Pleuronectiformes: Achiridae)”. Em julho de 

2007, a autora e seu orientador foram contatados pelo estudante de mestrado 

René Duplain, da Universidade de Ottawa, Canadá, e seu orientador, Dr. 

François Chapleau, lhes informando que seu projeto de trabalho, já em 

desenvolvimento naquela Universidade, era similar àquele que a autora estava 

realizando no Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas da UFPB. 

Este contato gerou uma parceria que resultou na mudança do seu projeto, visto 

que o trabalho do aluno canadense encontrava-se em estado mais avançado, 

dado que ele iniciou seus estudos com o grupo em setembro de 2006 (seis 

meses antes de ingresso da autora no PPGCB-UFPB). Entre novembro e 

dezembro de 2007 foi aprovado um novo projeto intitulado “Revisão 

sistemática das espécies Atlânticas Ocidentais do gênero Achirus 

(Pleuronectiformes: Achiridae)”. Em dezembro do mesmo ano, o aluno René 

Duplain visitou a UFPB e aqui analisou espécimes de Trinectes das coleções 

brasileiras. Entre abril e agosto de 2008, a autora esteve na Universidade de 

Ottawa, no Canadá, e nos Estados Unidos, visitando três grandes coleções 

(California Academy of Science, Field Museum of Natural History e Smithsonian 

Institution).  Outras quatro coleções (Academy of Natural Sciences of 

Philadelphia, Gulf Coast Research Laboratory, Museum of Comparative 

Zoology, Scripps Institution of Oceanography) enviaram espécimes em 

empréstimo ao Field Museum, em Chicago, permitindo-lhe o exame de uma 

amostra adequada do gênero Achirus, depositada nos Estados Unidos. Com a 

intenção de otimizar o tempo e aprofundar o estudo do gênero Achirus, em 

comum acordo como o orientador, foram examinados espécimes de todas as 

espécies do gênero (dos oceanos Atlântico e Pacífico), dada a oportunidade 



 
 

 

única para observação de um amplo numero de exemplares e levantamento de 

aspectos gerais de cada uma das espécies. A dedicação no exame de mais de 

800 espécimes de todo o gênero levou a uma redução no tempo de análise 

final dos dados. Por razões Acadêmicas, os resultados aqui apresentados são 

parciais, focados nas espécies atlânticas ocidentais do gênero Achirus, de 

acordo com o projeto aprovado no programa. Contudo, parte dos dados 

relativos ao conjunto das espécies do gênero foram superficialmente 

analisados e deverão ser devidamente examinados antes da publicação dos 

resultados, que englobará as espécies do oceano Pacífico Oriental. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

 

 

Os linguados são peixes carnívoros pertencentes à ordem 

Pleuronectiformes e estão distribuídos em quase todo o mundo. Ocorrem em 

ambientes marinhos demersais, estuarinos e dulcícolas. A ordem 

Pleuronectiformes está atualmente dividida nas sub-ordens Psettodoidei (que 

inclui a família Psettodidae) e Pleuronectoidei (que inclui os demais 

Pleuronectiformes). Chapleau & Keast (1988) eliminaram a subordem Soleidei 

(formada pelas famílias Soleidae, Achiridae e Cynoglossidae) e a incorporaram 

à ordem Pleuronectoidei. Ramos (1998) criou o termo Soleomorpha para 

englobar as famílias Soleidae, Cynoglossidae e Achiridae, que formam um 

grupo monofilético e, com isso, facilitar a referência ao grupo. 

Quando adultos, os linguados não são bilateralmente simétricos, 

sendo essa assimetria observada em caracteres como dentição, escamação, 

coloração, posição do olho e pareamento das nadadeiras. Apresentam o corpo 

compressiforme e nadadeiras sem espinhos (exceto pela ordem Psetodoidei, 

que compreende oito espécies e é o grupo mais basal), sendo as nadadeiras 

dorsal e anal de base longa, e os olhos podem protrair-se da superfície do 

corpo para visualizar os movimentos a partir de sua posição em repouso no 

substrato (Nelson, 2006). Os peixes desta ordem são conhecidos vulgarmente 

pelos nomes de Tapa, Soia, Solha, Aramaçá, Aramatá ou Linguado (Ramos, 

2003A). Diferentemente da fase adulta, as larvas possuem simetria bilateral e 

nadam com o dorso voltado para cima. Ao atingirem 5 a 120 milímetros de 

comprimento, sofrem uma metamorfose na qual um olho migra para o lado 

oposto, posicionando-se ao lado do outro olho, e o animal passa a viver sobre 

o substrato. A migração do olho pode ser para o lado direito (destra) ou para o 

lado esquerdo (sinistra). Cada grupo é, em geral, destro ou sinistro, à exceção 

de Psettodidae, cujas espécies incluem indivíduos destros ou sinistros. Dentro 

de Pleuronectoidei, a maioria das espécies são destras ou sinistras, mas 

podem ocorrer indivíduos cujos olhos estão no lado oposto ao típico de cada 

grupo (os que fogem ao padrão comum da espécie, chamados revertidos) em 

proporções variáveis, sendo esse fenômeno muito raro entre os Soleomorpha. 
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A migração de um dos olhos é apenas o aspecto mais visível da metamorfose, 

que envolve também importantes modificações do crânio, nervos, músculos e 

escamas, desenvolvendo diferentes graus de assimetria em cada grupo 

(Ramos, 1998; Nelson, 2006). 

Os Achiridae são destros, apresentam o corpo ovalado ou 

arredondado. A margem do pré-operculo é marcada por uma estreita área nua, 

especialmente no ângulo da curvatura deste osso. A boca é pequena, com os 

lábios carnosos, o inferior margeado por projeções dérmicas, denominadas 

fímbrias (Ramos, 1998). Possuem dentes viliformes, presentes apenas no ramo 

esquerdo (lado cego) dos maxilares, exceto pela espécie Hipoclinemus 

mentalis, que os possuem em ambos os ramos. Os raios da nadadeira dorsal 

estendem-se anteriormente além dos olhos. As nadadeiras peitorais estão 

presentes, reduzidas ou vestigiais no lado portador dos olhos e reduzidas, 

vestigiais ou ausente no lado cego. As nadadeiras pélvicas do lado portador 

dos olhos são contínuas com nadadeira anal. A linha lateral é reta, ou quase, 

às vezes pouco visível e está cruzada transversalmente por linhas escuras de 

cromatóforos (Ramos, 2003A). 

Segundo Nelson (2006), a família Achiridae é composta por 33 

espécies distribuídas em seis gêneros: Achirus, Apionichthys, Catathyridium, 

Gymnachirus, Hypoclinemus, e Trinectes. Ramos, Ramos e Duarte 

submeteram recentemente à publicação uma nova espécie do gênero Achirus, 

Ramos (em preparação), uma nova espécie do gênero Hypoclinemus e Ramos 

e Muniz, uma nova espécie do gênero Trinectes. O número de espécies 

conhecidas da família Achiridae, embora não todas descritas formalmente, 

soma 36 espécies. 

Os gêneros Achirus e Trinectes são os que incluem o maior número 

de espécies (nove cada) e que exibem a maior distribuição geográfica, estando 

presentes nos oceanos Atlântico e Pacífico, assim como em ambientes de 

água doce e estuarino do continente americano. 

Atualmente, são conhecidas 19 espécies nominais do gênero 

Achirus: 

1. Pleuronectes achirus Linnaeus, 1758: 268. Tautonímia absoluta. Tipo 

desconhecido. Localidade-tipo: Suriname. 
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2. Pleuronectes lineatus Linnnaeus 1758: 268. Tipo desconhecido. 

Localidade-tipo: Jamaica. 

3. Pleuronectes nigricans Bloch & Schneider, 1801: 158. Holótipo (único): 

ZMB 2428. Localidade-tipo: Suriname. 

4. Pleuronectes apoda, Mitchill 1818:244. Tipo desconhecido. Localidade-

tipo: Bahama Straits. 

5. Monochirus lineatus Quoy & Gaimard 1824: 238. Sintipos: MNHN 0000-

3320 (4). Localidade-tipo: Rio de Janeiro, Brasil. 

6. Monochir punctifer Castelnau 1855: 80. Holótipo (único): MNHN 0000-

3319 Localidade-tipo: Rio de Janeiro, Brasil. 

7. Solea gronovii Günther, 1862: 472 Sintipos: BMNH 1959.12.16.1 (1), 

1959.12.16.2 (1) e 1959.12.16.3 (1). Localidade-tipo: Suriname. 

8. Solea scutum Günther 1862: 472. Sintipo: BMNH 1848.3.18.185-187. 

Localidade-tipo: Golfo da Fonseca, Panamá 

9. Solea mazatlana Steindachner 1869: 23. Sintipos: NMW 8049-51 (3), 

8085-86 (2). Localidade tipo: Mazatlán, Sinaloa, Mexico. 

10. Solea pilosa Peters 1869:709. Tipo desconhecido. Localidade-tipo: 

Mazatlán, México. 

11. Solea klunzingeri Steindachner, 1879: 44. Holótipo (único):  NMW 8008. 

Localidade tipo: Gayaquil, Equador. 

12. Baiostoma brachialis Bean in Goode & Bean 1882: 413. Sintipos: USNM 

26605 (1) e 30463 (1). Localidade-tipo: Appalachicola, Pensacola, 

Florida, Estados Unidos. 

13. Achirus (Baeostoma) comifer Jordan & Gilbert 1884: 31. Sintipos: SU 

2403 (1) e USNM 34973 (4). Localidade-tipo: Key West, Florida, Estados 

Unidos. 

14. Achirus barnhati Jordan 1923: 10. Pl. 1. Holótipo (único): SU 23240. 

Localidade-tipo: Arredores das Islas Coronados, lado pacifico de Baja 

California (Norte), México. 

15. Monochir maculipinnis Agassiz in Spix & Agassiz 1931. Sintipo: MHNN 

(2) 685. Licalidade-tipo: Rio de Janeiro, Brasil.  

16. Achirus zebrinus Clark 1936: 386 Holótipo (único): CAS 4448. 

Localidade-tipo: Golfo de Tehauntepec, México, 15°40'N, 93°49'W. 
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17. Achirus maculipinnis gunteri Chabanaud 1940 :89 . Holótipo: MNHN 

1939-0269 (1), Parátipos: MNHN 1998-1313 (3) MNHN 1959-0610 (24). 

Localidade-tipo: Matagorda, Texas, Estados Unidos. 

18. Achirus achirus declivis Chabanaud, 1940: 89. Holotipo: BMNH 

1931.12.5.175. Localidade-tipo: Golfo de Paria, Trinidad, Trinidad & 

Tobago. 

19. Achirus novoae Cervigón, 1982: 243. Holótipo: FCLR 644. Paratipos: 

BMNH 1983.2.22.8 (1); FCLR 645 (2); FCLR 648 (1). Localidade-tipo: 

Laguna La lagunita, Ciudad Bolívar, Bolívar, Venezuela. 

Entre as 19 espécies citadas acima, oito são consideradas válidas 

pelos diversos autores recentes que trataram do grupo (posteriores à última 

revisão da família, Chabanaud, 1928). Nenhum deles, no entanto, sob o ponto 

de vista de uma revisão taxonômica. São elas: Achirus achirus (Linnaeus, 

1758), A. declivis (Chabanaud, 1940), A. klunzingeri (Steindachner, 1879), A. 

lineatus (Linnaeus, 1758), A. mazatlanus (Steindachner, 1869), A. novoae 

(Cervigón, 1982), A. scutum (Gunther, 1862), A. zebrinus (Clark, 1936). A 

publicação da nova espécie deverá estar em breve disponível, contabilizando 

nove espécies no gênero. As espécies deste gênero têm distribuição 

anfiamericana, ocorrendo predominantemente em águas marinhas costeiras e 

estuarina, menos freqüentemente em água doce. A nova espécie citada foi 

detectada em ambiente de água doce, próximo ao estuário do rio Mucuri, sul do 

estado da Bahia. 

 

 

1.1 Breve histórico do estabelecimento do gênero Achirus 

 

O gênero Achirus foi descrito por Lacépède, em 1802, por 

apresentar: corpo comprimido, olhos do mesmo lado, nadadeiras peitorais 

reduzidas. Lacépède o separou em dois grupos: o primeiro inclui as espécies 

destras Achirus barbatus (=Pardachirus marmoratus), A. marmoratus 

(=Pardachirus marmoratus), A. pavoninus (=Pardachirus pavoninus), hoje 

pertencentes a família Soleidae, e A. fasciatus (=Trinectes maculatus, 

Achiridae), e o segundo, as espécies sinistras Achirus bilineatus (=Cynoglossus 
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bilineatus) e A. ornatus (=Symphurus plagusia), hoje pertencentes à família 

Cynoglossidae. No mesmo trabalho, Lacépède sinonimizou erroneamente 

Pleuronectes lineatus Linnaeus, 1758 (= Achirus lineatus) e Pleuronectes 

achirus Linnaeus, 1758 (= Achirus achirus) sob Achirus fasciatus Lacépède 

1802 (= Trinectes maculatus).  

Kaup (1858) restringiu o nome do gênero Achirus ao primeiro grupo 

(atuais Pardachirus Günther 1862), colocando Achirus fasciatus sob sinonímia 

de Grammichthys lineatus, gênero por ele proposto. Também sob essa espécie 

coloca em sinonímia Achirus lineatus (Linneaus, 1758) e Achirus mollis Mitchill 

1815 (=Trinectes maculatus). Jordan & Goss (1889) sinomizaram 

Grammachthys com Achirus, alocando Baiostoma Bean, 1882 como sub-

gênero deste ultimo, e adotaram Achirus fasciatus como espécie tipo; os 

autores alocam também sob Achirus as espécies A. kluzingeri, A. mazatlanus, 

A. scutum e seis outras espécies incluídas atualmente no gênero Trinectes. 

Jordan & Evermann (1898) mantém a mesma classificação. Jordan (1917 e 

1923) sugere que o tipo de Achirus seja Pleuronectes achirus Linnaeus 1758, 

por tautonomia. Em 1928, Paul Chabanaud publicou uma revisão da família 

Achiridae na qual propõe o abandono de Pleuronectes achirus Linnaeus, 1758 

como tipo de Achirus, e usa Achirus fasciatus com seu tipo, seguindo Jordan & 

Goss (1889); no mesmo trabalho, retoma Baeostoma Bean, 1882 e nele inclui 

os sub-gêneros Anathyridium e Catathyridium. Fazendo isto, desrespeita o 

Artigo 30 I (d) do Código de Nomenclatura Internacional, o que foi evidenciado 

por Myers, 1929; neste mesmo trabalho, Myers designa os tipos de várias 

espécies e gêneros da família Achiridae, incluído o de Achirus Lacépède 1802 

(Pleuronectes achirus Linnaeus 1758). Ainda, transfere as espécies alocadas 

por Chabanaud sob Achirus para o gênero Trinectes Rafisnesque, 1810, e as 

espécies alocadas sob Baeostoma Bean 1882 para o gênero Achirus. 
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2.0 OBJETIVOS 
 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Revisar taxonomicamente as espécies do gênero Achirus Lacépède 

do Oceano Atlântico Ocidental. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Reavaliar a identidade taxonômica das espécies do gênero Achirus do 

Oceano Atlântico Ocidental 

 Descrever possíveis novas espécies detectadas na mesma área. 

 Estudar a ocorrência das espécies do gênero Achirus de forma a 

clarificar os limites de suas distribuições geográficas e de ocorrência em 

ambientes de água doce, estuarino e marinho. 

 Com base na revisão da morfologia das espécies do gênero Achirus, 

recompor a definição das espécies do gênero no Oceano Atlântico 

Ocidental e redescrevê-las. 

 Construir a sinonímia de cada espécie com base na informação 

disponível na literatura científica e na análise dos espécimes-tipo 

disponíveis.  
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3.0 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 Morfometria e Merística 

 

As medidas foram feitas com o auxilio de um paquímetro digital e 

aproximadas ao centésimo de milímetro. As medidas comprimento padrão, 

maior altura, altura da nadadeira dorsal, altura da nadadeira anal, 

comprimento da nadadeira caudal e altura da base da nadadeira caudal 

foram tomadas no lado cego, as demais não especificadas, foram tomadas 

no lado ocular. As medidas e contagens foram modificadas com base nas 

convenções adotadas por Ramos (2003B), acrescidas de sete medidas. 

 

 

3.1.1 Morfometria: Descrição das medidas utilizadas (ver figura 1) 

 

Comprimento padrão (CPD): distância entre a base do primeiro raio da 

nadadeira dorsal, sobre o focinho, e a curvatura formada pelo extremo proximal 

dos raios da nadadeira caudal. 

Comprimento da cabeça (CAB): distância entre a base do primeiro raio da 

nadadeira dorsal, sobre o focinho, e uma vertical que passa pelo extremo 

superior da abertura opercular. 

Altura da porção superior da cabeça (PSC): medida vertical entre a margem 

dorsal do corpo, excluindo a nadadeira dorsal, e o ângulo superior da abertura 

opercular. 

Comprimento pré-orbital da cabeça (CPO): distância entre a base do 

primeiro raio da nadadeira dorsal, sobre o focinho, e a margem anterior do olho 

inferior. 

Comprimento pós-orbital da cabeça (POC): distância entre a margem 

posterior do olho inferior e uma vertical que passa pelo extremo superior da 

abertura opercular. 
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Comprimento pré-nasal (CPN): distância entre a base do primeiro raio da 

nadadeira dorsal, sobre o focinho, e o extremo anterior da narina anterior. 

Comprimento da maxila superior do lado ocular (MLO): distância entre o 

extremo anterior do pré-maxilar do lado cego e o canto da boca, tomado a 

partir da dobra externa que marca esta estrutura. 

Comprimento da maxila superior do lado cego (MLC): distância entre o 

extremo anterior do pré-maxilar do lado ocular e o canto da boca, tomado a 

partir da dobra externa que marca esta estrutura. 

Diâmetro do olho fixo (DOF): medida horizontal da órbita do olho inferior, 

incluindo o tecido que circunda o olho. 

Diâmetro do olho migrado (DOM): medida horizontal da órbita do olho 

superior, incluindo o tecido que circunda o olho. 

Complexo ocular (COC): distância entre o extremo anterior do olho anterior 

até o extremo posterior do olho posterior. 

Espaço inter-orbital (EIO): distância entre as órbitas, externamente ao tecido 

que circunda os olhos, medida em uma reta que passa sobre o ponto central de 

cada um dos dois olhos. 

Maior altura (MAL): maior distância entre as margens dorsal e ventral do 

corpo, excluindo-se as nadadeiras. 

Largura corporal (LCO): distância corpórea coincidente com o plano 

transversal, medida após a nadadeira peitoral.  

Comprimento da nadadeira peitoral do lado ocular (NPO): distância entre a  

base da nadadeira e o extremo distal do seu maior raio. 

Comprimento da nadadeira peitoral do lado cego (NPC): distância da base 

até o extremo distal do seu maior raio.  

Comprimento da nadadeira pélvica do lado ocular (PLO): distância da 

inserção do primeiro raio até o extremo distal do último raio. 

Comprimento da nadadeira pélvica do lado cego (PLC): distância da 

inserção do primeiro raio até o extremo distal do último raio. 

Altura da nadadeira dorsal (AND): distância entre os extremos proximal e 

distal do maior raio. 

Altura da nadadeira anal (ANA): distância entre os extremos proximal e distal 

do maior raio. 
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Comprimento da nadadeira caudal (CNC): distância entre os extremos 

proximal e distal dos raios medianos. 

Altura da base da nadadeira caudal (ABC): distância vertical entre os 

extremos proximais dos raios mais dorsal e mais ventral da nadadeira caudal. 
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Figura 1 Desenho esquemático de um espécime de Achirus, mostrando delimitação das 

medidas utilizadas no lado cego (A); na região anterior do lado ocular (B); e na área da 

cabeça (C). 

A 

B 

C 
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3.1.2 Merística 

 

As contagens dos raios foram tomadas no lado cego, onde o limite 

entre os raios é mais visível; os dois últimos elementos das nadadeiras 

dorsal e anal, que se apóiam em um só radial, foram contados como um só 

raio. As contagens de vértebras foram feitas com base em espécimes 

radiografados. As escamas foram contadas em série longitudinal, sendo a 

primeira aquela posterior ao ângulo superior da abertura opercular e a última 

a que coincide com o limite entre as nadadeiras anal e caudal. 

 

 

3.2 Outros Aspectos Morfológicos 

 

As convenções “l.o.” e “l.c.” significam, respectivamente “lado ocular” 

e “lado cego”. O termo narina refere a narina anterior tubular do lado ocular, 

exceto se citado de outra forma. “Cirros” são projeções epidérmicas em forma 

de filamentos (figura 2A) e “franjas” são abas de pele que aparentam ser um 

conjunto de cirros justapostos e lateralmente e unidos nas bases (figura 2 B-C). 

“Fímbrias” são estruturas que têm aspecto de cirros e estão presentes no lábio 

inferior ou na margem da narina (figura 3A). Cirros perioculares são aqueles 

que estão em torno dos olhos, fora da área tegumentar que constitui o tubo que 

envolve o pedúnculo ocular e que permite a protrusão e a retração dos olhos 

(figura 3B). Cirros pericorneanos são aqueles que estão na margem da córnea, 

um em cada olho (figura 3B). 
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Figura 2. Desenho esquemático de cirros (A) e franjas (B e C) da epiderme dos Achiridae. 

(fonte: Ramos, 1998). 

 

 

 

 

Figura 3. Desenhos esquemáticos: A- Narina anterior do lado ocular de um Achirus 

lineatus portando frímbrias; B- Olho portador de cirros pericorneano e peri-oculares. 

 

 

As seguintes convenções foram adotadas, seguindo Ramos 

(1998) (ver figura 4): 

Área craniana: região que corresponde aproximadamente ao neurocrânio; 

limitada ventralmente pelo eixo frontal mediano do corpo, que coincide com a 

linha lateral e ântero-dorso-posteriormente pelo contorno do neurocrânio, 

visível por transparência no l. c. 

Área supracraniana: região limitada ventralmente pelas margens superiores 

das áreas craniana e nasal e dorsalmente pela base da nadadeira dorsal; 

seu limite posterior coincide com o limite posterior da cabeça. 

Área infracraniana: região limitada ventralmente pelas bases das 

nadadeiras pélvicas e porção inicial da base da nadadeira anal e 

A 
B 
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dorsalmente pela área opercular; seu limite posterior coincide com o limite 

posterior da cabeça. 

Área nasal: região em torno das narinas anterior e posterior e ao longo da 

margem ventro-lateral da porção mais anterior da área supracraniana, já que 

esta inclui o ramo nasal do sistema sensorial cefálico. 

Área opercular: região limitada ântero-ventralmente pela margem do pré-

operculo e postero-ventralmente pelas margens dos outros três ossos 

operculares; dorsalmente é limitada pela margem inferior da área craniana. 

Face: área limitada anteriormente por uma linha vertical que passa pela 

margem posterior do olho fixo e póstero-ventralmente pelo pré-opérculo; 

dorsalmente é limitada pela margem inferior área craniana. 

 

 

Figura 4. Desenho esquemático da porção anterior do lado ocular de um espécime do 

gênero Achirus, mostrando delimitação das áreas na cabeça. 
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3.3. Material Examinado 

 

A seqüência dos dados no item “Material examinado” é a seguinte, 

todos lotes separados por ponto e vírgulas: abreviatura institucional e número 

de registro, número de exemplares em álcool (entre parentes), localidade de 

coleta, na seguinte ordem: localidade específica (estado, município, rio ou 

praia, referência adicional). O material examinado foi agrupado por país, em 

ordem alfabéticas de coleções. As abreviaturas institucionais seguem 

Eschmeyer (1998), com adição da Universidade Estadual de Feira de 

Santana (UEFS). 

Os dados morfométricos e merísticos dos espécimes oriundos das 

coleções: British Museum of Natural History (BMNH), Muséum National 

d'Histoire Naturelle (MNHN), Museum fuer Naturkunde Berlin (ZMB), 

Naturhistorisches Museum Wien (NMW).foram examinados por Dr. Francois 

Chapleau. O espécime-tipo de Achirus novoae depositado na Fundacion La 

Salle de Ciencias Naturales (FCLR) foi examinado por Dr. Robson T. C. 

Ramos. 

Apesar dos esforços na obtenção de material de ampla distribuição, 

não foram obtidos exemplares do gênero Achirus da Guatemala, Nicarágua e 

Costa Rica, e foram obtidos apenas alguns exemplares resultantes de coletas 

pontuais nas Grandes Antilhas (tabela 1). 

As medidas citadas ao longo do texto e figuras entre parentes 

correspondem ao comprimento padrão, quando não identificadas. 

http://www.museum.hu-berlin.de/zool/samml/pisces.asp?lang=1
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4.0 RESULTADOS 

 

 

As coletas dos dados morfométricos e merísticos foram tomadas de 

450 espécimes atlânticos do gênero Achirus. A espécie A. lineatus é a espécie 

com maior número de indivíduos examinados, é também a espécie com maior 

distribuição geográfica (tabela 1). 

 

Tabela 1. Número de espécimes examinados por espécie do gênero Achirus no Atlântico 

Ocidental, dos quais foram tomados dados morfométricos e merísticos, distribuídos de 

acordo com o país de origem (Norte ao Sul). 

 

A. achirus A. declivis A. lineatus A. novoe Achirus n. sp. total

Estados Unidos 71 71

México 7 7

Cuba 8 8

República Dominicana 1 1

Haiti 4 4

Jamaica 9 5 14

Belize 19 7 26

Porto Rico 4 3 7

Guatemala 0

Honduras 6 14 20

Nicaragua 0

Curacao 2 2

Costa Rica 0

Panamá 9 7 16

Trinidad & Tobago 4 1 5

Colômbia 8 1 9

Venezuela 2 10 1 19 32

Guiana 20 4 24

Suriname 1 1 2

Guiana Francesa 2 2 4

Brasil 34 25 128 11 198

total 59 101 259 20 11 450

Achirus
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Gênero Achirus 

Achirus Lacépède, 1802. 

Grammichthys Kaup, 1858. 

Baiostoma Bean, 1882. 

 

O gênero Achirus é formado por espécies conhecidas vulgarmente, no Brasil, 

como linguado, sóia, solha, tapa e aramaçá. Como outros Achiridae, são 

animais carnívoros, alimentam-se de peixes e invertebrados bentônicos. O 

maior espécime examinado possui 233,30mm, um exemplar de Achirus 

achirus. O gênero tem distribuição anfiamericana, ocorrendo em águas 

marinhas, estuarinas, ou doces. Como a maioria dos demais Achiridae, 

Achirus tem espécies eurihalinas ocorrendo entre dois ambientes, tendendo a 

ser marinho-estuarinas (A. lineatus, p. ex.), estuarino-dulcicolas (A. achirus, 

p. exemplo) e dulcícola-estuarina, a única espécie registrada com esas 

distribuição é A. novoae, que ocorre desde as porções altas da bacia do 

Orinoco ate áreas no entorno do delta. O corpo pode ser ovalado a 

arredondado. Olhos arredondados protrusíveis. A boca é terminal a 

levemente dorsal, embora esta característica só possa ser percebida, se 

levantada a projeção tegumentar do extremo anterior da porção 

supracraniana da nadadeira dorsal (figura 5), que cobre parcialmente o 

extremo anterior da boca, quando esta está fechada, ou se o espécime é 

observado a partir do lado cego. O lábio inferior, no lado ocular, porta fímbrias 

que são diferenciáveis em cada espécie (ver adiante). Dentes viliformes 

presentes apenas nas maxilas do lado cego. A narina anterior é tubular com 

pele delgada, podendo apresentar fímbrias; a narina posterior do mesmo lado 

é uma fenda longitudinal situada logo acima do extremo posterior do lábio 

superior e fica coberta pelo lábio inferior, quando a boca está fechada (figura 

5). O espaço interorbital é menor que o diâmetro ocular. A margem do pré-

opérculo, como nos demais Soleomorpha (Ramos, 1998), é coberta por uma 

camada de pele, de forma que este osso não possui uma individualização 

externa; nas espécies do gênero Achirus, não há escamas ao longo da 

margem deste osso. O forame no septo inter-branquial tem posição dorso-
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posterior e está localizado posteriormente ao músculo faringo-cleitral, ás 

vezes visível sob a pele. A nadadeira dorsal estende-se anteriormente sobre 

o crânio até um ponto imediatamente posterior ao extremo anterior da maxila 

superior, que é encoberto por uma projeção tegumentar emitida a partir da 

base do primeiro espinho desta nadadeira. Nadadeiras pélvicas separadas e 

de tamanhos semelhantes, seu primeiro raio se insere logo após o extremo 

ventral da abertura opercular. Nadadeira peitoral presente nos dois lados ou 

apenas no lado ocular. Linha lateral presente nos dois lados do corpo, 

freqüentemente ornamentada com processos dérmicos ou ramificações 

tubulares, particularmente na cabeça. Escamas ctenóides nos dois lados do 

corpo; aquelas do lado ocular, distribuídas sobre todo o corpo, exceto lábios, 

área nasal e nas membranas inter-radiais, sendo as que margeiam a cabeça 

maiores que as demais escamas do corpo e levemente voltadas para o seu 

centro; aquelas do lado cego são menores, presentes sobre todo o corpo, 

exceto por uma estreita faixa ao redor da boca, parte da área opercular, ao 

longo da margem da abertura opercular e nas membranas inter-radiais de 

todas as nadadeiras. Escamas da área pré-opercular são menores que as 

demais nos dois lados do corpo. Escamas nas nadadeiras dorsal e anal 

maiores na base de cada raio, seguidas por outras gradualmente menores, e 

organizadas em três ou quatro séries. Escamas da base da nadadeira caudal 

maiores na base de cada raio, seguidas por outras gradualmente menores, e 

organizadas em três a cinco séries. Os cirros do lado ocular estão 

distribuídos sobre todo corpo, e podem ser espaçados ou aglomerados, 

longos ou curtos (ver descrições das espécies); na cabeça, esses cirros são 

mais concentrados na área nasal, em torno das órbitas, boca e em torno dos 

poros do sistema sensorial cefálico; no tronco, os cirros são mais 

concentrados sobre as manchas, e formam séries ao longo da linha lateral e 

linhas verticais de cromatóforos (linhas ‘achiridianas’, sensu Chabanaud, 

1928), estas se estendendo sobre as nadadeiras. No lado cego, as franjas 

estão presentes apenas na metade anterior do corpo e os cirros estão ali 

concentrados em maior número. A metade anterior da cabeça é coberta de 

franjas e cirros, especialmente ao redor da boca e área nasal; margem do 

pré-opérculo e margem da abertura opercular com um número menor de 
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franjas e cirros. Na margem posterior dos raios das nadadeiras dorsal e anal 

os cirros são gradualmente reduzidos ao longo do corpo, sendo os maiores 

sobre os raios da região anterior. A nadadeira caudal é livre, não conectada 

por membrana às nadadeiras dorsal e anal; cirros nas margens dos raios na 

nadadeira caudal reduzidos – aqueles dos raios dorsais voltados 

ventralmente e aqueles dos raios ventrais, dorsalmente (figura 6). No tronco, 

cirros estão presentes em linhas verticais correspondentes às linhas de 

cromatóforos do lado ocular. Ramos (1998), num trabalho de revisão de parte 

da família Achiridae, descreveu três caracteres autopomórficos do gênero 

Achirus: (1) processo articular do maxilar robusto, em forma de cone (figura 

7A) (vs. processo com forma de lâmina achatada lateralmente [figura 7B] ou é 

afilado [figura 7D] em outros Achiridae); (2) processo assessório do processo 

articular do maxilar em forma de cone bem desenvolvido (figura 7C) (vs. um 

processo curto que forma um “cotovelo” no processo articular, uma lâmina 

achatada dorso-ventralmente e moderadamente desenvolvida, ou ausente; 

(3) aba lateral restrita a um processo espiniforme no extremo posterior do 

dentário (figura 7E) (vs. aba lateral  pouco desenvolvida).  
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Figura 6. Nadadeira caudal dos achirídeos, vista do lado cego, destaque para a posição 

dos cirros. 

 

  

Figura 5. Desenho esquemático para mostrar os principais aspectos morfológicos da 
porção anterior dos achirídeos. (fonte: Ramos 1998). 
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Figura 7. A - Vista lateral do maxilar l.o. de Achirus achirus (UFPB 2828); B - Vista lateral 

do maxilar e do pré-maxilar l.o. de Apionichthys finis (UFPB 3548). A e B: extremo 

anterior à direita. C - Vista frontal das maxilas em Achirus achirus (UFPB 2828) e D - em 

Trinectes maculatus (UFPB 3594). E - Vista dorso-lateral interna da mandíbula l.o. de 

Achirus achirus (UFPB 2828). Barra de escala = 1 mm. (fonte: Ramos, 1998). 
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Fímbrias labiais 

 

Todas as espécies da família Achiridae possuem o lábio inferior 

hipertrofiado em relação aos demais Pleuronectiformes e cuja margem porta 

fímbrias labiais (Ramos, 2003A). Estas fímbrias variam em forma e tamanho e a 

análise desta variação mostrou que este é um caráter que difere em todas as 

espécies do gênero Achirus. As fímbrias dos extremos anterior e posterior do 

lábio (próximas à sínfise mandibular e ao canto da boca, respectivamente) são 

reduzidas em tamanho e tendem a ser mais simples na forma (não ramificadas 

ou intermediárias entre laminares e filiformes). Por esta razão, a descrição 

apresentada a seguir refere-se às fímbrias dispostas no terço médio da 

margem labial, desconsiderando, portanto, a variação observada em seus 

extremos. A seguir, as características referentes às fímbrias labiais: são 

distribuídas em duas séries dispostas na margem labial, as duas séries 

diferindo entre si em forma e tamanho na maioria das espécies; podem ser 

contíguas ou espaçadas; em todos os casos, são mais largas ou espessas na 

base e reduzem em direção ao extremo distal (figura 8); podem ser simples ou 

ramificadas (figura 8 A e C); as ramificações, quando presentes, são laterais ou 

distais (figura 8 F e H); as fímbrias podem ter as seguintes formas: (1) filiformes 

– têm aspecto cilíndrico, são raramente ramificadas, e (2) laminares – são 

largas no sentido do plano transversal e estreitas no sentido do plano sagital, 

freqüentemente ramificadas (figura 8B ). 
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Figura 8. Desenho esquemático das fímbrias labiais observadas nas espécies do gênero 

Achirus: A. achirus (A), A. declivis (B e C), A. lineatus (D, E e F), A. novoae (G), Achirus 

n. sp. (H e I). 
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Chave dicotômica para as espécies de Achirus do Atlântico Ocidental:  

 

1. Fímbrias labiais da série interna filiformes não-ramificadas. Predominância 

da presença de nadadeira peitoral nos dois lados do corpo (em cerca de 90% 

dos espécimes examinados). Nadadeira caudal levemente lanceolada. 

1a. Fímbrias filiformes muito reduzidas. Presença de uma conexão 

tegumentar entre a membrana branquiostegial e o istmo ... Achirus novoae. 

1b. Fímbrias filiformes longas. Ausência de uma conexão tegumentar entre 

a membrana branquiostegial e o istmo..................................Achirus achirus. 

2. Fímbrias labiais da série interna laminares ramificadas. Nadadeira peitoral 

presente apenas no lado ocular. Nadadeira caudal arredondada. 

2a. Fímbrias labiais com ramificações distais. Presença de uma conexão 

tegumentar entre a membrana branquiostegial e o istmo 

...................................................................................................Achirus n. sp. 

2b. Fímbrias labiais com ramificações laterais. Ausência de uma conexão 

tegumentar entre a membrana branquiostegial e o istmo ........................... 3 

3a. Fímbrias labiais largas no sentido do plano transversal, curtas, portam 

de zero a três ramificações também curtas. Porção posterior do tronco no 

lado cego sempre pigmentado ............................................ Achirus declivis. 

3b. Fímbrias labiais estreitas no sentido do plano transversal, longas, 

portam de duas a seis ramificações Porção posterior do tronco no lado 

cego raramente pigmentado ............................................... Achirus lineatus. 

 

  



C. C. Muniz - Revisão sistemática das espécies do gênero Achirus Lacépède, 1802 (Pleuronectiformes: 
Achiridae) do Atlântico Ocidental___________________________________________________________________ 

 
37 

 

Achirus achirus (Linnaeus, 1758) 

 

Pleuronectes achirus Linnaeus, 1758: 268. Tautonímia absoluta. Tipo 

desconhecido. Localidade-tipo: Suriname. 

Pleuronectes nigricans Bloch & Schneider, 1801:158 Holótipo (único): ZMB 

2428. Localidade-tipo: Suriname. 

Solea gronovii Günther, 1862: 472 Sintipos: BMNH 1959.12.16.1 (1), 

1959.12.16.2 (1) e 1959.12.16.3 (1). Localidade-tipo: Suriname. 

Achirus gronovii (Günther, 1862), Jordan, 1886: 602 (nova combinação). 

Achirus achirus (Linnaeus, 1758), Jordan & Goss, 1889: 311 (nova 

combinação). 

 

Material examinado 

 

Material-tipo:  

Holótipo: Pleuronectes nigricans: ZMB 2428 (1) Suriname.  

 

Não-tipo: 

Brasil: AMNH 3962 lake Papary, RN. CAS 227097 (2) Belém, PA; CAS 227098 (1); 

FMNH 59058 (7) Pará, PA; FMNH 88179 (1) rio Caeté, PA; MPEG 3812 (1) boca de 

Vigia,Vigia,PA; MPEG 3783 (1) rio Guamá, Igarapé Tucunduba, campus da 

UFPA,Belém,PA; MPEG 3787 (1) baia de Guajará, Icoaraci, Igarapé,Belém,PA; MPEG 

4525 (1) baia de Marajó, Iguarapé, Anuerá, Vigia, PA; MPEG 5101(1) baia de Guajará, 

Icoaraci,Belém,PA; MPEG 5119 (1) baia de Marajó, Iguarapé, Anuerá, Vigia, PA; 

MPEG 5121 (2) baia de Marajó, boca da vigia, Vigia, PA; MPEG 5122 (1) baia de 

Marajó, boca da Vigia, Vigia, PA; MPEG 7963 (1) Igarapé de Campinas rio Atuá, 

Muaná,PA; MPEG 10705 (1) Tucuruí,PA; MZUSP 50162 (1) Tocantins, Cametá,PA; 

MZUSP 62953 (1) Ilha de Marajó,PA; MZUSP 62956 (3) São Luiz,MA; MZUSP 77996 

(2) Salvaterra, Ilha de Marajó,PA; MZUSP 77996 (2) Ilha de Marajó, PA; SU 52453 (2) 

Porto de Madre de Deus; SU 52454 (1) Porto de Madre de Deus; SU 62515 (1) 

Manaus, AM; SU 221267 (3) lago Papari, RN; SU 22127 (7) lago Papari, RN; USNM 

52587 (1) rio Amazonas, PA, USNM 286780 (2), rio Pará, Bélem, PA; UFPB 6322 (2) 

Soure, Ilha do Marajó , PA; UFPB 2059 (2) rio da Ribeira, João Pessoa , PB; UFPB 

2078 (1) rio Paraíba do Norte, Cabedelo, PB; UFPB 2091 (1) Pacuí, rio Tocantins, 

Cametá; PA; UFPB 2092 (4) rio Paraíba do Norte, Cabedelo, PB; UFPB 2825 (1) rio 
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Sanhauá, João Pessoa, PB; UFPB 2830 (1) rio Mandacaru, João Pessoa, PB; UFPB 

2831 (1) Confluência dos rios Paraíba do Norte, Paroeira e Sanhauá, João Pessoa , 

PB; UFPB 2841 (1) rio Paraíba do Norte, Cabedelo , PB; UFPB 2844 (1) rio Paraíba do 

Norte, ao Sul da Ilha da restinga, Cabedelo, PB; UFPB 2828 (3) rio Paraíba do Norte, 

João Pessoa, PB; UFPB 6646 (3) rio Sanhauá, João Pessoa, PB; UFPB 6647 (20) rio 

Paraíba do Norte, Cabedelo, PB. Guiana Francesa: NRM 29855 (2) Cayenne fish 

market, Cayenne. Guiana: AMNH 8237 (1) rio Kurupungi, Georgetown; CAS 79363 (1) 

Georgetown market; FMNH 7550 (1) Guiana; FMNH 9834 (3) Georgetown; FMNH 

53900 (7) Georgetown market; FMNH 79867 (6) Georgetown Market; USNM 66121 (1) 

Georgetown market; USNM 167719 (1) Georgetown market. Venezuela: USNM 

233609 (2) delta Amacuro. Suriname: ANSP 8598 (1). 

 

Diagnose 

Achirus achirus distingui-se de todas as demais espécies do Atlântico 

Ocidental, exceto A. novoae, por apresentar as duas séries de fímbrias labiais 

filiformes não-ramificadas, aquelas da série interna longas (comprimento similar 

ao diâmetro ocular; aquelas da série externa com comprimento variando entre 

½ e 1 diâmetro ocular e com espessura similar àquela das fímbrias da série 

interna na maioria dos espécimes examinados, embora a série externa possa 

apresentar fímbrias um pouco menos desenvolvidas, (figura 8A) (vs. fímbrias 

da série interna laminares e com ramificações, e série externa filiforme e de 

comprimento inferior ou igual àquele da série interna, mas sempre com 

espessura visivelmente menor). A. achirus difere adicionalmente das demais 

espécies do Atlântico Ocidental, exceto A. novoae, por uma predominância da 

presença de nadadeira peitoral nos dois lados do corpo (94,64% e 90% dos 

espécimes examinados, respectivamente da primeira e segunda espécies) (vs. 

presença de nadadeira peitoral apenas no lado ocular nas demais espécies). 

Difere de A. novoae pelo fato de que as fímbrias, nestes, embora filiformes, são 

muito reduzidas, as maiores com comprimento inferior a 1/3 do comprimento do 

tubo nasal, e a série externa é ausente na maioria dos espécimes ou 

representada por raras fímbrias labiais também reduzidas; difere 

adicionalmente de A. novoae pela ausência de uma conexão tegumentar entre 

a membrana branquiostegial e o istmo (figura 9A) (vs. presença em A. novoae). 

A. achirus difere também de todas as espécies do Atlântico Ocidental pelos 
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seguintes caracteres: nadadeira dorsal com 59 a 67 raios [moda:63] (vs. 43 a 

59 [moda:53-54] nas demais espécies); nadadeira anal com 45 a 50 raios 

[moda:48-49]  (vs. 36 a 46 [moda:40-42] nas demais espécies); 21 vértebras 

caudais (em 88,23% dos espécimes analisados (vs. 19 vértebras caudais em 

77,05% das demais espécies) (tabelas 2, 3 e 4).  

 

 

Descrição 

Corpo ovalado, seu perfil anterior levemente arredondado; nadadeira caudal 

arredondada, levemente lanceolada; nadadeira peitoral presente nos dois lados 

em 94,73% dos espécimes examinados, sendo aquela do lado ocular mais 

desenvolvida. Dados merísticos, morfométricos e número de vértebras estão 

apresentados das tabelas 2 a 4. Esta é a maior espécie do gênero, o maior 

exemplar conhecido medindo 233,30 mm. 

Lado ocular. Olhos arredondados, média de 12,81% do comprimento da 

cabeça. Espaço inter-orbital menor que o diâmetro dos olhos. Diâmetro da 

abertura da narina igual ou maior que seu comprimento, o qual é igual ou 

menor que a metade do diâmetro ocular.  Narina porta fímbrias, aquelas da 

margem anterior geralmente mais curtas que as fímbrias da margem posterior, 

às vezes rudimentares. Cirros da área nasal longos, maiores que aqueles 

perioculares e com tamanho semelhante ao das fímbrias labiais. Cirros 

pericorneanos geralmente reduzidos ou ausentes. Cirros peri-oculares 

númerosos e com comprimento menor que a metade do diâmetro do olho. 

Cirros esparsos distribuídos sobre todo corpo, geralmente curtos e 

aglomerados sobre as manchas corporais e linhas achiridianas. Cirros 

presentes na margem posterior dos raios das nadadeiras pélvicas, dorsal, anal, 

e diminuem progressivamente em número e tamanho, no sentido cranial-

caudal. Cirros nas margens dos raios na nadadeira caudal reduzidos – aqueles 

dos raios dorsais voltados ventralmente e aqueles dos raios ventrais, 

dorsalmente. Escamas maiores na área craniana. Escamas nas nadadeiras 

maiores na base de cada raio, seguidas por outras gradualmente menores; 

aquelas sobre os raios das nadadeiras dorsal e anal organizadas em três ou 
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quatro séries; aquelas sobre os raios nadadeira caudal organizadas em três a 

cinco séries. 

Lado cego. Narina anterior ornamentada com franjas. Narina posterior com 

diâmetro da abertura mais estreito que aquele da base, seu comprimento maior 

que o diâmetro da abertura. Cirros distribuídos por todo corpo. Franjas e cirros 

longos na porção anterior do corpo geralmente maiores que o comprimento da 

narina posterior, e em maior número na área supra-craniana, craniana, infra-

craniana e margem do pré-opérculo. Cirros reduzidos sobre a linha lateral e 

linhas verticais correspondentes às linhas achiridianas do lado ocular. Cirros na 

margem posterior dos raios das nadadeiras pélvicas, dorsal, anal, geralmente 

maiores na porção anterior do corpo. Cirros nas margens dos raios na 

nadadeira caudal reduzidos, com a mesma ordenação do lado oposto. 

Escamas menores que a do lado ocular, aquelas sobre os raios das nadadeiras 

com a mesma organização daquelas do lado ocular. 

 

Coloração 

Lado ocular. Fundo marrom acinzentado com manchas difusas de coloração 

mais escura, tamanho e forma variáveis (figura 10). Nadadeiras com padrão de 

coloração igual ao do tronco e cabeça. Cirros densamente cobertos de 

cromatóforos e, em maior número, concentrados sobre as manchas escuras e 

linhas achiridianas. Estas linhas são evidentes na maioria dos espécimes 

examinados, distribuídos desde uma linha vertical passando pela narina até a 

base da nadadeira caudal. 

Lado cego. Despigmentado na maioria dos espécimes.  Cerca de um décimo 

dos espécimes analisados possuem pigmentação de tonalidade marrom clara 

concentrada no terço posterior do tronco. 

 

Distribuição 

Achirus achirus tem distribuição conhecida entre  Golfo de Paria, Venezuela, e 

o estado da Paraíba, Nordeste do Brasil.  

Ramos (2003C) provê uma análise crítica da literatura disponível e supõe uma 

distribuição de A. achirus que corresponde àquela revelada pela análise de 

uma ampla amostragem de material testemunho, realizada no presente 
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trabalho. As suposições relativas à distribuição de A. achirus publicadas por 

autores prévios não foram, certamente, baseadas na análise de espécimes, e 

se mostraram equivocadas (Chabanaud, 1928:23 – “costa Ocidental das 

Américas, incluindo Índias Ocidentais”; Cervigón, 1966:812 – “norte e leste do 

Golfo do México ao Rio Grande do Sul, Brasil”; Cervigón, 1996:16 supõe a 

distribuição de A. achirus entre o Golfo de Paria, Venezuela e a foz do 

Amazonas). Como destacou Ramos (2003C), autores que fizeram estudos em 

pontos ao longo da área de distribuição suposta pelos autores acima não 

registraram a presença de A. achirus nas áreas onde realizaram seus estudos 

(Meek & Hildebrand, 1928, no Panamá, e Figueiredo & Menezes, 2000, 

Sudeste do Brasil, estes últimos enfatizam a ausência desta espécie na área 

por eles estudada). Outros autores, como Carvalho et al. (1968), 

provavelmente seguindo as informações disponíveis na literatura, afirmaram 

que a distribuição da espécie se estende do rio Amazonas ao Rio Grande do 

Sul, Brasil. Nenhum trabalho prévio refere um registro pontual preciso de A. 

achirus no Golfo do México ou nas Índias Ocidentais. A inexistência de A. 

achirus na América Central e do Norte é reforçada pelos trabalhos de 

Greenfield & Thomerson (1997), que não a registraram em Belize, e 

McEachran & Fechhelm (2005), que não a registraram no golfo do México. 

Ramos (2003C) destaca, ainda, que o registro de A. achirus nas porções altas 

de bacias hidrográficas, como a amazônica (Ortega e Vari 1986, por exemplo) 

é decorrente de identificação equivocada de espécimes de Hypoclinemus 

mentalis, de ocorrência comum ao longo de toda a bacia Amazônica e em 

porções altas da bacia do Orinoco. 

A. achirus é, provavelmente, uma espécie estuarino-dulcícola, tendo sido 

registrada em áreas completamente doces do rio San Juan, Monaguas, 

Venezuela (Cervigón, 1996) e rio Tocantins, Pará, Brasil (Ramos, 2003C). 

Cervigón (1996) registra esta espécie em fundos lamacentos e arenosos do 

delta do Orinoco e em águas marinhas de até 20 metros de profundidade à 

frente do delta (claramente sob influência da água doce), e afirma que são 

registrados espécimes em pontos diversos da bacia do Orinoco, em águas 

completamente doces. Esta espécie é, aparentemente, a mais abundante do 

gênero Achirus no estuário do rio Paraíba do Norte, Paraíba, Brasil, onde são 
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capturados, em grande número, em fundos lamacentos, por redes de tomada 

utilizadas por pescadores locais. 

Comentários 

Desoutter et al. (2001) fizeram uma revisão dos espécimes-tipo de 

Pleuronectiformes do MNHN e sinomizaram sob A. achirus as seguintes 

espécies: A. maculipinnis guinteri Chabanaud 1940 proveniente de Matagorda 

Island, Texas, Estados Unidos, Monochir punctifer Castelnau 1855 e 

Monochirus lineatus Quoy & Gaimard 1824 os dois últimos provenientes do Rio 

de Janeiro, Brasil. No entanto, o exame dos espécimes-tipo destas três 

espécies nominais revelou tratarem-se de indivíduos da espécie Achirus 

lineatus (ver Comentários, pagina 58), o que é corroborado pelo fato de que os 

mesmos foram coletados fora da área de distribuição da espécie A. achirus, e 

coincidem com parte da área de ocorrência de A. lineatus (ver Distribuição, 

pagina 57). A análise aqui apresentada corrobora a sinonimização de 

Monochirus lineatus com A. lineatus, proposta por Jordan & Goss (1889). 

Inversamente, Pleuronectes nigricans Bloch & Schneider 1801 (Holótipo: ZMB 

2428) foi sinonimizada com A. lineatus por Paepke, H.-J. (1999). O exame do 

espécime-tipo de P. nigricans revelou a presença de dois raios nas nadadeiras 

peitorais – ambos os lados, 67 raios na nadadeira dorsal e 49 raios na 

nadadeira anal, seguramente caracteres de um indivíduo de A. achirus, o que 

põe P. nigricans sob sinonímia desta última, a sinonímia proposta por Paepke, 

H.-J. (1999) sendo aqui refutada. Segundo Piza-Ragazzo & Pinna (2003), o 

trabalho de Paepke, H.-J. (1999) foi realizado sem um estudo detalhado dos 

espécimes-tipo. Em 1889, examinando espécimes provenientes da Guiana, 

Jordan & Goss (1889) sinomizaram Solea gronovii Günther 1862 sob A. 

achirus, com base na coloração, na área de ocorrência e, principalmente, no 

número dos raios das nadadeiras dorsal (62 a 67) e nadadeira anal (48). O uso 

do número de raios para diferenciação de A. achirus das demais espécies do 

gênero foi corroborado por Cervigón (1985), o qual afirma que A. achirus tem 

número de raios das nadadeiras dorsal, anal e de vértebras claramente maior 

que as demais espécies do gênero. Os dados levantados no atual trabalho (ver 

dados merísticos nas tabelas 2 e 3) reforçam a argumentação dos  trabalhos 

de Jordan & Goss (1889) e Cervigón (1985), visto que A. achirus é a única 
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espécie do gênero com mais de 61 raios na nadadeira dorsal e com 48 raios na 

nadadeira anal. Registra-se, ainda, a presença da nadadeira peitoral no lado 

cego no tipo de Solea gronovii, não citada por Jordan e Goss (1889), e que 

representa um caráter a mais na corroboração da sinonímia proposta pelos 

dois autores. 

 

 

Figura 9. Aspectos internos da câmara branquial de espécimes de Achirus, mostrando a 

conexão tegumentar entre a membrana branquiostegial e o istmo ausente em Achirus 

achirus (A) e presente em A. novoae (B). 

  

B A 
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Figura 10. Achirus achirus. A - lado ocular (FMNH 59058 – 88,01mm); B - lado cego 

(UFPB 6647). Barra: 10mm. 

  

A 

B 
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Achirus declivis (Chabanaud, 1940) 

 

Achirus achirus declivis Chabanaud, 1940:89. Holotipo: BMNH 1931.12.5.175. 

Localidade-tipo: Golfo de Paria, Trinidad, Trinidad & Tobago. Paratipos: BMNH 

(3) 1931.12.5.176-178, BMNH (2) 1930.9.4.24-25; MNHN (4) 0000-1303 e 

MNHN (1) 0000-3332. MNHN (1) 0000-3345. MNHN (1) A-8751. 

 

Material examinado 

 

Material-tipo:  

Holótipo: BMNH 1931.12.5.175 Gulf of Paria, Trinidad, Trinidad & Tobago. 

 

Não-tipo: 

Belize: CAS 47605 (2) Stann Creek. S., 16 49 8.8N 88 12,7 W; CAS 47607 (4) "inside 

Belize"; Cr. 6703, sta. 71; FMNH 101102 (2), Belize City; FMNH 104718  (4) Belize 

City; FMNH 89537 (2) Belize City; USNM 300467 (4) 2.5 Miles East of Dangriga; 

USNM 361125 (1) South of Robertson Point, 16 39 38 N, 88 08 W. Brasil: CAS 

168284 (1) praia de Pina, Recife, PE; CAS 52085 (2) canal Santa Cruz, PE, CAS 

52086 mangue, Pina, Recife, PE, CAS 52087 (3) barra Jangadas, estuário, PE; MNRJ 

10831 (2) rio Prado, BA, MNRJ 18237 (2) foz do Amazonas, entre Salinópolis e Cabo 

Orange, AP; MUFAL 1352 (1) praia de Pajuçara, AL; MZUSP 4346 (4), Aracaju, SE; 

MZUSP 62955 (2) Ilha Grande, RJ, MZUSP 79874 (1) Maceió, AL, UFPB (sem tombo) 

rio Paraíba do Norte, Cabedelo,PB, UFPB (sem tombo) rio Paraíba do Norte, 

Cabedelo, PB, SU 52447(1), SU 68282, praia de Pina, PE; SU 68283 (1) praia de 

Pina, Recife, PE, UFPB 6312 (1) praia do Amor, Conde, PB; UFPB 1286 (3) rio 

Mandacarú, Joao Pessoa, PB; UFPB 1246 (3) rio Paraíba do Norte, ao sul da Ilha da 

restinga, Cabedelo, PB; UFPB 2834 (5) rio Paraíba do Norte, ao sul da Ilha da 

restinga, Cabedelo, PB; UFPB 2829 (4) rio Mandacarú, Joao Pessoa, PB; UFPB 1245 

(16) rio Paraíba do Norte, ao norte da Ilha da Restinga, Cabedelo, PB; UFPB 1156 (1) 

Rio Mandacaru, João Pessoa, PB; UFPB 1263 (6) rio Mandacaru, João Pessoa, PB; 

UFPB 6460 (1) Confluência dos rios Paraíba do Norte, Paroeira e Sanhauá, João 

Pessoa, PB;  UFPB 1280 (3) rio Paraíba do Norte, ao Sul da Ilha da Restinga, 

Cabedelo, PB; UFPB 2065 (7) praia de Tambaú, João Pessoa, PB; UFPB 2827 (1) 

Praia de Miramar, Cabedelo, PB; UFPB 1262 (2) rio Paraíba do Norte, ao Norte da Ilha 

da Restinga, Cabedelo, PB; UFPB 1145 (3) rio Paraíba do Norte, ao Sul da Ilha da 
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Restinga, Cabedelo, PB; UFPB 2017 (2) praia do Jacaré, rio Paraíba do Norte, 

Cabedelo, PB; UFPB 1129 (5) Cabedelo, PB. Colômbia: USNM 286838 (1) Caribbean 

Sea, off Cartagena; USNM 286839 (1) Caribbean Sea, off Guajira Peninsula near 

Cabo de la Vela; USNM 286840 (2) Caribbean Sea; USNM 286847; off Cienega de la 

Cruz; USNM 286848 (2); off Colômbia; USNM 286854 (1) off Cartagena. Guiana 

Francesa: USNM 286842 (2) 4 47 N 51 37 W. Guiana: FMNH 53900 (1) Georgetown 

market; GCRL 9265 (3) 09°14.00' N 60°19.00' W.  Suriname: ANSP 8600. Honduras: 

ANSP 141482 (1) Punta Raton; Shrimp Pond near Gulf of Fonseca; CAS 47598 (1) 

Caratasca;  CAS 47603 (3) Caribbean Sea, Shrimp grounds, 17 12 N 88 11.2 W; 

FMNH 89532 (1) Belize city. Jamaica: SU 4550 (8) near Kingston; USNM 30083 (1) 

jamaica w. I, Greater Antilles. Panamá: FMNH 18195 (1) Fox Bay, Colón; FMNH 

18196 (1) Fox Bay, Colón; FMNH 18197 (2) Colon market; FMNH 18199 (2) Colon 

market;  FMNH 18203 (1) Colón market, Colón; FMNH 18250 (1) Porto Bello; GCRL 

9107 Caribbean. Porto Rico: ANSP 143002 (1) off Anusso; ANSP 143003 (1) lake 

Joyuda; ANSP 144513 (1) rio Guanajibo; ANSP 144514 (1). Trinidad & Tobago: 

AMNH 215282 (1) mouth of Nariva river draing; CAS 50844 (2) Trinidad, 

10°35.2'N; 61°36.1'W. Venezuela: SIO 77-340 (10) lago de Maracaibo, Punta de 

Palmas, Zulia. 

 

 

Diagnose 

Achirus declivis distingui-se de todas as demais espécies do Atlântico Ocidental 

por apresentar fímbrias labiais laminares largas no sentido do plano transversal 

e com extremo distal filiforme, curtas; as fímbrias portam de zero a três 

ramificações laterais, também curtas (vs. fímbrias labiais laminares estreitas, 

longas, ou filiformes nas demais espécies). Difere também por possuir 

nadadeiras dorsal, anal e caudal com membranas interdigitais enegrecidas (vs. 

membranas interdigitais da mesma cor que o fundo da nadadeira ou 

semitranslúcida nas demais espécies) e o lado cego do corpo com 

pigmentação marrom escura em toda a porção posterior do tronco, podendo 

estender-se à sua metade anterior (vs. lado cego despigmentado ou com 

pigmentações formando pequenas manchas em parte dos espécimes das 

demais espécies, cujas manchas nunca cobrem na totalidade a metade 

posterior do tronco). 
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Descrição  

Corpo ovalado, seu perfil anterior levemente arredondado; nadadeira caudal 

arredondada; nadadeira peitoral presente apenas no lado ocular. Dados 

merísticos, morfométricos e número de vértebras estão apresentados das 

tabelas 2 a 4. 

Lado ocular. Olhos arredondados, média de 12,21% do comprimento da 

cabeça. Espaço inter-orbital menor que o diâmetro dos olhos. Diâmetro da 

abertura da narina anterior igual ou maior que seu comprimento, o qual é igual 

ou menor que a metade do diâmetro ocular. Narina com fímbrias rudimentares, 

geralmente ausentes na margem anterior. Cirros da área nasal curtos, de 

tamanho semelhante aos peri-oculares e menores que as fímbrias labiais. 

Cirros pericorneanos geralmente reduzidos ou ausentes. Cirros peri-oculares 

de comprimento menor que a metade do diâmetro do olho. Cirros esparsos 

distribuídos sobre todo corpo geralmente curtos e aglomerados sobre as 

manchas e linhas achiridianas. Cirros estão presentes na margem posterior dos 

raios das nadadeiras pélvicas, dorsal, anal, e diminuem progressivamente em 

número e tamanho, no sentido cranial-caudal. Cirros nas margens dos raios na 

nadadeira caudal reduzidos – aqueles dos raios dorsais voltados ventralmente 

e aqueles dos raios ventrais, dorsalmente. Escamas maiores na área 

supracraniana. Escamas nas nadadeiras maiores na base de cada raio, 

seguidas por outras gradualmente menores; aquelas sobre os raios das 

nadadeiras dorsal e anal organizadas em três ou quatro séries; aquelas sobre 

os raios nadadeira caudal organizadas em três a cinco séries. 

Lado cego. Narina anterior ornamentada com franjas. Narina posterior com 

diâmetro da abertura maior que aquele da base, seu comprimento geralmente 

menor que o diâmetro da abertura. Cirros distribuídos por todo corpo. Franjas e 

cirros longos na porção anterior do corpo geralmente maiores que o 

comprimento da narina posterior, e em maior número na área supra-craniana, 

craniana, infra-craniana e margem do pré-opérculo. Cirros reduzidos sobre a 

linha lateral e linhas verticais correspondentes às linhas achiridianas do lado 

ocular. Cirros na margem posterior dos raios das nadadeiras pélvicas, dorsal, 
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anal, geralmente maiores na porção anterior do corpo. Cirros nas margens dos 

raios na nadadeira caudal reduzidos, com a mesma ordenação do lado oposto. 

Escamas menores que a do lado ocular, aquelas sobre os raios das nadadeiras 

com a mesma organização daquelas do lado ocular. 

 

 

Coloração 

Lado ocular. Fundo marrom a acinzentado, de aspecto geral uniforme, com 

linhas verticais de cromatóforos evidentes; pode apresentar manchas de 

coloração pouco mais escura que o fundo, e com tamanho e forma variáveis 

(figura 11). Nadadeiras com padrão de coloração igual ao do tronco e cabeça, 

porém com as membranas interdigitais enegrecidas. Nadadeira peitoral com 

extremidade distal ou totalmente enegrecida. Os espécimes jovens examinados 

apresentam nadadeira caudal de fundo mais claro que as outras nadadeiras.  

Lado cego. Porção posterior do corpo com pigmentação marrom escura, que 

pode estender-se à porção anterior do tronco. Embora com pigmentação em 

todos os espécimes examinados, o lado cego não exibe qualquer padrão de 

manchas ou linhas, apenas uma pigmentação marrom uniforme. 

 

 

Distribuição 

Achirus declivis tem distribuição conhecida na América Central, Antilhas e 

América do Sul. Na América Central, Belize é o limite norte e há registros em 

Honduras e Panamá; nas Antilhas, Jamaica é o limite norte, e há registros em 

Porto Rico e Trinidad & Tobago (tabela 1); na América do Sul, há registros 

desta espécie nos países da face norte do continente, no Brasil, até São Paulo, 

sendo este o limite sul da distribuição desta espécie. 

Segundo Chabanaud (1940), A. declivis ocorreria de Belize a Santa Catarina, 

Brasil, incluindo as Antilhas, embora não destaque os países nos quais esta 

espécie ocorreria. Carvalho et. al. (1968) afirmam que A. declivis ocorreria de 

Trinidad, Trinitad & Tobago, a Santos, São Paulo, Brasil. Menezes & Figueiredo 

(2000) apontam uma distribuição mais abrangente da espécie, afirmando que a 

mesma ocorreria desde a Florida, Estados Unidos, até Santa Catarina, Brasil. É 
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possível que a afirmação destes autores, quanto ao limite sul, tenha se 

baseado naquela de Chabanaud (1940), visto que não foi localizado nas 

coleções ictiológicas examinadas, incluindo as brasileiras, espécimes coletados 

ao sul do estado de São Paulo; não há nas coleções examinadas qualquer 

espécime-testemunho que sustente a afirmação deste autores de que a Flórida 

seria o limite norte da distribuição de A. declivis. A análise de espécimes de 

uma ampla área geográfica confirmam Belize e Jamaica como limite Norte da 

distribuição desta espécie, corroborado em parte as afirmações de Chabanaud 

(1940) e Greenfield & Thomerson (1997), que afirmam Belize como o limite 

norte de sua distribuição. O trabalho de McEachran & Fechhelm (2005), não 

registrou esta espécie no golfo do México, o que é corroborado pelo presente 

trabalho. 
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Figura 11. Achirus declivis UFPB (sem tombo): A- lado ocular de um espécime de 

coloração padrão; B- lado cego. Barra: 10mm. 

A 

B 



C. C. Muniz - Revisão sistemática das espécies do gênero Achirus Lacépède, 1802 (Pleuronectiformes: 
Achiridae) do Atlântico Ocidental___________________________________________________________________ 

 
51 

 

Achirus lineatus (Linnaeus, 1758) 

 

Pleuronectes lineatus Linnnaeus 1758: 268. Tipo desconhecido. Localidade-

tipo: Jamaica. 

Monochirus lineatus Quoy & Gaimard 1824: 238. Sintipo: MNHN 0000-3320 (4). 

Localidade-tipo: Rio de Janeiro, Brasil. 

Monochir maculipinnis Agassiz in Spix & Agassiz 1931. Sintipo: MHNN (2) 685. 

Licalidade-tipo: Rio de Janeiro, Brasil.  

Solea maculipinnis (Agassiz, 1931). Günther 1862: 473. Localidade-tipo: Cuba, 

Jamaica, Brasil. (nova combinação). 

Achirus maculipinnis (Agassiz, 1931). Jordan 1886: 602. (nova combinação) 

Achirus maculipinnis gunteri Chabanaud 1940. Holótipo: MNHN 1939-0269 (1), 

Parátipos: MNHN 1998-1313 (3) MNHN 1959-0610 (24). Localidade-tipo: 

Matagorda, Texas, Estados Unidos. 

Monochir punctifer Castelnau 1855:80. Holótipo (único): MNHN 0000-3319 

Localidade-tipo: Rio de Janeiro, Brasil. 

Achirus punctifer (Castelnau, 1855). Jordan, 1923: 1-14. (nova combinação) 

Baiostoma brachialis Bean in Goode & Bean 1882: 413. Sintipos: USNM 26605 

(1) e USNM 30463 (1). Localidade-tipo: Appalachicola, Pensacola, Florida, 

Estados Unidos. 

Baeostoma brachiale (Bean, 1882). Jordan & Gilbert 1882: 965. (nova 

combinação). 

Achirus brachialis (Bean, 1882). Jordan 1884, 149. (nova combinação). 

Achirus (Baeostoma) comifer Jordan & Gilbert 1884:31. Sintipos: SU 2403 (1), 

USNM 34973 (4). Localidae-tipo: Key West, Florida, Estados Unidos. 

Achirus comifer (Jordan & Gilbert 1884). Jordan 1923: 1-14. (nova 

combinação). 
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Material examinado 

 

Material-tipo:  

Holótipo: Monochir punctifer: MNHN 0000-3319 (1) Rio de Janeiro, Brasil; Achirus 

maculipinnis gunteri: MNHN 1939-0269 (1) Matagorda, Texas, Estados Unidos. 

Parátipos: Achirus maculipinnis gunteri: MNHN 1998-1313 (3) Matagorda, Texas, 

Estados Unidos; MNHN 1959-0610 (1) Matagorda, Texas, Estados Unidos. 

Sintipos: Monochirus lineatus: MNHN 0000-3320 (4) Rio de Janeiro, Brasil; 

Baiostoma brachialis: USNM (1) 26605 Pensacola, Florida, Estados Unidos; USNM 

(1) 30463 Pensacola, Florida, Estados Unidos; Achirus (Baeostoma) comifer: SU 

2403 (1) Appachiola, Florida, Estados Unidos; USNM 34973 (4) Appachiola, Florida, 

Estados Unidos. 

 

Não-tipo: 

Belize: FMNH: 104720 (1) Belize City; FMNH 104719 (2) Belize City; FMNH 89539 (1) 

off Belize City; CAS 47604 (1) Stain Creek South; CAS 47606 (1) inside Belize; CAS 

47608 (1) inside Belize 17 11N 88 11 12 w. Brasil: CAS 52080 (2) canal Santa Cruz, 

PE; CAS 52081 (2) barra de Jangadas, PE; CAS 52082 (1) mangue, Pina, Recife, PE; 

CAS 52083 (2) canal Santa Cruz, PE; CAS 52084 (2) canal Santa Cruz, PE; CAS 

52448 (1); CAS 68279 (1) Ilha de Paquetá, Baia de Guanabara, RJ; UEFS 247 (1) 

Cacha Pregos, Ilha de Itaparica, Vera Cruz, BA; UEFS 261 (1) Cacha Pregos, Ilha 

Itaperica, BA; UEFS 523 (1) Salinas da Margarida, baia de Todos os Santos, BA; 

UEFS 865 (2) Cananéia, SP; UEFS 900 (1) Cananéia, SP; UEFS 1060 (4) Praia do 

Monte Cristo, Saubara, BA; UEFS 1099 (2) praia do Monte Cristo, Saubara, BA; 

UEFS 1324 (1) praia de Itapema, Santo Amaro da Purificação, BA; UEFS 1753 (1) 

praia do Monte Cristo, Saubara, BA; UEFS 2057 (1) praia de Itapema, Santo Amaro 

da Purificação, BA; UEFS 2477 (6) praia do Monte Cristo, Saubara, BA; UEFS 2723 

(1) praia do Monte Cristo, Saubara, BA; UEFS 3264 (1) praia de Itapema, Santo 

Amaro da Purificação, BA; UEFS 4338 (1) praia de Cabuçu, Saubara, BA; UEFS 5001 

(4) praia de Cabuçu, Saubara, BA; LIUFES 310 (1) Estuário do rio Piraquê-açu, 

Aracruz, ES; LIUFES 0451 (1) Sistema estuarino dos rios Piraquê-açu e Piraquê-
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mirim, Aracruz, ES; LIUFES 130189 (3) praia da Ponta da Fruta, Vila Velha, ES; 

LIUFES 130193 (6) baia de Camburi, Vitória, ES; LIUFES 130219 (1) rio Piraquê, 

Aracruz, ES; LIUFES 130714 (1) Estuário do rio Jucu, Vila Velha, ES; MCP 1811 (1) 

Florianópolis, SC, MCP 3516 (1) Garopada, SC; MCP 7698 (1) Ponta das Canas, 

Florianopolis, SC; MNRJ 9131 (4) Sepetiba, RJ; MNRJ 9132 (1) Angra dos Reis, RJ; 

MNRJ 10799 (4) laguna Tijuca, RJ; MNRJ 10832 (1) rio Jucuruçu (rio Prado), BA; 

MNRJ 20033 (1) rio Suruí, Magé, RJ; MNRJ 72700 (1) Angra dos Reis, RJ; MPEG 

1810 (1) Praia do rio Camará, Vista Alegre, Marapanim, PA; MPEG 5120 (2) baia de 

Marajó, boca da vigia, Vigia, PA; MUFAL 787 (6) Maceió, AL; MUFAL 995 (1) Maceió, 

AL; MUFAL 1352 (1) praia de Pajuçara, Maceió, AL; MZUSP 845 (1) Iguapé, SP; 

MZUSP 4358 (1) Ilha da Conveniência, Atafona, RJ; MZUSP 10026 (1) Ubatuba, SP; 

MZUSP 13349 (1) Florianópolis, SC; MZUSP 49149 (1) praia de Baraqueceba, São 

Sebastião, SP; MZUSP 62911 (1) Cananéia SP; MZUSP 62915 (12) Angra dos Reis, 

RJ; MZUSP 62948 (1) Angra dos Reis, RJ; MZUSP 62950 (2) Cananéia, SP; MZUSP 

72677 (4) São Mateus, ES; MZUSP 72678 (5) Cananéia, SP; MZUSP 72680 (1) lagoa 

Mundaú, Maceió, AL; MZUSP 72684 (11), Ilha de Pati, BA; MZUSP 72688 (2) Ilha 

Grande, RJ; MZUSP 72694 (1) entre São Mateus e rio Doce, ES; MZUSP 72676 (16) 

Angra dos Reis, RJ; MZUSP 72700 (1) Angra dos Reis, RJ; MZUSP 72702 (1) 

Atafona, RJ; MZUSP 72653 (1) Cananéia, SP; MZUSP 72681 (1) Cananéia, SP; 

MZUSP 72682 (1) Ubatuba, SP; MZUSP 72687 (1) Cananéia, SP; MZUSP 72693 (1) 

Cananéia, SP; MZUSP 72699 (3) Cananéia, SP; MZUSP 85234 (1) praia de 

Itamambuca, Ubatuba, SP; SU 22147 (4) RN; SU 68275 (1) entre post de pesca, RJ; 

SU 68277 (1) Rio de Janeiro, RJ; SU 68278 (2) entre post de pesca, RJ; SU 68359 (2) 

Fortaleza, CE; UFPB 3442 (8) Estuário Mundaú-Manguaba, Maceió, AL; UFPB 891 

(22) confluência dos rios Paraíba, Paroeiro e Sanhauá, Joao Pessoa; UFPB 892 (6) 

rio Paraíba do Norte, Cabedelo, PB; UFPB 994 (1) rio Mandacaru, Cabedelo, PB; 

UFPB 968 (2) rio Mandacarú, João Pessoa, PB; UFPB 1191(5) rio Mandacarú, João 

Pessoa, PB; UFPB 2808 (22) confluência dos rios Paraíba, Paroeiro e Sanhauá, João 

Pessoa, PB; UFPB 2851 (5) rio Ribeira, Livramento, PB; UFPB 4640 (9) praia de 

Manaíra, João Pessoa, PB; UFPB 6310 (1) praia do Amor, Jacumã, Conde, PB; UFPB 

6311 (1) baia Sul, Florianópolis, SC; UFPB 6306 (4) São Vicente, SP; UFPB 6307 (3) 

São Vicente, SP; UFPB 6308 (4) São Vicente, SP; UFPB 6317 (1) praia de Manaíra, 

João Pessoa, PB; UFPB 6330 (10) rio Sanhauá, João Pessoa, PB. Cuba: CAS 40384 

(1) rio Yumuri Drainage, Prov. Matanzas; MCZ 11143 (1); USNM 286853 (2) off shore 

e. of Batabanú; USNM 332472 (2) Mosquito river, Norte de Cuba; SU 2403 (1) 

Havana; CAS 40264(2) rio San Juan, prov. Matanzas. Curaçao: USNM 38532 (2) 
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Antilhas. Estados Unidos: AMNH 1358 (1) Tidepool, Florida; AMNH 19069 (3) Lee 

Boca Grande pass. Bishop, Florida; AMNH 42625 (1) Corpus Christi Ship, Texas; CAS 

36400 (1) sanibel island, Florida; CAS 40261 (1) Gordon pass., Florida; CAS 40262 

(1) big gasparilla, Florida; CAS 40263 (7) straits of florida, Florida; CAS 40555 (3) 

Evergreen Point, Texas; CAS 40607(1) Pensacola, Florida; CAS 48445 (1) Crab Bay, 

Florida; CAS 49870 (4) Grand Isle, Louisiana; CAS 227105 (1) Florida: Punta Gorda, 

or Virginia: Suffolk; CAS 227106 (1) Pensacola, Florida; FMNH 21603 (1) Biloxi 

channel, Mississipi; FMNH 38576 (1) Boca Grande, Florida; FMNH 38580 (1) Boca 

Grande, Florida; FMNH 38581 (1) Boca Grande, Florida; FMNH 38583 (1) Boca 

Grande, Florida; FMNH 46822 (1) Inshore Reefs off Aangelfish Creek, Florida; FMNH 

79663 (1) Gulf of Mexico, off Louisiana; GCRL 27652 (1) Gulf of Mexico, Mississipi; 

GCRL 27754 (1) Gulf of Mexico, Mississipi; SIO 70-188 (1) Florida; SU 49871 (3) 

Louisiana; SU 40553 (1) Aransas pass, Texas; SU 40554 (1) Evergreen Point, Texas; 

SU 40776 (1) Tabs Bay, Texas; SU 50881 (5) levy co. cedar Keys, Florida; UMMZ 

153591 (1) Boca Ciega Bay, Pinellas, Florida; UMMZ 153647 (5) boca Ciega Bay, 

Pinellas, Florida; UMMZ 199065 (6) Galveston Bay, Texas; USNM 26605 (1) 

Apalachicola, Florida; USNM 30463 (1) Florida; USNM 39360 (1) Florida; USNM 

62696 (1) Lake Worth, Palm Beach, Florida; USNM 67584 (1) Biscayne Bay, Florida 

USNM 155787 (1) Biscayne Bay, Florida; USNM 159564 (1) Gulf of Mexico, Florida; 

USNM 205017 (1) Gulf of Mexico, Florida. Haiti: AMNH 222782 (3); ANSP 87069 (1). 

Honduras: ANSP 101303 (1); ANSP 144899 (1) Mullins river; ANSP 144900 (1) 

Chetumal Bay; CAS 47597 (8) off rio Cruta; CAS 47596 (2) rio Cruta to off Caratasca; 

CAS 47599 (1) Guanaja Island. Jamaica: AMNH 74209 (2) mar do Caribe; ANSP 

52049 (1); SU 68364 (2) near Kingston. México: FMNH 51012 (3) Gulf of Louisiana; 

USNM 286771 (4) Gulf of Mexico. Panamá: FMNH 18184 (1) Fox Bay, Colon; FMNH 

18185 (1) Porto Bello; FMNH 18186 (1) Fox Bay, Colon; FMNH 18187 (1) Fox Bay, 

Colon; FMNH 18188 (1) Fox Bay, Colon; FMNH 18201 (1) Fox Bay, Colon; FMNH 

18202 (1) Fox Bay, Colon;. Porto Rico: CAS 40265 (2) boca do rio Bayamon; CAS 

108147 (1) boca do rio Bayamon, Palo Seco. República Dominicana: ANSP 8599 

(1). Trinidad & Tobago: ANSP 143001 Tobago mrirvine. Venezuela: USNM 286844 

golfo de Maracaibo.  

 

 

Diagnose 
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Achirus lineatus distingui-se de todas as demais espécies do Atlântico 

Ocidental pela presença de fímbrias labiais da série interna laminares estreitas 

no sentido transversal, com duas a seis ramificações laterais, estas bem 

desenvolvidas e semelhantes em tamanho e forma às fímbrias da série 

externa, que são filiformes e mais curtas que aquelas da série interna (Figura 

8D-F) (vs. fímbrias labiais da série interna laminares com ramificações distais, 

laminares largas, ou filiformes). A. lineatus difere também por possuir manchas 

arredondadas de coloração mais escura que o fundo, sempre evidentes em 

todo o corpo, e com tamanho variado, as maiores geralmente do tamanho do 

diâmetro do olho (vs. manchas diminutas em Achirus sp., manchas difusas em 

A. achirus e A. novoae,  ou fundo uniforme com manchas pouco evidentes em 

A. declivis). A. lineatus difere adicionalmente de todas as espécies do Atlântico 

Ocidental pela nadadeira peitoral longa, cerca de 10% do comprimento padrão 

nos espécimes analisados (vs. nadadeira peitoral curta, cerca de 5% do 

comprimento padrão nas demais espécies), e nadadeiras dorsal, anal e caudal 

com coloração de fundo translúcido, caráter compartilhado com Achirus sp. (vs. 

nadadeiras de coloração de fundo da mesma cor ou mais enegrecido nas 

demais espécies), A. lineatus distingue-se de Achirus sp. pela presença de 

uma conexão entre as membranas branquiostegiais e o istmo (figura 9B). 

 

 

Descrição  

Corpo arredondado; nadadeira caudal arredondada; nadadeira peitoral 

presente apenas no lado ocular, geralmente com um raio visivelmente maior 

que os demais. Dados merísticos, morfométricos e número de vértebras estão 

apresentados das tabelas 2 a 4.  

Lado ocular. Olhos arredondados, média de 16,47% do comprimento da 

cabeça. Espaço inter-orbital menor que o diâmetro dos olhos. Diâmetro da 

abertura da narina maior ou igual ao seu comprimento, o qual é igual ou menor 

que a metade do diâmetro ocular. Narina com fímbrias escassas presentes 

geralmente apenas na margem posterior. Cirros da área nasal geralmente 

menores que aqueles peri-oculares e fímbrias labiais. Cirros pericorneanos 

geralmente longos, em alguns espécimes, maiores que a metade do diâmetro 
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do olho. Cirro peri-oculares freqüentemente longos, tamanho igual ou menor 

que o diâmetro do olho. Cirros esparsos distribuídos sobre todo corpo, 

geralmente curtos e aglomerados sobre as manchas e linhas achiridianas. 

Cirros estão presentes na margem posterior dos raios das nadadeiras pélvicas, 

dorsal, anal, e diminuem progressivamente em número e tamanho, no sentido 

cranial-caudal. Cirros nas margens dos raios na nadadeira caudal reduzidos – 

aqueles dos raios dorsais voltados ventralmente e aqueles dos raios ventrais, 

dorsalmente. Escamas maiores na área supracraniana. Escamas maiores na 

base dos raios das nadadeiras, seguidas por outras gradualmente menores; 

aquelas sobre os raios das nadadeiras dorsal e anal organizadas em três ou 

quatro séries; aquelas sobre os raios nadadeira caudal organizadas em três a 

cinco séries. 

Lado cego. Narina anterior ornamentada com franjas. Narina posterior com 

diâmetro da abertura menor que aquele da base, seu comprimento maior que o 

diâmetro da abertura, de formato geralmente arredondado. Cirros distribuídos 

por todo corpo. Franjas e cirros longos na porção anterior do corpo geralmente 

maiores que o comprimento da narina posterior, e em maior número na área 

supra-craniana, craniana, infra-craniana e margem do pré-opérculo. Cirros 

reduzidos sobre a linha lateral e linhas verticais correspondentes às linhas 

achiridianas do lado ocular. Cirros na margem posterior dos raios das 

nadadeiras pélvicas, dorsal, anal, geralmente maiores na porção anterior do 

corpo. Cirros nas margens dos raios na nadadeira caudal reduzidos, com a 

mesma ordenação do lado oposto. Escamas menores que a do lado ocular, 

aquelas sobre os raios das nadadeiras com a mesma organização daquelas do 

lado ocular. 

 

 

Coloração 

Lado ocular. Fundo marrom a acinzentado, com manchas arredondadas de 

tamanho diverso por todo corpo, incluindo nadadeiras; as manchas têm 

coloração mais escura que a coloração de fundo (figura 12); linhas de 

cromatóforos, quando presentes, pouco evidentes; membranas interradiais das 
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nadadeiras dorsal, anal e caudal de fundo levemente translúcido, mais claro 

que o tronco e cabeça e também com muitas manchas arredondadas. 

Lado cego. Despigmentado na maioria dos espécimes. Pequenas áreas 

pigmentadas de tonalidade marrom dispersas sobre o tronco de alguns 

espécimes; quando presentes, concentradas principalmente na base da 

nadadeira caudal e são mais freqüentes e em maior número em espécimes 

jovens. 

 

 

Distribuição 

Achirus lineatus tem distribuição conhecida desde o Golfo do México a Santa 

Catarina, Brasil, incluindo América Central e Antilhas. Não há registros desta 

espécie na costa Oriental da Flórida e há registros ao longo de todo o Golfo, 

indicando que esta espécie tem distribuição que se estende pelo Golfo do 

México, Caribe e Costas norte e leste da América do Sul. É a espécie do 

gênero com maior distribuição geográfica. 

McEachran & Fechhelm (2005) apontam a ocorrência de A. lineatus no golfo do 

México e sugerem uma ampla distribuição da espécie, da Carolina do Sul, 

Estados Unidos, à Argentina. Greenfield & Thomerson (1997) citam a 

ocorrência desta espécie em Belize e propõem sua distribuição da Florida, 

Estados Unidos, até, talvez, a Argentina, a mesma distribuição apontada por 

Menezes & Figueiredo (2000). Meek & Hildebrand (1928) citam a ocorrência da 

espécie no Panamá e indicam limite sul de sua distribuição no Uruguai. No 

entanto, os autores acima referidos, não citam material examinado que 

sustentem suas suposições.  A analise dos espécimes-testemunho revelou não 

haver registros de A. lineatus na porção do continente sul-americano ao sul do 

estado de Santa Catarina, Brasil. É possível que as suposições de ocorrência 

desta espécie nas áreas citadas do sul do continente se devam a confusão de 

identificação de A. lineatus com duas espécies do gênero Catathirydium, que 

têm registro conhecido no Sul do Brasil e Argentina.  
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Comentários 

A descrição e figuras de Pleuronectes lineatus Linneaus, 1758, décima edição 

da obra Systema Naturae, foram realizadas com base em espécimes da 

Jamaica descritos por Brown e desenhados por Slone (Jordan & Goss, 1889). 

Jordan & Goss (1889), apontam que, na redescrição de Pleuronectes lineatus, 

feita por Linneaus (1766) foi utilizado um espécime de Charleston, Carolina do 

Sul, Estados Unidos, e que se tratava de um individuo de Achirus fasciatus 

Lacépède, 1802. Dessa forma, a espécie Pleuronectes lineatus referida na 

décima segunda edição de Systema Naturae (1766) é um sinônimo de T. 

maculatus (atual sinônimo senior de A. fasciatus). 

O gênero Baiostoma foi descrito por Bean, em 1882, para englobar espécies do 

gênero Achirus com nadadeira peitoral bem desenvolvida no lado ocular e 

ausente no lado cego; no mesmo trabalho, descreve Baiostoma brachialis Bean 

1882 e a distingue de Achirus lineatus com base no número de escamas da 

linha lateral e raios das nadadeiras dorsal e anal, e no comprimento da 

nadadeira peitoral, mais longa em Baiostoma brachialis que nas demais 

espécies de Achirus, segundo aquele autor. Em 1884, Jordan & Gilbert alocam 

Baeostoma (= Baiostoma) como sub-gênero de Achirus e descrevem Achirus 

(Baeostoma) comifer, com base na possessão de nadadeira peitoral bem 

desenvolvida no lado ocular e ausente no lado cego, nadadeira dorsal com 50 

raios, anal com 37 raios. Pouco tempo depois, Jordan e Goss (1889) 

sinonimizam A. comifer e A. brachialis com A. lineatus, sob o argumento de que 

o número de escamas e de raios das nadadeiras dorsal e anal não seriam 

caracteres suficientes (diagnósticos) para distinguir duas espécies, e que 

ambas representariam uma variação local de A. lineatus, com nadadeira 

peitoral bem desenvolvida no lado ocular, ausente no lado cego, nadadeira 

dorsal com 47 a 48 e 50 raios, respectivamente, nadadeira anal com 35 a 37 e 

37 raios, respectivamente, uma opinião reafirmada por Jordan (1923). 

Chabanaud (1928) coloca Baiostoma brachialis Bean, 1882 e Solea gronovii 

Günther, 1862, como sinônimo do novo táxon Baeostoma (Anathyrium) gronovii 

Günther, 1862. As sinonímias propostas por Chabanaud (1928) são aqui 

refutadas – Solea gronovii é aqui considerada sinônimo de A. achirus¸ uma 
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corroboração da sinonímia proposta por Jordan & Goss (1889) (ver 

Comentarios, página 29). Baiostoma brachialis, trata-se de um exemplar de A. 

lineatus.  A sinomização de Baiostoma brachialis e Achirus comifer com A. 

lineatus, proposta por Jordan & Goss (1889), foi argumentada com 

propriedade; pode-se acrescentar a esta argumentação o padrão de coloração 

da espécie, relatado pelos autores e que corresponde ao padrão de coloração 

conhecido de A. lineatus, embora outros detalhes, além de traços das manchas 

corporais, típicas desta espécie, tenham sido perdidos pelo tipo.   

Achirus maculipinnis gunteri Chabanaud 1940 proveniente de Matagorda 

Island, Texas, Estados Unidos, Monochir punctifer Castelnau, 1855 e 

Monochirus lineatus Quoy & Gaimard 1824, os dois últimos provenientes do 

Rio de Janeiro, Brasil, foram sinonimizados com Achirus achirus por Desoutter 

et al. (2001). Os espécimes com base nos quais foram descritas as três 

espécies provêm de localidade fora da área de distribuição de A. achirus e 

possuem manchas arredondadas de tamanhos variados por todo corpo, 

nadadeira peitoral presente apenas no lado ocular, nadadeiras dorsal, anal e 

caudal de coloração mais clara que aquela do tronco, 51 a 55 raios na 

nadadeira dorsal, 40 a 42 raios na nadadeira anal, e caracteres merísticos 

típicos de Achirus lineatus. A proposta de sinonímia elaborada por Desoutter et 

al. (2001) é aqui refutada com base nas análises acima, que corrobora opiniões 

de Jordan & Goss (1889) a respeito da identidade dos espécimes-tipo em 

questão.  

Günther (1862) coloca Monochir maculipinnis Agassiz 1829 sob o novo gênero 

Solea e sinomiza Monochirus lineatus Quoy & Gaimard 1824 ao novo termo 

Solea macupipinis, à atribui 50 a 58 raios na nadadeiras dorsal, 41 raios, na 

anal, presença de nadadeira peitoral apenas no lado ocular, corpo coberto por 

manchas arredondadas, e lado cego despigmentado. Chabanaud (1935) 

argumenta com propriedade que Solea maculipinnis difere de Pleuronectes 

achirus (= A. achirus) com base no número de raios das nadadeiras dorsal e 

anal, ausência da nadadeira peitoral no lado cego, tipo de coloração de fundo 

do corpo, em especial da nadadeira caudal, entre outros caracteres, Jordan & 

Goss (1889) examinaram o tipo de Monochirus lineatus Quoy & Gaimard, 1824, 

oriundo do Rio de Janeiro, Brasil, e o tipo de Monochir maculipinnis Agassiz, 



C. C. Muniz - Revisão sistemática das espécies do gênero Achirus Lacépède, 1802 (Pleuronectiformes: 
Achiridae) do Atlântico Ocidental___________________________________________________________________ 

 
60 

 

1829, cuja localidade-tipo é Antilhas, e os reputam como sinônimos de A. 

lineatus, sem tecer qualquer argumentação que justifique a sinonimização 

proposta. Embora o tipo de M. maculipinnis não tenha sido examinado neste 

estudo, podemos inferir a sinominização duas espécies nominais com A. 

lineatus, com base nos caracteres da descrição original, merísticos (nadadeiras 

dorsal 56 raios, anal 46 raios e peitoral cinco raios), morfológicos (presença de 

nadadeira peitoral apenas no lado ocular, numerosas manchas arredondadas 

pelo corpo), na argumentação de Chabanaud (1935), na caracterização de 

Günther (1862) e no fato de haver sido coletadas dentro da área de ocorrência 

de A. lineatus e fora da área de ocorrência de A. achirus. 

 A sinominização de Pleuronectes nigricans, Bloch & Schneider 1801 com 

Achirus lineatus por Paepke (1999) é refutada nesse trabalho e a espécie é 

sinomizada sob Achirus achirus (ver Comentários, página 29). 
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Figura 12. Achirus lineatus, AMNH 74209 (87,35mm): A- lado ocular; B- lado cego. 
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Achirus novoae Cervigón, 1982 

 

Achirus novoae Cervigón, 1982:243. Holótipo: FCLR 644. Paratipos: BMNH 

1983.2.22.8 (1); FCLR 645 (2); FCLR 648 (1).  Localidade-tipo: laguna La 

Lagunita, Ciudad Bolívar, Bolívar, Venezuela. 

 

 

Material examinado 

 

Material -tipo: 

Holótipo: FCLR 644 (1) laguna la Lagunita, Ciudad Bolivar, Bolivar, Venezuela 

Parátipos: FCLR 645 (1) rio Orinoco, cerca de Ciudad Bolivar, Bolivar, Venezuela. 

FCLR 646 (1) laguna Juan Pedro, Ciudad Bolivar, Bolivar, Venezuela. 

 

Não-tipo: 

Colombia: ANSP 149604 (1) Lake Mozambique, Meta; ANSP 149659 (1) Hacienda 

Mozambique, Lake Mozambique, N shore at main house; Meta drainage; ANSP 

149660 (1) Hacienda Mozambique; Lake Mozambique, N shore at main house; 

Meta drainage; ANSP 149612 (1) Hacienda Mozambique; Lake Mozambique, N 

end, directly in front of main house; ANSP 149661 (1) rio Negrito, downstream from 

bridge at La Balsa; Meta drainage. Venezuela: ANSP 120370 (1) Golfo de Santa 

Fé, Sucre; ANSP 149637 (1) sandbar along rio Caura at junction of Cano Chuapo 

and rio Caura, Bolivar; ANSP 149662 (1) Apure; ANSP 166654 (2) rio Orinoco, 

Anzoategui; ANSP 166779 (1) rio Orinoco, Bolivar; ANSP 166802 (1) rio Orinoco 

basin, Soledad, l tineo, Anzoategui; ANSP 166803 (1) Orinoco river Basin:Ciudad 

Bolivar; L.Merecure; CAS 50742 (1) rio Orinoco, Monagas; CAS 227099 (1) caiçara 

do rio Orinoco, laguna La Tya; FMNH 107782 (1) boca do rio Orinoco; FMNH 

110112 (1) rio Icutu, Cano Wani, Bolivar; FMNH 110113 (1) 06 21 50 N 064 58 24 

W, Bolivar; FMNH 110114 (2) Cano Mato, Bolivar; MBUCV 14125 (4) Laguna El 

Guatero, Barrancas, TFDA; MBUCV 13335 (1) rio Orinoco Viejo, canal de 

navegación sur de Isla Portuguesa, TFDA; MHNLS 4 (4) Caño Largo, W. Ciudad 

Bolivar, Bolivar. MHNLS (5) rio Capanaparo, afl. del rio Orinoco, Apure. MHNLS 

3450 (4) Laguna entre Tucupita a Temblador, Monagas. MHNLS 11841 (3) Caño 

Evaritico, entre Fundo las Ventanas y confluencia com rio Apure. MHNLS 12711 (2) 

Laguna Residual, Hato Puga, +/- 25 km E. de San Félix, rio Orinoco, Bolivar. 

MHNLS 12712 (3) Lag. rio Claro, 15 km E. de San Félix, rio Orinoco, Bolivar. 
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MHNLS 12713 (4) Laguna Residual, Hato Puga, +/- 25 km E. de San Félix, rio 

Orinoco, Bolivar. MHNLS 12714(1) Laguna Chirere, +/- 30 km O. de Puerto Ordaz, 

rio Orinoco, Bolivar. MHNLS 12715 (6) Caño Macanilla, Hato El Frío, rio Apure, 

Apure; USNM 123659 (2) rio Apure, San Fernando; USNM 257961 (1) Guarico, 

Cano; USNM 260099 (1) rio apure, San Fernando, USNM 270007 (2) rio Apure, 

San Fernando. 

 

 

Diagnose 

Achirus novoae distingui-se das demais espécies do Atlântico Ocidental por 

possuir fímbrias labiais da série interna filiformes, não ramificadas e muito 

reduzidas, as maiores com comprimento inferior a 1/3 do comprimento do 

tubo nasal, e a série externa ausente na maioria dos espécimes ou 

representada raras fímbrias também reduzidas (vs. fímbrias labiais filiformes 

longas [uma a duas vezes o comprimento do tubo nasal], ramificadas ou 

laminares nas demais espécies). Difere também por apresentar o canal infra-

orbital do sistema sensorial cefálico incompleto, nunca alcançando a 

margem ventral do olho fixo (vs. canal sensorial alcançando a margem 

ventral do olho fixo e estendendo-se até o canto da boca nas demais 

espécies) (figura 13).  

 

 

Descrição 

Corpo ovalado, seu perfil anterior arredondado; conexão entre as membranas 

branquiostegiais e o istmo presente; nadadeira caudal levemente lanceolada; 

nadadeira peitoral presente nos dois lados do corpo na maioria dos espécimes 

examinados. Dados merísticos, morfométricos e número de vértebras estão 

apresentados das tabelas 2 a 4. 

Lado ocular. Olhos arredondados, média de 14,43% do comprimento da 

cabeça. Espaço inter-orbital menor que o diâmetro dos olhos. Diâmetro da 

abertura da narina igual ou menor que seu comprimento, o qual é igual ou 

menor que a metade do diâmetro ocular. Narina sem fímbrias. Cirros da área 
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nasal curtos, menores que os peri-oculares. Cirros pericorneanos geralmente 

curtos, reduzidos ou ausentes. Cirros peri-oculares escassos e com 

comprimento menor que a metade do diâmetro do olho. Cirros esparsos 

distribuídos sobre todo corpo, geralmente curtos e aglomerados sobre as 

manchas e linhas achiridianas. Cirros estão presentes na margem posterior dos 

raios das nadadeiras pélvicas, dorsal, anal, e diminuem progressivamente em 

número e tamanho, no sentido cranial-caudal. Cirros nas margens dos raios na 

nadadeira caudal reduzidos – aqueles dos raios dorsais voltados ventralmente 

e aqueles dos raios ventrais, dorsalmente. Escamas maiores na área 

supracraniana. Escamas nas nadadeiras maiores na base de cada raio, 

seguidas por outras gradualmente menores; aquelas sobre os raios das 

nadadeiras dorsal e anal organizadas em três ou quatro séries; aquelas sobre 

os raios nadadeira caudal organizadas em três a cinco séries. 

Lado cego. Narina anterior ornamentada com franjas. Narina posterior com 

diâmetro da abertura mais estreito que aquele da base, seu comprimento maior 

que o diâmetro da base. Cirros distribuídos por todo corpo. Franjas e cirros 

longos na porção anterior do corpo geralmente maiores que o comprimento da 

narina posterior, e em maior número na área supra-craniana, craniana, infra-

craniana e margem do pré-opérculo. Cirros reduzidos sobre a linha lateral e 

linhas verticais correspondentes às linhas achiridianas do lado ocular. Cirros na 

margem posterior dos raios das nadadeiras pélvicas, dorsal, anal, geralmente 

maiores na porção anterior do corpo. Cirros nas margens dos raios na 

nadadeira caudal reduzidos, com a mesma ordenação do lado oposto. 

Escamas menores que a do lado ocular, aquelas sobre os raios das nadadeiras 

com a mesma organização daquelas do lado ocular. Possui nadadeira peitoral 

no lado cego (90% dos espécimes examinados). 

 

 

Coloração 

Lado ocular. Fundo marrom claro a escuro, com manchas pouco mais 

escuras que a coloração de fundo, pouco numerosas, e que têm tamanho e 

forma variáveis, (figura 14). Linhas verticais de cromatóforos geralmente  

parcialmente evidentes. 
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Lado cego. Despigmentado na grande maioria dos espécimes. 

Pigmentações de tonalidade pouco mais escura que o fundo podem ser 

observadas em alguns espécimes, geralmente concentradas na base da 

nadadeira caudal. 

 

 

Distribuição 

Parte da bacia do Orinoco, incluindo áreas estuarinas do delta. A. novoae é 

a única espécie do gênero com ocorrência predominante em água doce. 

Ocorre ao longo do canal principal do Orinoco abaixo do Departamento 

Amazonas até o delta, e na sub-bacia do Meta. Não há registro desta 

espécie nas porções mais altas do Orinoco, que compreende o 

Departamento Amazonas, e no rio Guavire, Colômbia, parte da Bacia do 

Orinoco. Nestes trechos da bacia ocorre Hypoclinemus mentalis, com a qual 

A. novoae parece ter uma distribuição alopátrica (Ramos, 1998; com. Pess.). 

 

 

Comentários 

 

Achirus novoae é freqüentemente confundida com Hipoclinemus mentalis, com 

a qual compartilha a conexão tegumentar entre a membrana branquiostegial e 

o istmo (Figura 9B).  
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Figura 13. Desenho esquemático da porção anterior p.o. de Achirus lineatus com os canais sensoriais 

cefálicos. 1mandibular; 2pré-opercular; 3infraorbital; 4supraorbital (continua através do frontal, 

etmóide e nasal até a porção anterior da área área supracraniana); 5pterótico;  6pós-temporal; 

7extra-escapular; 8supratemporal; 9ramo epifiseano do canal supra-orbital. Fonte: Ramos, 1998. 
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Figura 14. Achirus novoae CAS 227099 (53,56 mm): A- lado ocular; B- lado cego. 
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Achirus sp. 

 

Achirus sp. (Ramos, et. al., no prelo). Holótipo: UFPB 6101 (1) estuário do rio 

Mucuri, Mucuri, Bahia, Brasil. 

 

 

Material examinado 

 

Tipos: 

Holótipo: UFPB 6101 (1) estuário do rio Mucuri, Mucuri, Bahia, Brasil 

Parátipos: UEFS 4457 (1) estuário do rio Mucuri, Mucuri, Bahia; UFPB 6102 (4) 

estuário do rio Mucuri, Mucuri, Bahia. 

 

Não-tipos: 

UEFS 412 (1) rio Guaibinzinho, Praia de Guaibim, Valença, BA; UEFS 5076 (2) 

estuário do rio Mucuri, Mucuri, Bahia; UEFS 4456 (1) estuário do rio Mucuri, Mucuri, 

Bahia; UEFS 4990 (1) estuário do rio Mucuri, Mucuri, Bahia. 

 

 

Diagnose 

Achirus sp. distingui-se de todas as demais espécies do Atlântico Ocidental, 

pelas fímbrias labiais da série interna laminares com duas a cinco ramificações 

distais, definindo um pedúnculo, série externa pouco desenvolvida (vs. fímbrias 

da série interna laminares com ramificações laterais, ou filiformes); coloração 

de fundo marrom claro, com manchas marrom escura diminutas, poucas entre 

estas manchas sendo maiores que o diâmetro do olho (vs. manchas 

arredondadas por todo corpo geralmente maiores que a narina anterior, ou 

manchas difusas). Achirus sp. difere também de todas as demais espécies do 

Atlântico Ocidental, exceto A. novoae, pela presença de uma conexão entre as 

membranas branquiostegiais e o istmo nos dois lados do corpo (vs. conexão 

ausente nas demais espécies); difere A. novoae pelo fato de que o canal infra-

orbital do sistema sensorial cefálico alcança a margem ventral do olho fixo, 

estendendo-se até o canto da boca (figura 13, vs. canal infra-orbital incompleto, 

nunca alcançando a margem ventral do olho fixo, em A. novoae). 
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Descrição 

Corpo variando de ovalado a arredondado, seu perfil anterior arredondado; 

nadadeira caudal arredondada; nadadeira peitoral presente apenas no lado 

ocular. Dados merísticos, morfométricos e número de vértebras estão 

apresentados das tabelas 2 a 4. 

Lado ocular. Olhos arredondados, média de 16,46% do comprimento da 

cabeça. Espaço inter-orbital menor que o diâmetro dos olhos. Diâmetro da 

abertura da narina anterior igual ou maior que seu comprimento, o qual é igual 

ou menor que o diâmetro ocular. Narina com fímbrias curtas em toda margem. 

Cirros da área nasal medianos, maiores que aqueles peri-oculares e menores 

que as fímbrias labiais. Cirros pericorneanos geralmente curtos, reduzidos ou 

ausentes. Cirros peri-oculares escassos, delgados e longos, maiores que a 

metade do diâmetro do olho. Cirros esparsos distribuídos sobre todo corpo, 

geralmente curtos e aglomerados sobre as manchas e linhas achiridianas. 

Cirros estão presentes na margem posterior dos raios das nadadeiras pélvicas, 

dorsal, anal, e diminuem progressivamente em número e tamanho, no sentido 

cranial-caudal. Cirros nas margens dos raios na nadadeira caudal reduzidos – 

aqueles dos raios dorsais voltados ventralmente e aqueles dos raios ventrais, 

dorsalmente Escamas maiores na área supracraniana. Escamas nas 

nadadeiras maiores na base de cada raio, seguidas por outras gradualmente 

menores; aquelas sobre os raios das nadadeiras dorsal e anal organizadas em 

três ou quatro séries; aquelas sobre os raios nadadeira caudal organizadas em 

três a cinco séries. 

Lado cego. Narina anterior ornamentada com franjas. Narina posterior com 

diâmetro da abertura igual ou maior que aquele da base, seu comprimento 

maior que o diâmetro da abertura. Cirros distribuídos por todo corpo. Franjas e 

cirros longos e delgados na porção anterior do corpo geralmente maiores que o 

comprimento da narina posterior, e em maior número na área supra-craniana, 

craniana, infra-craniana e margem do pré-opérculo. Cirros reduzidos sobre a 

linha lateral e linhas verticais correspondentes às linhas achiridianas do lado 

ocular. Cirros na margem posterior dos raios das nadadeiras pélvicas, dorsal, 

anal, geralmente maiores na porção anterior do corpo. Cirros nas margens dos 
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raios na nadadeira caudal reduzidos, com a mesma ordenação do lado oposto. 

Escamas menores que a do lado ocular, aquelas sobre os raios das nadadeiras 

com a mesma organização daquelas do lado ocular. 

 

 

Coloração 

Lado ocular. Fundo marrom claro a acinzentado, esbranquiçado em um 

espécime, com manchas diminutas marrom escuras, parte delas podendo ser 

maiores que o diâmetro do olho. Linhas de cromatóforos parcialmente 

evidentes. Nadadeiras dorsal, anal e caudal geralmente de coloração uniforme, 

translúcidas; as membranas interradiais podem apresentar-se mais 

pigmentadas, semelhante ao corpo (figura 15). 

Lado cego. Geralmente despigmentado. Pigmentações dispersas de tonalidade 

marrom, concentradas, principalmente, na base da nadadeira caudal, podem 

ser observadas.  

 

 

Distribuição 

Achirus n. sp é conhecido apenas do estuário do rio Mucuri, sistema estuarino, 

entre o rio Jequitinhonha e rio Doce, e rio Guaibinzinho, praia de Guaibim, 

Valença, as duas localizadas no Sul da Bahia, Brasil. 

 

 

Comentários 

Manchas arredondadas, de vários tamanhos, e por todo corpo incluindo 

nadadeiras são geralmente associadas a Achirus lineatus, (Cervigón, 1996; 

Figueiredo & Menezes, 2000; Araújo et al., 2004). Padrão similar de manchas é 

observado em Achirus sp., mas esse padrão difere de A. lineatus quanto ao 

tamanho, quantidade e área ocupada. Em Achirus sp. os cromatóforos são 

pequenos e próximos, em A. lineatus os cromatóforos, são grandes, e 

espaçados, formando manchas arredondadas. 

A descrição dessa nova espécie foi enviada recentemente para publicação (R. 

Ramos com. pess.). 
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Figura 15. Achirus n. sp. UFPB 6101 (85,63 mm): A- lado ocular; B- lado cego. 
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Tabela 2. Características morfométricas das espécies atlânticas do gênero Achirus. n- número de espécimes examinados das quais foram 

tomados dados; min: mínimo; max: máximo; med: média; desv: desvio. Comprimento padrão em milímetros. 

 

 

Achirus achirus Achirus declivis Achirus lineatus Achirus novoae

n

CARACTERES MORFOMÉTRICOS min max med desv min max med desv min max med desv min max med desv min max med desv

Comprimento Padrão 20,60 233,30 105,69 43,12 54,28 149,28 101,78 27,86 15,07 146,80 59,18 19,93 28,12 130,77 69,43 35,60 67,13 85,63 74,67 5,416

%do comprimento padrão

Comprimento da cabeça 23,49 32,57 28,21 1,71 25,75 42,63 29,35 2,05 25,93 71,42 30,42 3,24 27,44 34,49 30,81 1,79 28,12 33,34 30,05 1,607

Altura da porção superior da cabeça 33,22 42,92 38,37 1,92 9,22 43,37 36,76 3,69 9,01 71,82 40,38 4,12 35,13 40,53 38,03 1,87 35,57 45,86 39,91 2,637

Maior Altura 55,81 68,46 62,83 2,43 30,07 72,45 61,68 4,87 55,16 81,15 65,38 3,99 56,01 65,78 60,90 2,95 62,35 76,68 69,35 4,971

Largura corporal 4,60 11,96 9,51 1,61 1,31 13,71 10,52 1,59 3,38 14,67 9,66 1,58 4,87 12,74 8,36 1,84 7,454 11,2 9,433 1,156

Comprimento da nadadeira peitoral  L. O. 2,00 6,77 4,25 1,07 3,25 11,75 6,79 1,92 5,10 19,69 10,43 2,66 3,14 7,88 4,83 1,36 4,782 6,171 5,528 0,509

Comprimento da nadadeira peitoral L. C. 0,00 4,27 2,48 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 3,53 2,27 0,82 0 0 0 0

Comprimento da nadadeira pelvica L.O. 3,69 16,69 13,24 1,81 11,44 17,59 14,26 1,50 12,53 21,19 17,04 1,56 9,66 16,76 14,25 1,58 15,32 19,66 17,58 1,153

Comprimento da  nadadeira pelvica L.C. 8,83 14,12 11,61 1,06 8,50 16,45 12,31 1,51 9,53 20,55 14,81 1,57 10,23 14,17 11,83 0,98 14,12 16,44 15,36 0,772

Comprimento da nadadeira dorsal 15,05 23,26 18,20 1,89 15,51 25,08 20,14 2,11 15,27 27,85 21,55 2,05 18,25 27,15 22,34 2,52 19,59 22,7 21,26 1,078

Comprimento da nadadeira anal 14,28 22,22 17,61 1,73 15,52 26,07 20,18 2,13 16,97 29,03 21,54 1,99 17,60 23,84 20,91 2,25 18,66 23,39 21,9 1,428

Comprimento da nadadeira caudal 23,71 44,01 35,57 2,93 8,57 41,99 33,76 3,66 4,92 50,52 36,19 4,85 32,46 43,20 37,46 2,99 37,5 43,73 40,2 1,925

Altura da nadadeira caudal 15,81 22,02 19,71 1,15 10,44 21,42 18,91 1,47 5,13 22,74 18,69 1,79 14,29 22,67 19,68 2,07 14,36 18,08 16,93 1,194

%da cabeça

Comprimento pré-orbital da cabeça 14,90 32,37 27,94 3,19 18,16 40,51 30,40 3,55 17,11 95,52 30,00 5,88 25,24 32,69 28,09 1,98 28,71 34,16 31,42 1,749

Comprimento pós-orbital da cabeça 55,37 66,08 60,50 2,84 26,39 68,14 58,88 4,65 5,48 144,49 54,77 10,43 51,33 68,33 59,18 3,67 47,84 56,82 51,17 2,45

Comprimento pré-nasal 13,35 80,72 18,71 9,11 8,19 32,40 19,45 2,42 1,37 29,19 17,45 3,30 14,31 19,78 17,33 1,59 17,33 24,34 20,14 2,107

Comprim. da maxila sup. no L.O. 26,51 37,16 31,03 2,06 22,77 40,18 35,78 2,50 15,70 35,76 28,87 2,37 26,82 37,53 32,29 2,24 22,62 30,77 27,83 2,216

Comprim. da maxila sup. no L.C. 16,87 29,47 24,06 2,21 13,70 38,68 27,43 2,91 14,37 65,39 24,04 4,04 19,36 26,81 23,54 1,91 22,16 26,94 24,22 1,434

Diâmetro do olho fixo 8,52 17,49 12,81 2,07 7,98 17,28 12,21 1,87 3,28 21,64 16,47 2,03 10,68 17,91 14,43 2,19 13,92 18,38 16,46 1,535

Diâmetro do olho migrado 9,01 17,47 12,93 2,00 4,75 17,02 12,16 2,02 9,45 21,62 16,58 1,86 11,50 18,18 14,74 2,36 13,78 20,47 17,11 2,008

Espaço inter-orbital 4,22 14,88 8,60 2,07 2,89 10,58 5,97 1,51 2,10 43,58 5,96 2,79 3,10 11,39 7,04 2,45 4,639 7,957 6,265 0,968

Complexo ocular 8,56 22,06 16,31 2,65 9,84 23,50 17,00 2,88 11,87 29,70 20,65 3,15 15,82 23,91 19,80 2,52 19,14 24,68 21,61 1,937

Escamas longitudinais 54 85 58 85 43 80 51 78 57 62

Achirus n. sp. 

61 101 260 21 11
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Tabela 3. Número de raios das nadadeiras dorsal, anal, caudal, peitorais e pélvicas nas 

espécies atlânticas do gênero Achirus. 

 

 

Tabela 4. Contagem das vértebras e radiais supra-cranianos nas espécies atlânticas do 

gênero Achirus. 

 

n 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Achirus achirus 55 3 2 4 11 15 4 4 7 5

Achirus declivis 98 2 6 13 20 12 18 10 13 4

Achirus lineatus 249 1 6 11 26 21 35 55 41 22 21 5 4 1

Achirus novoae 20 1 4 1 6 3 5

Achirus n. sp. 11 3 1 1 1 2 1 1 1

n 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 n 14 15 16 17 18

Achirus achirus 57 3 10 9 15 15 5 57 1 53 3

Achirus declivis 98 2 4 8 20 21 19 15 6 3 98 4 92 2

Achirus lineatus 249 3 13 34 28 57 56 33 20 3 2 249 3 15 225 4 2

Achirus novoae 20 4 6 2 4 3 1 20 19 1

Achirus n. sp. 11 4 3 2 2 11 1 10

n 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 n 4 5 6 4 5 6

Achirus achirus 56 1 6 31 17 1 3 46 6 1 56 55 1 55 1

Achirus declivis 99 2 1 5 23 59 9 99 99 2 97 99

Achirus lineatus 248 1 1 21 95 95 32 3 248 248 4 244 11 237

Achirus novoae 20 7 10 2 1 2 18 20 1 19 2 18

Achirus n. sp. 11 2 6 3 11 11 11 11

dorsal

anal caudal

pelvicapeitoral

lado ocular lado cego lado ocular lado cego

n 8 9 10 n 18 19 20 21 22 n 4 5 6

Achirus achirus 30 30 30 2 26 2 30 27 3

Achirus declivis 65 65 74 5 49 20 65 6 52 7

Achirus lineatus 100 8 92 101 26 72 3 101 2 64 35

Achirus novoae 10 1 9 10 1 9 10 7 3

Achirus n. sp. 11 11 11 11 11 4 7

caudais

vertebras radiais 

supra-cranianospre - caudais
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