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Resumo 

O gênero Astyanax com 141 espécies válidas descritas (Lucena et al, 2013) 

distribuídas em drenagens do sul dos Estados Unidos até a Argentina, é definido por uma 

combinação de caracteres proposta por Eigenmann (1921, 1927): 2 fileiras de dentes no pré-

maxilar, 5 dentes cuspidados na fileira interna, linha lateral completa, nadadeira adiposa 

presente e nadadeira caudal sem escamas. São peixes conhecidos por lambari ou piabas. No 

Rio Grande do Sul são conhecidas 17 espécies. O projeto tem por objetivo examinar os lotes 

da coleção do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS identificados como Astyanax 

henseli e A. saguazu, a fim de conferir as diferenças existentes nestas espécies e, se for o caso, 

propor outras. Para este trabalho foram examinados, até o momento, 81 exemplares de A. 

henseli e 73 exemplares de A. saguazu. Nestes exemplares, com o auxílio de paquímetro e 

lupa, foram feitas 17 medidas e 20 contagens segundo Fink & Weitzman (1977). Para a 

elaboração das tabelas  e gráficos foi utilizado o programa Datax. O colorido dos exemplares, 

especialmente quanto as manchas do corpo, foram  investigadas e comparadas entre as 

espécies. No total 154 exemplares foram analisados, além de 5 exemplares parátipos de A. 

saguazu. Foram  preparados 3 exemplares (A. henseli) com a técnica de diafanização de 

Taylor & Van Dyke (1985), para o exame  dos dentes e contagem de vértebras. Até o 

momento as diferenças encontradas entre as duas espécies são. 1. espaço entre os dentes do 

dentário, sendo mais estreito em A. henseli (já indicado por Melo & Buckup,(2006) e mais 

largo em A. saguazu; 2. rastros branquiais inferiores/totais, A. henseli com 15-17/24-26 (não 

informado por Melo & Buckup, 2006) e A. saguazu com 12-14/21-23; 3. pequenos ganchos 

ósseos presentes na nadadeira anal em exemplares machos (raramente na nadadeira ventral), 

ganchos mais desenvolvidos em A. saguazu (caráter não citado na descrição original de 
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Casciotta et al, 2003). Estas conclusões são preliminares necessitando de avaliações 

posteriores. 
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