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Sinopse:  

 Foi estudado o modo de vida de Pygidianops sp. com base no padrão 

de distribuição da espécie ao longo de um igarapé de terra-firme da Amazônia 

Central. Foram analisados a utilização de micro-hábitat, o ritmo diário de 

atividade e o padrão de movimentação nos bancos de areia, além de 

características da dieta e reprodução da espécie. 

 

Palavras-chave: Glanapteryginae; ecologia; seleção de hábitat; psamofilia; 

miniaturização.   

Keywords: Glanapteryginae; ecology; habitat selection; psammophily; 

miniaturization. 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a minha mãe Naly,  

por estar sempre ao meu lado, independente de qual fosse a minha escolha, 

 à minha família que mesmo de longe me apoiou nessa nova etapa da vida. 



v 

 

AGRADECIMENTOS 

Aos orientadores Dr. Efrem Ferreira e Dr. Jansen Zuanon, por terem 

compartilhado comigo o tempo e um pouco do amplo conhecimento que possuem, por 

sempre se prontificarem a me ajudar em todas as fases do mestrado e por todo apoio e 

oportunidades que recebi nesses meus primeiros anos na Amazônia. 

Ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, pela infra-estrutura e aos 

professores do PPG-BADPI e PPG-Ecologia pelos ensinamentos, seja em campo, nas 

salas de aula ou em conversas informais. 

Ao CNPq pela bolsa de mestrado e apoio ao Projeto Igarapés. 

Ao Projeto Igarapés (FAPEAM, CNPq e Fundação “O Boticário”) pelo 

financiamento das excursões e do projeto de mestrado. Também, a galera do Igarapés 

pelas ótimas idas a campo, por terem me apresentado aos igarapés amazônicos da 

melhor forma que poderia ter sido. Em especial, gostaria de agradecer ao Julio do Vale 

pelas tardes de “briga” com o programa R. Ao Rafael Leitão pela ajuda nas coletas e por 

estar sempre disposto a uma conversa pra dar uma “luz” na hora do aperto. Aos 

queridos amigos Murilo Sversut Dias e Helder Espírito-Santo pela imensa ajuda na 

discussão da metodologia, nas coletas, nas análises, enfim, por estarem sempre 

presentes nos momentos de “sufoco” e sempre de bom humor. Valeu mesmo pessoas 

queridas, vocês são ótimos! 

Aos referees do plano, da aula de qualificação e da versão final da dissertação 

pelas valiosas sugestões. São eles: Mário de Pinna, Lilian Casatti, Marina Anciães, 

Mário Cohn-Haft, Geraldo Mendes e Lucélia Nobre Carvalho. 

A todos que me socorreram durantes os dias de “garimpagem” no igarapé Tinga.  

Elisa, Francisco (Chico) Mário, Helder Espírito-Santo (Heldo), Karol, Maria Carolina 

Pádua (Carol), Mariel Acácio, Murilo Dias (Litinho), Rafael Leitão (Rafa), Rafael 

(Sussu), Rosana Thiel, Túlio Teixeira (Tusco) e o meu ajudante de campo, Seu Pedro, 

pela força nos barrancos da Ducke. 

À Dra. Sidnéia e ao Rodriguinho pelo auxílio com os dados de reprodução. 

Ao pessoal do laboratório de ecologia de peixes pela ótima convivência entre 

cafezinhos e conversas durante os dias de “lupa”. 

Ao Vinicius Beal (Pelotas) e Laboratório de Sedimentologia da UFMT pela 

ajuda e agilidade com as análises granulométricas. 



vi 

 

Ao Bruno Ferezim Morales (Burnz) pela ajuda com as imagens e a ótima 

convivência na casa verde.  

Ao Marcelo Augusto Santos (Brasa) pela ajuda com os mapas e dicas na aula de 

qualificação, além da amizade. 

Ao Rafael de Fraga (Rato) pela ajuda com as análises, amizade e muitas risadas 

desde que o conheci. 

Aos colegas da turma de mestrado do BADPI de 2008. Vocês vão deixar 

saudades! 

As pessoas especiais que foram aparecendo ao longo desse mestrado e que 

acabaram se tornando amigos. Ariana (Lurinha), Breno, Camilinha, Felipe (Chimbinha), 

Henrique (Grisa), Henrique (Salada), João Henrique (Minhoca), José Wagner (Xuleta), 

Katinha, Leandro (Liro), Leonardo (China), Marcela, Marcelino, Marina Nery, Michele 

(Mi), Paulo (Paulão), Thiago (Cabeça), Túlio, Victor Pazin (Vitinha), William (China). 

Aos meus queridos amigos, Adriane (Dri), Alice, Carol, Lívia (Bah). Luciana 

(Lut), Fernanda (Nanda), Mariel (meu irmãozinho siamês), Priscila (Pri), Robertinha, 

Rosa (Derretida) pela amizade, força, paciência, conversas, colos e tudo aquilo que só 

quem é amigo de verdade está disposto a fazer. 

A toda galera do Espaço Cultural Muiraquitã e do Maracatu “Eco da Sapopema” 

pelas novas amizades, momentos de descontração e ótimas conversas nas mesas do 

“boteco”. 

À minha família, especialmente minha mãezinha, que sempre me encoraja, 

acredita, e está disposta a me ajudar em qualquer caminho que eu vá trilhar. 

Aos “amilgos” Eleonora (Léo), Milene (Mi), Núbia, Rogério (Roger) e Thais 

(Tai) que mesmo de longe sempre farão parte da minha vida. 

A todos que estiveram presentes de alguma forma neste trabalho e eu, 

infelizmente, acabei me esquecendo. 

 

 

Valeu pessoas!!! 

 

 

 

 



vii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A natureza é grande nas coisas grandes 

e grandíssima nas pequeninas. 

(Saint-Pierre) 



viii 

 

 

RESUMO 

 A história natural de Pygidianops sp. (Trichomycteridae, Glanapteryginae), uma 

espécie não descrita de candiru de vida livre, foi estudada com base em observações de 

indivíduos que habitam um igarapé de terra-firme da Amazônia Central. Esses peixes 

permanecem todo o tempo mergulhados na areia do fundo do igarapé, e não foram 

observados emersos em ambiente natural. Os indivíduos da espécie se alimentam de 

pequenos invertebrados psamófilos, especialmente larvas de Chironomidae e copépodos 

Harpacticoida, que provavelmente são capturados através de sucção por meio de caça 

ativa em meio à areia. Em relação à reprodução, fêmeas maduras foram encontradas 

durante um ciclo sazonal completo, e apresentaram poucos ovócitos de tamanho 

proporcionalmente grande. A presença/ausência e abundância de Pygidianops sp. ao 

longo do igarapé parece ser influenciada por uma combinação de fatores ambientais, 

como declividade do banco de areia, velocidade da corrente, profundidade, composição 

granulométrica da areia e, especialmente, o fluxo da água entre as partículas de areia. 

Outras características bióticas, como a presença de presas distribuídas em manchas de 

substrato, possivelmente influenciam a ocupação do substrato por Pygidianops sp. 
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ABSTRACT 

The natural history of Pygidianops sp. (Trichomycteridae, Glanapteryginae), an 

undescribed species of free-living candiru, was studied based on observations of 

individuals inhabiting a forest stream in Central Amazon. The fish remains buried in the 

sand of the bottom of the stream all the time, and were never observed emersed during 

our field observations. The individuals feed on small psammophilous invertebrates, 

especially mosquito larvae (Chironomidae) and sand-crawling copepods 

(Harpacticoida), which are probably captured by suction through active hunting amidst 

the sand grains. Regarding the reproduction, mature females were found all over the 

year, and presented few and proportionally very large oocytes. The presence and 

abundance of Pygidianops sp. along the stream seems to be influenced by a 

combination of local environment factors, such as the sand bank slope, the water flow, 

channel depth, grain size composition of the sand and, especially, the water flow inside 

the sand particles, which is very difficult to evaluate. Other biotic characteristics, such 

as the apparently patchy distribution of prey, possibly influence the occupation of the 

substrate by individuals of Pygidianops sp. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Habitar áreas de areia (psamofilia) requer um conjunto de características 

ecológicas altamente especializadas (Thibaud & Christian, 1997). Como consequência, 

poucas espécies constituem habitantes exclusivos desses hábitats, onde geralmente 

ocorrem em baixas densidades populacionais (Petersen, 1965; Poinsot, 1966; Thibaud 

& Christian, 1989). Em ambientes aquáticos, conjuntos de espécies de peixes 

psamófilos, tanto marinhos quanto de água doce, estão entre as assembléias menos 

estudadas, apesar de esses hábitats serem amplamente distribuídos e estruturalmente 

simples (Zuanon et al. 2006). De acordo com os mesmos autores, o norte da América do 

Sul apresenta a maior riqueza e diversidade de peixes de água doce que habitam áreas 

de areia.  

Dentre os peixes especializados em habitar substratos arenosos, os Siluriformes 

são dominantes nas assembléias psamófilas, o que pode ser explicado pelos hábitos 

predominantemente bentônicos e atividade noturna que possuem (Lowe-McConnell, 

1987; de Pinna, 1998), assim como a maioria dos peixes associados à areia (Hobson & 

Chess, 1986; Zuanon et al. 2006). Dentre os Siluriformes, os Trichomycteridae 

constituem uma parcela notável dos peixes associados a esse tipo de hábitat, 

especialmente os representantes das subfamílias Glanapteryginae (Myers, 1944; de 

Pinna, 1989; Schaefer et al. 2005) e Sarcoglanidinae (Costa, 1994; Costa & Bockmann, 

1994; de Pinna & Winemiller, 2000; Zuanon & Sazima, 2004).  

A subfamília Glanapteryginae foi proposta por Myers (1944) para abrigar dois 

novos gêneros e espécies, Pygidianops eigenmanni e Typhlobelus ternetzi, descritos 

com base em exemplares coletados em uma expedição do Dr. Carl Ternetz à São 

Gabriel da Cachoeira no Alto Rio Negro, nos anos de 1923, 1924 e 1925. Também, 

nesta subfamília o autor alocou o anteriormente descrito Glanapteryx anguilla (Myers, 

1927). As primeiras notas ecológicas escritas a respeito dessa subfamília são 

apresentadas no trabalho de descrição da mesma, de Myers (1944). De acordo com esse 

autor, a boca pequena e frágil dos espécimes e a falta de dentição especializada o faziam 

crer que não eram parasitas, como alguns tricomicterídeos, e que provavelmente 

passavam todo o tempo enterrados na areia, como anteriormente conhecido para 

algumas espécies de Trichomycterus (originalmente descritas no gênero Pygidium). 

Também, afirmou que as duas novas espécies eram translúcidas em vida. Após esses 
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trabalhos, Glanapteryginae permaneceu muito tempo sendo conhecida apenas por essas 

informações originais.  

Em 1988, de Pinna descreveu um novo gênero da subfamília Glanapteryginae, 

Listrura¸ na região sudeste do Brasil, mostrando que a distribuição da subfamília é mais 

ampla do que se imaginava. Em 1989, de Pinna redescreveu Glanapteryx anguilla, e fez 

comentários sobre a filogenia de Glanapteryginae, afirmando que a monofilia desta 

subfamília é assegurada por cinco sinapomorfias envolvendo redução das nadadeiras, do 

esqueleto caudal e do sistema látero-sensorial. Schaefer et al. (2005) fizeram um estudo 

mais completo sobre os glanapterigíneos Pygidianops e Typhlobelus, comentando que 

Glanapteryginae é pouco conhecida e, atualmente, é composta por quatro gêneros e 

nove espécies, incluindo algumas das mais bizarras morfologias e redução extrema de 

características até agora conhecidas entre os membros dos Siluriformes. Exemplares 

dessa subfamília são raramente coletados, e quando são, estão representados por poucos 

exemplares. O seu tamanho diminuto e a ocorrência restrita a ambientes especiais 

(psamofilia) parecem ser os fatores responsáveis por essa baixa representatividade em 

coleções (Schaefer et al. 2005).  

Os gêneros Pygidianops e Typhlobelus são os representantes mais modificados 

da subfamília Glanapteryginae, sendo considerados grupos irmãos por apresentarem as 

seguintes sinapomorfias: redução dos olhos; extrema redução da pigmentação 

tegumentar; ausência de segmentação nos raios das nadadeiras caudais; perda da 

nadadeira dorsal; perda ou extrema redução das nadadeiras peitorais; e canal látero-

sensorial reduzido (de Pinna, 1989; Schaefer et al. 2005). 

  Apesar dos gêneros Pygidianops e Typhlobelus ocuparem os três principais tipos 

de água (branca, clara e preta) nas bacias Amazônica e do Orinoco, algumas espécies 

parecem ter micro-hábitats específicos, ocorrendo apenas em um tipo de água (Nico & 

de Pinna, 1996; Schaefer et al. 2005). Dentre os Glanapteryginae até hoje descritos, 

apenas as espécies do gênero Listrura habitam áreas de folhiço, as demais espécies são 

encontradas em ambientes de areia, informações adicionais de alguns hábitats ocupados 

por glanapterigíneos são descritas por Nico e de Pinna (1996). De acordo com Schaefer 

et al. (2005), o fator que proporcionou essa ampla distribuição, que inclui uma extensa 

rede de tributários com praias e fundos de areia, foi possivelmente, a mudança para um 

hábito completamente psamófilo. O grau de psamofilia dos gêneros Pygidianops e 

Typhlobelus é impressionante, sem nenhum paralelo entre os Siluriformes, e talvez entre 
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peixes de água doce em geral e parece existir uma relação entre a granulometria da areia 

e o tamanho do corpo nesses peixes (Schaefer et al. 2005). Especialização para a vida 

na areia é evidente em vários aspectos morfológicos, que incluem a perda ou redução 

das nadadeiras, pigmentação e olhos. Essas características também são comumente 

observadas em espécies cavernícolas (Trajano & de Pinna, 1996; Romero & Paulson, 

2001; Trajano et al. 2004). 

De acordo com Schaefer et al. (2005), Pygidianops e Typhlobelus apresentam 

uma importante especialização morfológica: um par de quilhas ao longo da extremidade 

ventral do abdômen, as quilhas metapleurais, que são similares às dobras metapleurais 

dos cefalocordados (Branchiostoma), que também apresentam hábito psamófilo. A 

quantidade de similaridades morfológicas entre as dobras metapleurais e as quilhas 

metapleurais nos Glanapteryginae sugere uma função análoga, provavelmente servindo 

para estabilizar o corpo desses peixes enquanto se movem no interior de bancos de areia 

submersos (Schaefer et al. 2005). De acordo com os mesmos autores, todas as espécies 

de Pygidianops e Typhlobelus apresentam quilhas metapleurais, essas estruturas não 

ocorrem em nenhum outro tricomicterídeo, teleósteo, e provavelmente até mesmo entre 

os vertebrados.   

 

1.1. Ecologia e biologia 

  Os tricomicterídeos estão amplamente distribuídos pela região Neotropical (de 

Pinna, 1998). No entanto, a maioria das informações sobre história natural dessa diversa 

e rica família de bagres está espalhada em artigos taxonômicos, e geralmente 

restringem-se à descrição do ambiente geral de coleta dos exemplares estudados 

(Zuanon & Sazima, 2004). 

 De modo geral, os tricomicterídeos provavelmente incluem a maior variedade de 

adaptações tróficas conhecidas dentre as famílias de Siluriformes (Schaefer et al. 2005), 

podendo se alimentar de pequenos invertebrados ou até serem mutiladores ou parasitas 

hematófagos. Quanto à subfamília Glanapteryginae, nenhum estudo específico sobre a 

sua dieta foi realizado, no entanto, infere-se que se alimentem de microinvertebrados 

psamófilos (ver Myers, 1944; de Pinna, 1989; Schaefer et al. 2005). A detecção do item 

alimentar provavelmente é feita quimio-sensorialmente, como demonstraram Trajano 

(1997) e Spotte et al. (2001) para outros Trichomycteridae, pois os olhos dos 

glanapterigíneos são vestigiais, quando não, ausentes. 
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 O comportamento reprodutivo em Glanapteryginae é totalmente desconhecido, 

porém, os machos possuem uma papila genital que talvez funcione como órgão 

copulatório (Schaefer et al. 2005). No entanto, como em muitos peixes amazônicos de 

ambientes distintos, as atividades reprodutivas possivelmente respondem a variações 

sazonais, o que pode estar relacionado com uma maior probabilidade de dispersão de 

ovos e larvas (Lowe-McConnell, 1987). Em um estudo sobre a história natural de 

Stauroglanis gouldingi, Zuanon & Sazima (2004) encontraram que as fêmeas dessa 

espécie de Trichomycteridae atingem a maturidade sexual com tamanho próximo ao 

comprimento máximo para a espécie, ao contrário do encontrado para alguns 

tricomicterídeos, que alcançam a maturidade com aproximadamente 50% do 

comprimento máximo adulto (Manriquez et al. 1988; Arratia & Huaquin, 1995; 

Trajano, 1997; Sazima, 2004). Em Glanapteryginae, características pedomórficas 

associadas à miniaturização (ver Weitzman & Vari, 1988) levam a crer que as 

características observadas para S. gouldingi também possam ocorrer com os 

glanapterigíneos. 

Pygidianops e Typhlobelus são peixes consideravelmente miniaturizados 

(Schaefer et al. 2005). Peixes-miniaturas (cf. Weitzman & Vari, 1988) apresentam 

diversas características pedomórficas além do pequeno tamanho corporal, que incluem o 

pequeno desenvolvimento do sistema látero-sensorial e redução no número de raios das 

nadadeiras. De acordo com Weitzman & Vari (1988), peixes-miniaturas costumam 

habitar águas lênticas ou de fluxo lento, devido às dificuldades de manter a posição do 

pequeno corpo sob um forte fluxo de água. Sendo assim, a psamofilia poderia ter 

surgido como uma maneira de evitar as correntezas dos igarapés. No entanto, de acordo 

com Roberts (1984), na Amazônia, onde a comunidade de peixes de água doce parece 

ser mais complexa que em qualquer outro lugar, o tamanho corporal diminuto parece ter 

surgido primariamente em resposta a fatores bióticos.  

Além desse aspecto, viver na areia parece constituir uma eficiente estratégia 

defensiva para esses animais. De acordo com Hobson & Chess (1986), uma espécie 

pode ser definida por uma combinação de características morfológicas e 

comportamentais adaptadas a um modo de vida específico, que incluem os meios de 

captura de presas e de evitar predadores. No entanto, as informações sobre as 

adaptações à psamofilia nesses peixes não é embasada em estudos específicos, e sim em 

observações ocasionais e nas especializações morfológicas dessas espécies. Também, o 
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exato micro-hábitat utilizado por essas espécies dificilmente tem sido observado, pois a 

maioria dos espécimes conhecidos foi coletada com uso de rotenona ou outros métodos 

pouco elucidativos. Assim, poucas inferências podem ser feitas sobre condições 

específicas dos micro-hábitats utilizados por esses animais (Schaefer et al. 2005).   

De modo geral, trabalhos com peixes psamófilos são raros, devido à dificuldade 

de observação e o pouco conhecimento acerca da taxonomia de diversas dessas 

espécies. No caso de Glanapteryginae, as informações disponíveis são pequenas notas e 

suposições em artigos taxonômicos, e aparentemente nenhum trabalho específico sobre 

auto-ecologia das espécies do grupo foi realizado. Além disso, existe a necessidade de 

se obter mais informações sobre a distribuição das espécies, bem como entender as suas 

relações com o meio ambiente e detalhes da biologia populacional. Trabalhos de 

história natural, principalmente aqueles baseados em observações diretas no ambiente 

natural, podem propiciar as informações necessárias para uma compreensão adequada 

da biologia e ecologia de espécies de peixes psamófilos. Essas informações serão 

importantes para a preservação e conservação de peixes psamófilos e outras espécies 

que compartilham os ambientes de bancos arenosos submersos em rios e igarapés. 

Também, é urgente acelerar o ritmo dos estudos sobre a história natural de peixes de 

água doce, em vista da rapidez com que os ambientes vêm sendo modificados, às vezes 

com alterações irreversíveis para grupos de organismos tão pobremente conhecidos e de 

hábitos extremamente especializados. 

Durante a realização de estudos sobre ecologia de peixes de igarapés na Reserva 

Florestal Adolpho Ducke em Manaus (e.g. Mendonça et al. 2005; Espírito-Santo et al. 

2008), foi localizada uma população aparentemente numerosa de uma espécie não 

descrita de Pygidianops (M. de Pinna, com. pess.) (Figura 01). Essa descoberta 

proporcionou uma oportunidade ímpar de estudar detalhes da biologia e ecologia de 

uma espécie de peixe psamófilo altamente especializado, o que motivou a elaboração do 

presente trabalho. Além disso, a ocorrência de uma população aparentemente numerosa 

permitiu a elaboração de um estudo específico sobre a influência de variáveis 

ambientais sobre a distribuição dos indivíduos da espécie, o que permitiu caracterizar 

adequadamente o micro-hábitat ocupado por essa espécie. 
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Figura 01. Pygidianops sp. (a) Exemplar fixado; (b) indivíduo vivo, em aquário (Figura 

01-b: Jansen Zuanon). 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

Caracterizar a história natural de Pygidianops sp. (Trichomycteridae, 

Siluriformes) em seu ambiente natural, com ênfase na distribuição dos indivíduos, na 

biologia alimentar e reprodutiva e no comportamento. 

 

2.2. Objetivos específicos  

1. Verificar o padrão de distribuição de indivíduos de Pygidianops sp. ao longo 

de um igarapé da Amazônia Central. 

2. Analisar a influência de variáveis ambientais (velocidade da correnteza, 

profundidade da água e granulometria da areia) sobre a distribuição de 

indivíduos de Pygidianops sp. em micro-escala espacial. 

3. Descrever o ritmo diário (nictemeral) de atividade de Pygidianops sp. e o 

padrão de movimentação da espécie no substrato arenoso. 

4. Descrever a dieta de Pygidianops sp. 

5. Verificar características reprodutivas (tamanho de maturação sexual, época de 

desova, fecundidade) de Pygidianops sp. 

a 

b 

3mm 
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3. ÁREA DE ESTUDO 

 

A Reserva Florestal Adolpho Ducke (RFAD) pertencente ao Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia (INPA), está localizada nos arredores da cidade de Manaus, 

Amazonas (02°53' S, 59°58' W) e abrange 10.000 ha de floresta tropical de terra-firme. 

A topografia da reserva é constituída de áreas de cristas e baixios, onde correm 

pequenos igarapés e formam-se áreas de inundação temporária. Duas bacias 

hidrográficas, abrangendo nascentes e pequenos riachos, são delimitadas por um platô 

central no sentido norte-sul, separando as bacias no sentido leste-oeste. Na porção leste 

(bacia do igarapé Puraquequara), existem três micro-bacias: igarapés Tinga, Uberê e 

Ipiranga. No lado oeste (bacia do igarapé Tarumã) existem duas micro-bacias: igarapés 

Acará e Bolívia. Na rede oeste, as nascentes originam uma sequência de riachos que 

deságuam no rio Negro e na rede leste, seguem para o rio Amazonas.  

O igarapé Tinga, micro-bacia que compreende a área de estudo deste trabalho, 

apresenta água clara e com elevada transparência, densa vegetação marginal, formada 

pela floresta de terra-firme adjacente. Os valores das variáveis ambientais encontradas 

para os igarapés da RFAD são: pH ácido, entre 3,7 e 5,11; condutividade variando entre 

2,1 e 85,5μS/cm; alta concentração de Oxigênio dissolvido, 5,01 e 7,7mg/l; temperatura 

pouco variável, entre 24,4 e 24,9ºC (ver Mendonça, 2002; Espírito-Santo, 2007). De 

acordo com esses mesmos autores, os diferentes tipos de substratos dos igarapés 

apresentam fortes oscilações, sendo que, a areia é o substrato predominante (49,8%, 

DP= ±15,7), principalmente na época seca, enquanto que as proporções de outros 

substratos aumentam no período de chuva. A vegetação marginal é densa (abertura de 

dossel: X= 9,0%, DP= ±3,0) (Mendonça, 2002). 

No decorrer deste trabalho foram mensuradas as características físico-químicas 

do igarapé Tinga, que apresentou água ácida (pH 4,53-5,61), com baixa condutividade 

(X= 7,06μS/cm, DP= ±0,11), temperatura pouco variável ( X= 24,65°C, DP= ±0,50) e 

altamente saturada em oxigênio ( X= 7,37 mg/l, DP= ±1,60).  

A área de estudo apresenta uma distribuição desigual de precipitação. De acordo 

com Ribeiro et al. (1999), a precipitação varia de 1800 a 2800 mm por ano, com uma 

estação chuvosa de dezembro a maio e uma estação seca de junho a novembro e os 

meses mais chuvosos geralmente são março e abril, com mais de 300 mm de chuva por 

mês. Para este estudo (com base nos dados de precipitação fornecidos pela 
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EMBRAPA), foi classificado como período de chuvas os meses de dezembro de 2008 a 

maio de 2009 (precipitação acumulada de 1220,4mm) e como período de estiagem os 

meses de junho a dezembro de 2009 (precipitação acumulada de 421,8mm), onde o mês 

mais chuvoso foi março de 2009, apresentando 324,7mm e o mês mais seco foi 

setembro de 2009 com 24,4mm (Figura 2). 

Atualmente, parte da Reserva está em contato com bairros da cidade densamente 

povoados. Apenas no seu limite leste a Reserva continua ligada à floresta contínua por 

um estreito corredor de vegetação. 

 

 

Figura 2. Precipitação mensal acumulada entre dezembro de 2008 e dezembro de 2009 

na área da EMBRAPA, próxima à área de estudo, em mm/mês (dados cedidos pela 

estação meteorológica da EMBRAPA). 

 

A figura 3 mostra imagens da Reserva Florestal Adolpho Ducke e dos pontos 

amostrais do presente estudo.  
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Figura 3. Imagens da área de estudo (acima à esquerda mapa do Brasil, logo abaixo 

imagem de satélite mosaico estado do Amazonas LANDSAT5 2000 RGB 543, à direita 

imagem de satélite da Reserva Florestal Adolpho Ducke (LANDSAT5 2005 RGB 543), 

em destaque a área do igarapé Tinga (sendo, faixa vermelha: área de estudo de biologia 

e comportamento; faixa verde: área de estudo de micro-hábitat; faixa azul: área de 

estudo de macro-hábitat).  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 As amostragens foram realizadas mensalmente entre dezembro de 2008 e 

dezembro de 2009, contemplando um ciclo sazonal completo. Em função de pequenas 

variações nas datas de coleta, esse período compreendeu 11 excursões a campo. Em 

todas as excursões foram realizadas amostragens padronizadas em um trecho do 

igarapé, com objetivo de obter informações sobre variações temporais na abundância de 

Pygidianops sp., além de informações sobre biologia alimentar e reprodutiva da espécie. 

Estudos específicos sobre distribuição em macro- e micro-escala espacial foram 

realizados entre 05 e 14 de outubro de 2009, conforme descrito a seguir. 

 

4.1. Caracterização dos ambientes utilizados por Pygidianops sp. 

 

4.1.1. Distribuição de Pygidianops sp. em macro-escala 

Para a caracterização dos ambientes ocupados pelos indivíduos de Pygidianops 

sp. em macro-escala, um trecho de 1150m do igarapé Tinga foi amostrado em outubro 

de 2009. Nesse trecho, a cada intervalo de 50 metros, uma amostra correspondendo a 

uma extensão de 10 metros de igarapé foi utilizada para verificar a ocorrência de 

indivíduos da espécie e para a tomada de dados ambientais, totalizando 20 amostras. As 

medidas ambientais foram realizadas antes das coletas da espécie, de modo a evitar 

alterações na qualidade da água causadas pela movimentação dos coletores. 

Dentro da extensão de 10m, em cinco pontos equidistantes (0m, 2,5m, 5m, 7,5m 

e 10m), foi estimada a largura total do canal, medida com trena; a porcentagem de 

cobertura do dossel, utilizando esfero-densiômetro; e a profundidade e o tipo de 

substrato, estimados em nove pontos equidistantes na largura do canal com uso de um 

bastão graduado em cm (Figura 4). Para caracterização do substrato dos riachos, foram 

utilizadas seis categorias: areia, seixo, liteira grossa, liteira fina, raiz e tronco. Em cada 

um dos nove pontos utilizados para a medida de profundidade, foi anotada a categoria 

de substrato em que o bastão graduado tocou ao estimar a profundidade.  
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Figura 4. Secção transversal de um trecho do igarapé e representação esquemática do 

método para estimar a profundidade média e caracterizar o substrato do canal. A largura 

total do riacho L é anotada e dividida por 10, gerando nove segmentos de largura l. A 

cada l metros a trena é afundada. Em cada um destes pontos é anotada a categoria de 

substrato tocada pela trena ao alcançar o fundo e a profundidade Z
n 

é anotada. 

 

Em seguida, todo substrato de areia ao longo da extensão de 10 m do igarapé foi 

vasculhado por quatro coletores, utilizando peneiras (rapichés) de malha fina (0,5mm) 

durante 15 minutos. Todos os indivíduos capturados foram medidos (comprimento total 

em milímetros, utilizando um paquímetro digital) em campo e, em seguida, devolvidos 

ao ambiente. 

 

 4.1.2. Distribuição de Pygidianops sp. em micro-escala 

Em outubro de 2009, um trecho de 50 metros do igarapé Tinga foi selecionado 

para estudos detalhados da distribuição espacial dos indivíduos da espécie. Para a 

amostragem, esse trecho do igarapé foi dividido em parcelas de aproximadamente 1m². 

Em cada uma das parcelas foram mensurados: a profundidade (cm), utilizando uma 

régua graduada em mm; a velocidade da correnteza (cm/s) junto ao substrato, utilizando 

fluxímetro digital (Global Water, modelo FP-101); e foram coletadas amostras de areia 

para posterior análise granulométrica em laboratório, utilizando um tubo cilíndrico que 

foi enterrado (até, aproximadamente, 13cm) no substrato, extraindo amostras de 

aproximadamente 200cm³. As medidas ambientais foram tomadas antes das 

amostragens de Pygidianops sp., de modo a evitar alterações na estrutura do igarapé 

causadas pelas movimentações dos coletores.  

Após a tomada de medidas de variáveis ambientais, em cada uma das parcelas 

foi verificada a presença/ausência de Pygidianops sp., por meio de uma varredura do 

substrato com uso de puçá de malha fina (0,5 x 0,5mm de malha). Todos os indivíduos 

capturados foram imediatamente medidos em campo (comprimento total, em 

milímetros, com uso de um paquímetro digital). Em seguida, devolvidos ao ambiente. 
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Em laboratório, as amostras de areia foram submetidas a uma análise granulométrica 

diferencial, de acordo com a Norma ABNT NBR 7181/1984 (Solo – Análise 

Granulométrica). Amostras que apresentaram grande quantidade de matéria orgânica 

foram lavadas e revolvidas, em seguida, após a decantação do substrato, a água foi 

retirada com a matéria orgânica dissolvida através de sifonação; em seguida, as 

amostras foram secas em estufa e posteriormente pesadas em balança digital (acurácia 

de 0,001g). Após a secagem as amostras foram passadas por uma bateria de cinco 

peneiras de aberturas de malha certificadas (0,062mm, 0,125mm, 0,25mm, 0,5mm e 

1mm) acopladas a um agitador elétrico. O material retido em cada peneira foi então 

pesado separadamente, para obtenção da porcentagem de cada intervalo granulométrico 

em cada uma das amostras de substrato. 

 

4.2. Biologia e ecologia 

Um trecho de aproximadamente 150m do igarapé Tinga, na Reserva Floresta 

Adolpho Ducke, foi selecionado para a realização dos estudos de biologia e ecologia de 

Pygidianops sp. Essa área foi escolhida em função da abundância de indivíduos 

observada em estudos preliminares. As amostragens foram realizadas mensalmente 

entre dezembro de 2008 e dezembro de 2009, abrangendo um ciclo sazonal completo.  

Nessa área, foram realizadas sessões mensais de observação direta durante 

mergulho livre, tanto durante o dia como à noite. Durante as sessões de mergulho, o 

igarapé foi percorrido lentamente no sentido foz-cabeceira, e o substrato foi 

cuidadosamente inspecionado quanto à presença de indivíduos da espécie. Com base 

nas observações subaquáticas e em coleta ativa, foi feita uma estimativa inicial de 

abundância de indivíduos da espécie na área de estudo, a partir da qual foi estabelecido 

um número de exemplares a serem coletados para estudos de dieta e reprodução, de 

modo a não comprometer a população estudada. Esses exemplares foram coletados ao 

longo do ciclo hidrológico, de modo a permitir uma análise adequada da variação 

temporal dos parâmetros biológicos analisados. Para a captura dos indivíduos foram 

utilizadas peneiras (rapichés) de malha fina (0,5mm), arrastados sobre o fundo de areia. 

Alguns indivíduos foram trazidos vivos para observações de comportamento e ritmo de 

atividade em laboratório. 

Todos os indivíduos capturados foram medidos (comprimento total em 

milímetros) em campo. Em função da transparência/translucidez do corpo dos 
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indivíduos (Figura 5) foram observados a presença de alimento no trato digestório e o 

estado reprodutivo (presença de ovócitos em estágio avançado de maturação), com uso 

de uma lanterna posicionada atrás do corpo do indivíduo e por meio da imagem 

ampliada por lupa de mão (aumento= 15x). Imediatamente após essas observações, os 

indivíduos foram devolvidos à natureza, exceto alguns exemplares (quatro a seis por 

coleta) que foram retidos para estudos detalhados de dieta e reprodução. Esses 

exemplares foram imediatamente preservados em solução de formalina 10% (após 

serem anestesiados com solução de Eugenol) e posteriormente transferidos para frascos 

com álcool 70%. Exemplares-testemunho serão depositados na Coleção de Peixes do 

INPA. 

 

 
Figura 5. Fêmea de Pygidianops sp., evidenciando a transparência do corpo do 

indivíduo.  

 

4.2.1. Observações naturalísticas - padrão de movimentação e ritmo nictemeral de 

Pygidianops sp. 

Em cada período de amostragem, as sessões de mergulho foram realizadas antes 

das coletas de amostras, de modo a não perturbar os indivíduos. As observações 

naturalísticas foram realizadas utilizando a técnica de mergulho livre em apnéia, 

utilizando máscara de mergulho semi-facial e respirador (Sabino, 1999). As 

metodologias de observação e coleta de dados foram baseadas nas técnicas de: “todos os 

eventos e ocorrências em situações fortuitas”, também conhecida como “ad libitum”, 

onde foram realizadas observações livres de todos os aspectos comportamentais 

relevantes; e “animal-focal”, que constitui na observação do comportamento de um 

indivíduo (Altmann, 1974; Lehner, 1979; Martin & Bateson, 1993; Del-Claro, 2004). O 

hábito psamófilo de Pygidianops sp. exigiu uma abordagem especial durante os 

mergulhos, de forma a possibilitar a detecção da presença dos indivíduos sob a areia. 

Assim, ao se deslocar no sentido foz-nascente no igarapé, o observador/mergulhador se 

deslocava próximo ao fundo de areia, onde a camada sub-superficial do substrato era 
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revolvida cuidadosamente com as mãos, mantendo os dedos entreabertos. Quando 

tocados pelo observador, os indivíduos de Pygidianops sp. normalmente emergem da 

areia e imediatamente mergulham no substrato novamente, e essa movimentação 

permitiu o registro de ocorrência da espécie no local. Durante as observações noturnas, 

foi utilizada uma lanterna estanque e os mesmos procedimentos já citados. 

Os exemplares trazidos vivos para o laboratório foram utilizados em um 

experimento comportamental. Nesse experimento, 12 indivíduos de Pygidianops sp. 

foram mantidos em aquários pequenos (14cm de altura x 24cm de largura x 12cm de 

profundidade) com uma camada de areia rasa (cerca de 1cm de profundidade) 

proveniente do igarapé amostrado. Os peixes foram mantidos em um fotoperíodo de 12h 

claro: 12h escuro, em um ambiente provido de iluminação natural indireta. Durante 

observações noturnas, foi utilizado um conjunto de luzes azuis especiais do tipo LED, 

simulando uma iluminação noturna (luar) fraca e difusa, evitando alteração no 

comportamento dos peixes por stress à luminosidade. Os peixes foram observados por 

dois dias (dia 1: das 8 às 20h; dia 2: das 20 às 8h), totalizando um ciclo de 24 horas, 

com anotações feitas a cada 60 minutos, com auxilio de uma placa de vidro 

quadriculada. Nesta placa, cada quadrado que continha rastros de movimentação foi 

quantificado. A partir da quantidade de rastros deixados na superfície da areia foi 

observado qual período do dia os indivíduos se movimentavam com maior freqüência. 

Para verificar se houve diferença no ritmo de movimentação entre os horários do dia foi 

realizada uma ANOVA de medidas repetidas, com os dados de movimentação 

transformados por log (x+1) para atingir a normalidade de dados. O padrão geral de 

movimentação dos indivíduos, que inclui a natação em meio à areia e o comportamento 

de se enterrar, foi descrito com base em dados de observações naturalísticas em campo. 

 

4.2.2. Dieta 

Para o cálculo do Grau de repleção (GR), foram atribuídas cinco categorias com 

base na quantidade de alimento presente no trato digestório dos exemplares analisados. 

Sendo elas, GR0: trato digestório vazio; GR1: até 25% cheio; GR2: de 25% a 50% 

cheio; GR3: de 50 a 75% cheio e GR4: de 75% a 100% cheio. 

 Em seguida, os exemplares de Pygidianops sp. tiveram o conteúdo do trato 

digestório analisado com uso de estereomicroscópio e microscópio óptico. Os itens 

alimentares foram identificados com auxilio de especialistas na taxonomia de cada 
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grupo de presas, até o mais preciso nível taxonômico possível. A análise da dieta foi 

feita com base na frequência de ocorrência (Fi) dos itens alimentares (nº de amostras em 

que um determinado tipo de item alimentar ocorreu, em relação ao total de estômagos 

com alimento, expresso em porcentagem); e no volume (Vi) dos itens alimentares 

(volume do item em relação ao volume total de alimento no total de estômagos com 

alimento, expresso em porcentagem) (Hyslop, 1980). O volume dos diferentes itens 

alimentares foi estimado após distribuição do conteúdo digestório sobre uma lâmina de 

Sedgwick-Rafter (modificado de Hyslop, 1980). Também, foi feito o cálculo do índice 

alimentar (IAi) (Kawakami & Vazzoler, 1980) para cada tipo de item alimentar, 

seguindo a fórmula: 

IAi=100 
 Fi*Vi 

Σ (Fi*Vi) 

Onde: i = item alimentar; F = frequência de ocorrência do item i na dieta (%); V = 

volume do item i na dieta (%). 

 

4.2.3. Reprodução 

Todas as fêmeas coletadas foram medidas (comprimento total em milímetros) e 

os ovócitos, quando presentes, foram contados em campo, por meio da observação 

direta proporcionada pela transparência do corpo do animal. Além disso, a partir da 

análise dos exemplares preservados, foi possível contar e medir os ovócitos com 

precisão (sob microscópio acoplado a uma ocular micrométrica). Esses dados foram 

utilizados para determinar o tipo de desova, o tamanho de maturação sexual das fêmeas; 

o período reprodutivo da espécie; e o número de ovócitos por fêmea.  

 

5. ANÁLISE DE DADOS 

 

5.1. Caracterização dos ambientes utilizados po r Pygidianops sp. 

 

5.1.1. Distribuição de Pygidianops sp.  ao longo do Igarapé Tinga 

Para determinar se as variáveis ambientais apresentaram relação com a 

abundância de Pygidianops sp., foram realizados diferentes procedimentos para 

organização e padronização dos dados. 

Para verificar a influência do tipo de substrato sobre a distribuição da espécie no 

igarapé, inicialmente foi realizada uma Análise de Componentes Principais (PCA) com 
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as categorias de substrato (areia, liteira grossa, liteira fina, tronco, raiz e seixo). A PCA 

é uma técnica de ordenação multivariada que reduz as informações de um grande 

número de variáveis a um pequeno número de eixos multivariados. As correlações mais 

fortes entre as variáveis são expressas nos primeiros eixos (McCune & Grace, 2002). 

Posteriormente, os três primeiros eixos da PCA foram utilizados para representar a 

composição do substrato em um modelo de Regressão Múltipla, juntamente com as 

medidas de largura e profundidade dos locais de amostragem e a porcentagem de 

abertura de dossel sobre o leito do igarapé.  

 

5.1.2. Distribuição de Pygidianops sp. em micro-escala espacial 

Para determinar se as variáveis ambientais medidas em micro-escala 

apresentaram relação com a presença/ausência de Pygidianops sp. coletados em 50 m de 

igarapé, inicialmente foi realizada uma ordenação (PCA) com os cinco intervalos 

granulométricos encontrados nas amostras de areia, visto que essas variáveis são 

altamente correlacionadas. Posteriormente, os dois primeiros eixos da ordenação foram 

utilizados em um modelo de Regressão Logística Multivariada, juntamente com as 

medidas de velocidade média da corrente e profundidade. 

 

5.2. Biologia e ecologia 

 

5.2.1. Tamanho corporal e granulometria 

Para verificar se existe relação entre o tamanho das partículas de areia 

(intervalos granulométricos) e o tamanho do corpo (comprimento total em milímetros) 

de Pygidianops sp. foram realizadas Regressões Lineares para cada intervalo 

granulométrico encontrado. A opção por testar separadamente as diferentes classes de 

tamanhos de grãos se justifica em função da dificuldade de interpretar os resultados 

caso a análise fosse realizada com uma variável composta por todos os intervalos 

granulométricos agrupados. 

 

5.2.2. Reprodução 

Para determinar a proporção sexual (“sex ratio”) de Pygidianops sp. foram 

realizados testes de Qui-quadrado, admitindo que a proporção sexual esperada, em 
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todos os casos, seja de 1:1 (50% fêmeas e 50% machos). O cálculo foi feito com base na 

fórmula: 

X²=2.(O-E)²/E 

Onde: O = frequência observada; E = frequência esperada (50%). Valores de X² > 3,84 

indicam diferenças significativas (Vazzoler, 1996). 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1. Caracterização dos ambientes utilizados por Pygidianops sp. 

 

6.1.1. Distribuição de Pygidianops sp. ao longo do Igarapé Tinga 

O igarapé Tinga apresentou, ao longo do trecho de 1150m de extensão, densa 

vegetação marginal e pequena abertura do dossel (X= 16,35%, DP= ±5,38), largura 

variando de 345cm a 906cm (X= 480cm, DP= ±96,12) e profundidade  de 24,88cm a 

126,55cm (X= 60,29cm, DP= ±15,16). Quanto aos substratos, o leito foi recoberto 

principalmente por areia (X= 48,9%, DP= ±10,66) e bancos de liteira grossa (folhiço: 

X= 22,77%, DP= ±10,61), e em menor proporção por troncos caídos (X= 11,55%, DP= 

±5,75), raízes (X= 8,21%, DP= ±6,48), liteira fina (X= 7,55%, DP= ±3,97) e seixo (X= 

0,99%, DP= ±2,09). 

Ao longo de toda a área amostrada foram capturados 136 indivíduos de 

Pygidianops sp. Indivíduos da espécie não ocorreram em apenas dois trechos. O número 

de indivíduos capturados e as variáveis ambientais mensuradas associadas a cada trecho 

de coleta são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1. Número de indivíduos de Pygidianops sp. capturados e as variáveis 

ambientais mensuradas associadas a cada trecho de coleta (10m) ao longo de 1150m do 

igarapé Tinga.  T: trechos de coleta (10m cada); N: número de indivíduos coletados; 

LAR: largura média do canal do igarapé (cm); PRO: profundidade média (cm); % AD: 

porcentagem de abertura de dossel. AR: areia; LG: liteira grossa (folhiço); LF: liteira 

fina; RA: raiz; TR: tronco; SE: seixo. 

T N LAR PRO % AD 
Categorias de substrato (%) 

AR LG LF RA TR SE 

1 3 589 54,3 22,7 53,3 8,9 13,3 13,3 11,1 0 

2 17 388,8 57,4 14,3 42,2 15,6 2,2 17,7 22,2 0 

3 6 493,2 61,7 10,7 62,2 13,3 8,9 4,4 11,1 0 

4 0 433,4 97 12,6 64,5 6,6 2,2 6,6 11,1 8,8 

5 1 408,2 62,9 14,2 44,5 31,1 8,9 8,8 6,6 0 
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T N LAR PRO % AD 
Categorias de substrato (%) 

AR LG LF RA TR SE 

6 2 467,8 58,1 12,7 48,9 20 8,9 2,2 17,7 2,2 

7 10 496,4 48,4 13,2 53,3 24,4 2,2 4,4 13,3 2,2 

8 7 518,4 52,3 19,3 53,3 15,5 8,9 8,8 13,3 0 

9 12 447,8 63,8 16,7 53,3 20 6,6 8,8 11,1 0 

10 6 509,2 64,9 13,8 37,8 31,1 15,5 6,6 8,8 0 

11 6 545,6 48,3 13,6 48,9 28,9 4,4 6,6 11,1 0 

12 0 435,4 59,6 11,7 66,6 11,1 6,7 15,5 0 0 

13 4 511,2 44 14,4 28,9 28,9 11,1 24,4 4,4 2,2 

14 3 560 55,6 13,8 40 46,7 4,4 2,2 4,4 2,2 

15 4 419,4 64,9 13,1 62,2 17,8 2,2 6,6 8,8 2,2 

16 10 543,4 56,5 34,3 48,9 22,2 8,9 0 20 0 

17 12 402,6 69,3 22,1 46,6 28,9 4,4 8,8 11,1 0 

18 14 483,8 65,8 18,2 48,9 22,2 8,9 11,1 8,8 0 

19 8 518 61,2 16,3 26,6 44,4 8,9 6,6 13,3 0 

20 11 448,2 59,9 19 46,7 17,8 13,3 0 22,2 0 

 

Os três primeiros eixos da Análise de Componentes Principais efetuada com as 

categorias de substrato explicaram 77,9% da variância dos dados (34,6%, 23,4% e 

19,9%, respectivamente). A porcentagem de areia nas amostragens teve forte influência 

na formação do primeiro eixo, enquanto que raízes e troncos contribuíram para a 

formação do segundo eixo. As duas categorias de liteira e o seixo foram importantes na 

formação do terceiro eixo. Os valores de carga (“loadings”) de cada variável original 

para os três eixos criados são apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Valores de carga (“loadings”) de cada variável para os três primeiros eixos da 

Análise de Componentes Principais, elaborada com as categorias de substrato medidas 

ao longo de 1150m do igarapé Tinga.  

Variável Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 

Areia -0,624 0,039 -0,204 

Liteira fina 0,390 0,138 -0,546 

Liteira grossa (folhiço) 0,533 -0,077 0,559 

Raiz 0,060 -0,657 -0,364 

Seixo -0,415 -0,151 0,458 

Tronco -0,015 0,719 -0,060 
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Não houve relação significativa entre as variáveis ambientais mensuradas 

(categorias de substrato, largura e profundidade do igarapé, e abertura do dossel) e a 

abundância de Pygidianops sp. no igarapé Tinga (Regressão Múltipla: R²= 0,11; F= 

1,398; p= 0,286). 

 

6.1.2. Distribuição de Pygidianops sp. em micro-escala espacial 

A caracterização do igarapé em micro-escala espacial (trecho de 50m de 

extensão do igarapé) mostrou que a profundidade variou de 18cm a 128cm (X= 

71,17cm, DP= ±20,88), velocidade média da corrente, junto ao substrato, entre 0cm/s e 

0,35cm/s (X= 0,17cm/s, DP= ±0,08). As amostras de areia evidenciaram uma 

predominância de grãos de tamanhos entre 0,125mm e 0,25mm, com pequena participação 

das classes de grãos maiores (>1,0mm) ou muito pequenos (entre 0,062 e 0,125mm). A 

contribuição relativa (%) das diferentes classes granulométricas nas amostras de areia 

do igarapé Tinga é apresentada na Figura 6.  

 
Figura 6. Participação relativa (%) dos diferentes intervalos granulométricos (0,062mm, 

0,125mm, 0,25mm, 0,5mm e 1mm) em amostras de areia coletadas em um trecho  de 

50m do igarapé Tinga (onde:       é a média das frequências,      representação de 25 a 75% 

dos dados,    o desvio padrão e ● outliers). 
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Os dois primeiros eixos da ordenação (PCA) efetuada com base na proporção 

dos intervalos granulométricos nas amostras de areia explicaram 53,4% da variância dos 

dados (31,7% e 21,7%, respectivamente). A classe de menor tamanho de grãos 

(0,062mm) não apresentou contribuição importante para a formação desses dois eixos 

(Tabela 3). 

Tabela 3. Valores de carga (“loadings”) de cada variável para os dois primeiros eixos da 

Análise de Componentes Principais, elaborada com as categorias de substrato medidas 

ao longo de 50m do igarapé Tinga. 

Variável (abertura das 

peneiras em mm) 
Eixo 1 Eixo 2 

0,062 -0,490 -0,259 

0,125 -0,558 0,018 

0,25 0,281 0,712 

0,5 0,507 -0,222 

1 0,333 -0,612 

 

No trecho de 50m foram coletados 28 indivíduos de Pygidianops sp., sendo que 

17 deles (60,7%) estavam concentrados em um trecho de 15m. A Regressão Logística 

mostrou que existe relação entre as variáveis ambientais analisadas e a presença de 

Pygidianops sp. nas amostras (Naglekerke’s R²= 0,167; p= 0,011). No entanto, essa 

relação foi em função da profundidade (p= 0,033; Figura 7). As demais variáveis não 

influenciaram significativamente a presença de Pygidianops sp. nas amostras (Eixo 1 

PCA: p= 0,143; Eixo 2 PCA p= 0,28; Velocidade média da corrente p= 0,916).  

 

 

Figura 7. Relação entre a presença (1) e a ausência (0) de Pygidianops sp. com a 

profundidade (cm) do igarapé. 
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6.2. Biologia e ecologia 

 Nas 11 expedições de coleta realizadas entre dezembro de 2008 e dezembro de 

2009 foram coletados em média 57,5 ±28,6 DP indivíduos por expedição, sendo 27 o 

número mínimo de indivíduos coletados e 108 o número máximo (Figura 8). 

  

Figura 8. Número de indivíduos de Pygidianops sp. coletados, por expedição, entre 

dezembro de 2008 e dezembro de 2009 no igarapé Tinga, RFAD.  

 

O menor indivíduo coletado mediu 9,72mm CT e o maior 40,55mm CT. A 

variação de tamanho de Pygidianops sp., ao longo do ano, está representada na figura 9. 

Os indivíduos apresentaram a menor média de CT (27,62 mm) no início de outubro de 

2009 e a maior média de CT (30,94 mm) no início de março de 2009. 
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Figura 9. Variação do comprimento total (em milímetros) dos indivíduos de 

Pygidianops sp. coletados ao longo de um ano no igarapé Tinga, RFAD. 

 

Também, foi testada a possível relação entre a composição granulométrica das 

amostras de areia (porcentagem de cada intervalo granulométrico) e o tamanho dos 

indivíduos de Pygidianops sp. (CT, em mm). Para os intervalos de 0,063mm (r²=0,04; 

p=0,15), 0,25mm(r²=-0,03; p=0,72) e 1mm (r²=0,07; p=0,08) o tamanho do corpo não 

apresentou relação com o tamanho dos grãos de areia. Mas para o intervalo de 0,125mm 

(r²=0,17; p=0,01) houve relação negativa e para 0,5mm (r²=0,17; p=0,01) houve relação 

positiva. Os resultados são apresentados na figura 10. 
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Figura 10. Relação entre o comprimento total (em milímetros) dos indivíduos de 

Pygidianops sp. e a porcentagem de cada intervalo granulométrico na composição das 

amostras de areia obtidas no local de amostragem.  
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6.2.1. Observações naturalísticas - padrão de movimentação e ritmo nictemeral de 

Pygidianops sp. 

 Durante as sessões de mergulho observou-se que os indivíduos da espécie 

permanecem todo o tempo enterrados na areia.  

 Também foi observada uma maior movimentação dos indivíduos de Pygidianops 

sp. durante a noite. Ao mergulhar vasculhando o fundo arenoso, foi possível observar 

que a reação de Pygidianops sp. de se enterrar novamente na areia ao ser perturbado era 

muito mais rápida à noite que durante o dia. Além disso, durante o experimento 

realizado em aquários houve diferença no ritmo de atividade dos peixes entre as horas 

do dia (ANOVA de Medidas Repetidas: F11,23= 22.36; p< 0.001), com uma quantidade 

maior de marcas de movimento sobre a superfície da areia durante a noite (entre 18:00h 

e 23:00h; Figura 11). 

 

Figura 11: Padrão de atividade nictemeral de Pygidianops sp. Pontos em cinza 

representam o número de marcas na areia. Linha sólida é uma curva de regressão de 

LOWESS. 
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A sequência de movimentos realizada por Pygidianops sp. para se enterrar 

acontece com o indivíduo mergulhando inicialmente a cabeça na areia e realizando 

vigorosos movimentos laterais com o corpo, desaparecendo rapidamente da superfície. 

A duração da sequência completa desses movimentos foi estimada em cerca de um 

segundo. A observação de indivíduos de Pygidianops sp. em aquários providos com 

uma camada rasa de areia permitiu verificar que esses peixes se deslocam em meio ao 

substrato realizando movimentos serpentiformes. A estabilidade do corpo durante o 

deslocamento em meio à areia provavelmente é proporcionada pelo corpo comprimido 

lateralmente e pelas dobras metapleurais que apresentam na região ventral do corpo, que 

possivelmente funcionam como quilhas.  

  

6.2.2. Dieta 

 Foram analisados 53 exemplares de Pygidianops sp. coletados ao longo de um 

ano. Os exemplares analisados apresentaram comprimento total variando entre 19,64 

mm e 37,15 mm. O trato digestório de Pygidianops sp. apresenta a forma de um tubo 

fino e longo, pouco diferenciado, sendo difícil distinguir externamente o estômago do 

intestino.   

 Os exemplares analisados de Pygidianops sp. consumiram basicamente 

microinvertebrados presentes na areia, principalmente larvas de dípteros 

(Chironomidae) e copépodos (Harpacticoida). Também foi encontrada grande 

quantidade de detritos orgânicos e grãos de areia no trato dos exemplares analisados. No 

total, cinco grupos taxonômicos de presas foram encontrados. Os resultados das análises 

da dieta de Pygidianops sp. são apresentados na Tabela 4.  

Tabela 4. Frequência de ocorrência (Fi), volume (Vi) e Índice alimentar (IAi) dos itens 

alimentares registrados no conteúdo estomacal e intestinal de exemplares de 

Pygidianops sp. ao longo de um ciclo sazonal completo. 

Itens Alimentares Fi Vi IAi 

Detrito 86,8 44,7 54,6 

Chironomidae (larvas) 64,1 34,8 31,4 

Copepoda Harpacticoida  58,5 16,3 13,4 

Algas Filamentosas 16,9 1,6 0,4 

Frag. de Microinvertebrados 7,5 2,4 0,2 

Acarii 1,9 0,28 0,01 
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A Tabela 5 mostra as diferenças entre os itens consumidos por indivíduos mais 

jovens e por indivíduos adultos (classes de tamanho; CT, em milímetros). Os itens 

consumidos variaram de pequenos copépodos (≈ 0,3mm) a larvas de quironomídeos de 

até 8mm de comprimento total. Os menores exemplares (mais jovens; classe 1) 

consumiram em maior quantidade copépodos Harpacticoida, enquanto que os 

exemplares adultos (classes 2, 3 e 4) consumiram principalmente larvas de 

quironomídeos.  
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Tabela 5. Frequência de ocorrência (Fi), volume (Vi) e Índice alimentar (IAi) dos itens alimentares ingeridos por exemplares de Pygidianops sp. 

por classe de tamanho. 

 

Classe 1  

(19,64-24,01mm) N=6 

Classe 2  

(24,02 - 28,39mm) N=9 

Classe 3  

(28,4 - 32,77mm) N=24 

Classe 4  

(32,78 - 37,15mm)N=14 

Itens Alimentares Fi Vi  IAi Fi Vi  IAi Fi Vi  IAi Fi Vi  IAi 

Chironomidae (larvas) 50 7 4,3 66,6 40 43,6 70,8 42,9 41,9 57,1 29,3 21 

Copepoda Harpacticoida  83,3 39,2 39,8 55,5 16,6 15,1 54,2 12 9 57,1 13,6 9,7 

Acarii 0 0 0 11,1 1,7 0,3 0 0 0 0 0 0 

Frag. de Microinvertebrados 16,6 8,3 1,7 11,1 2,2 0,4 8,3 2,3 0,3 0 0 0 

Alga Filamentosa 50 2 1,3 11,1 2,8 0,5 12,5 0,4 0,07 14,3 2,5 0,4 

Detrito 100 43,3 52,8 66,7 36,7 40 83,3 42,3 48,6 100 54,6 68,7 
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A análise da variação temporal dos graus de repleção estomacal (GR) indicou 

algumas diferenças aparentemente relacionadas com os períodos sazonais. Tratos 

digestórios com pouco alimento (GR= 1, até 25% de enchimento) ocorreram em maior 

quantidade durante o período de chuvas, enquanto que tratos digestórios quase cheios 

(GR= 3, de 50 a 75% de enchimento) foram mais frequentes durante a estiagem. Não 

foram observados tratos digestórios vazios entre os exemplares analisados (Figura 12). 

 

Figura 12. Distribuição numérica do grau de repleção estomacal de Pygidianops sp. por 

período sazonal (GR1: até 25% cheio; GR2: de 25% a 50% cheio; GR3: de 50 a 75% 

cheio e GR4: de 75% a 100% cheio).  

 

 Foi observada uma tendência de mudança sazonal na proporção de consumo dos 

itens alimentares. Durante a estação chuvosa (dezembro/2008 a maio/2009), foi 

observado maior valor do índice alimentar (IAi) para copépodos Harpacticoida 

(30,56%), enquanto que durante a estiagem (junho/2009 a dezembro/2009) o valor do 

IAi para Chironomidae foi de 52,79%. Os valores de IAi para detrito foram de 57,84% 

na estiagem e de 43,86% durante o período de chuvas (Tabela 6). 
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Tabela 6. Frequência de ocorrência (Fi), volume (Vi) e Índice alimentar (IAi) do 

conteúdo estomacal e intestinal de exemplares de Pygidianops sp. durante os períodos 

de chuva e estiagem. 

 

Chuva (dez08-mai09) 

N=25 

Estiagem (jun09-dez09) 

N=28 

Itens Alimentares Fi Vi  IAi Fi Vi  IAi 

Chironomidae (larvas) 44 19,3 10,8 82,1 48,6 52,8 

Copepoda Harpacticoida 88 27,4 30,6 32,1 6,4 2,7 

Acarii 4 0,6 0,03 0 0 0 

Frag. Microinvertebrados 4 1 0,05 10,7 3,6 0,5 

Alga Filamentosa 28 2,1 0,7 7,1 1 0,1 

Detrito 92 49,6 57,7 82,1 40,4 43,8 

 

6.2.3. Reprodução 

 Pygidianops sp. apresenta dimorfismo sexual na papila urogenital de machos e 

fêmeas. Os machos têm uma papila com formato triangular protuberante (Figura 13-a), 

enquanto que as fêmeas têm uma papila pregueada, sem protuberância (Figura 13-b). 

Essa característica permitiu identificar o sexo dos indivíduos em campo, por meio da 

observação direta da papila genital dos peixes com uma lupa manual, sem a necessidade 

de dissecação e exame das gônadas. 

  

Figura 13. Detalhes das diferenças entre as papilas urogenitais de um macho (a) e uma 

fêmea (b) de Pygidianops sp. A cabeça dos exemplares está localizada em direção à 

região posterior da imagem.  

 

A proporção sexual na população de Pygidianops sp., para o período total do 

estudo, foi de 53,2% de fêmeas e 46,8% de machos. Esses valores não foram 

a 

b 

a b 
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significativamente diferentes da proporção esperada de 1:1 (X²= 0,419; p>0,05). No 

entanto, houve diferenças significativas na proporção de machos e fêmeas por classe de 

comprimento total dos indivíduos, sendo que os maiores exemplares foram 

exclusivamente fêmeas (Tabela 7; Figura 14). Os machos apresentaram tamanho médio 

de maturação gonadal de 29,63mm ±2,35 DP (sendo: CT mínimo 22,95mm e CT 

máximo 29,63mm), enquanto que as fêmeas apresentaram tamanho médio de maturação 

gonadal de 32,64mm ±2,59 DP (CT mínimo 25mm e CT máximo 39,08mm). 

 

Tabela 7. Proporção sexual de Pygidianops sp. por classe de comprimento total (CT). 

Classes 

CT(mm) 

N %  

Fêmeas Machos Fêmeas Machos X² 

21-23 0 1 0 100  - - - 

23-25 0 3 0 100 - - - 

25-27 3 6 33,3 66,7 11,15* 

27-29 7 15 31,8 68,2 13,24* 

29-31 7 32 17,9 82,1 41,22* 

31-33 41 15 73,2 26,8 21,52* 

33-35 30 4 88,2 11,8 58,36* 

35-37 11 0 100 0  - - - 

37-39 4 0 100 0  - - - 
*= significativo ao nível de 5% 

 

 

Figura 14. Proporção sexual de Pygidianops sp. por classe de comprimento total (CT) 

em milímetros. 

 

Os indivíduos de Pygidianops sp. aparentemente apresentam um alto 

investimento em reprodução, pois tanto nos machos quanto nas fêmeas, as gônadas, 

quando maduras, ocupam quase toda a cavidade abdominal. Os machos apresentam a 

morfologia dos testículos diferente do normalmente observado em Siluriformes, que 

costumam apresentar testículos franjados (Figura 15-a). As fêmeas apresentam os dois 
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ovários funcionais; no entanto, os ovócitos em estágio avançado de maturação de cada 

ovário ficam arranjados alternadamente em sequência no abdome (Figura 15-b). 

Quando fêmeas maduras de Pygidianops sp. são visualizadas por transparência 

(iluminadas por trás do corpo), esse arranjo intercalado dos ovócitos produz a impressão 

de estarem contidos em um único ovário. 

 
Figura 15. Estrutura dos testículos (a – exemplar com 29,42mm CT; em destaque a 

papila urogenital protuberante) e dos ovários (b – exemplar com 29,66mm CT) de 

Pygidianops sp. 

 

 

As fêmeas apresentam poucos ovócitos, com fecundidade total variando de 5 a 

25 (X= 12,9, DP= ±3,66; Figura 16-a), e de diâmetros proporcionalmente grandes, 

quando maduros (X= 1,10mm, DP= ±28,1). Fêmeas maduras foram observadas durante 

todos os meses ao longo do ano de estudo (Figura 16-b). 
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Figura 16. Representação gráfica do número de ovócitos por fêmea madura (a; os 

números acima de cada “boxplot” representam o total de fêmeas analisadas) e a 

frequência de fêmeas maduras (b) de Pygidianops sp. ao longo de um ano de coletas. 

Pygidianops sp. apresentou fêmeas com ovócitos maduros durante todo o ano, 

com desenvolvimento ovocitário sincrônico em dois grupos, apresentando, assim, um 

lote de ovócitos de reserva e um lote desovante. Os ovócitos maduros (lote desovante) 

apresentaram uma elevada amplitude de variação de diâmetro (Figura 17).  

 

Figura 17. Representação gráfica da distribuição de frequência de diâmetros de ovócitos 

em fêmeas maduras de Pygidianops sp. 

 

Apesar de ter sido registrada a presença de fêmeas maduras ao longo de todo o 

ano de estudos, não foi possível observar atividades de coorte ou desova, em função dos 

hábitos criptobióticos da espécie. 
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7. DISCUSSÃO 

 

7.1. Caracterização dos ambientes utilizados por Pygidianops sp. 

 

7.1.1. Distribuição de Pygidianops sp. em macro-escala 

 A distribuição espacial de Pygidianops sp. foi investigada ao longo de um trecho 

de 1150m de igarapé. De acordo com o princípio da otimização, é estabelecido que a 

seleção natural irá favorecer os indivíduos que ocuparem hábitats que maximizam sua 

adaptação (Hill & Grossman, 1993). Dentro de um longo trecho como o estudado, a 

heterogeneidade ambiental é alta, observando-se vários meandros e mosaicos de 

profundidades e velocidades de corrente que variam substancialmente, mesmo entre 

áreas adjacentes. Essa variabilidade, especialmente no fluxo da água, em geral produz 

um mosaico de manchas de substratos (únicos ou em combinação) no leito do canal 

(Petty & Grossman, 1996). Pygidianops sp. possui forte hábito psamófilo, 

permanecendo enterrado na areia durante todo o tempo (obs. pess.). Essa peculiaridade 

no comportamento da espécie possivelmente exige que algumas características 

ambientais no interior do substrato arenoso estejam presentes para que sejam ocupados 

por Pygidianops sp. Além da composição do substrato ser de areia, é provável que o 

teor de oxigênio no interior do substrato (entre os grãos de areia) seja um fator 

importante. Do ponto de vista físico, os bancos de areia também não podem ser muito 

compactados, para que a espécie possa se movimentar nos interstícios dos grãos de 

areia. Dessa maneira, uma combinação de fatores ambientais, e não um fator apenas, 

devem ser responsáveis pela presença/ausência e abundância de Pygidianops sp. ao 

longo do  igarapé. 

 Os igarapés da RFAD apresentam altos teores de oxigênio dissolvido 

(Mendonça, 2002; Espírito-Santo, 2007; presente estudo), no entanto, em profundidades 

maiores a concentração pode ser reduzida, assim como a velocidade da corrente. 

Medidas de velocidade da corrente não foram avaliadas em escala de macro-hábitat, no 

entanto, de acordo com Mendonça (2002), Pygidianops sp. ocorre em igarapés de 

grande porte (3ª ordem) e em ambientes com velocidades de corrente mais altas. No 

presente estudo, não foi encontrada relação entre as variáveis ambientais mensuradas e a 

abundância da espécie. Entretanto, as observações realizadas durante sessões de 

mergulho livre sugerem que a espécie não ocorre em locais onde os bancos de areia são 
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mais compactados. É possível que uma combinação de fatores ambientais, como 

declividade do banco de areia, velocidade da corrente, profundidade, composição 

granulométrica da areia e, especialmente, o fluxo da água entre as partículas de areia 

sejam os responsáveis pela presença/ausência e abundância de Pygidianops sp. no 

substrato do igarapé. Assim, a distribuição de Pygidianops sp. ao longo do igarapé 

parece ser determinada por fatores ambientais que atuam em micro-escala espacial 

(“fine grained species”; Begon et al. 2006). 

 

7.1.2. Distribuição de Pygidianops sp. em micro-escala 

Boa parte dos estudos de uso de micro-hábitat por peixes de riacho se referem a 

análises de seleção de manchas de hábitat (cf. Rincón, 1999). Considerando 

especificamente peixes de hábito bentônico, que apresentam forte associação com o tipo 

de substrato, muitos estudos enfocaram apenas o ambiente físico. Nesse contexto, 

praticamente todos os autores avaliaram visualmente a composição do substrato em suas 

unidades de amostragem (Rincón, 1999); no entanto, mesmo delimitando um substrato 

específico, como um banco de areia, a heterogeneidade ainda está presente em micro-

escala, na forma de mosaicos de profundidade, declividade, velocidade da corrente e 

composição granulométrica da areia. 

Características como profundidade da coluna d’água e velocidade da corrente 

são considerados fatores importantes para a distribuição de espécies de peixes em 

ambientes lóticos Neotropicais (Mérigoux et al. 1999; Arrington & Winemiller, 2006). 

A velocidade média da corrente não variou expressivamente no trecho de 50m de 

igarapé onde o estudo em micro-escala espacial foi conduzido. Além disso, dado que os 

indivíduos da espécie passam o tempo todo imersos no substrato, é provável que o fluxo 

de água entre os grãos de areia seja mais importante do que o efeito direto da correnteza 

acima do substrato, o que pode explicar a ausência de um efeito significativo dessa 

variável nas análises. 

Nesse contexto, um fator associado à estrutura física do igarapé, a profundidade, 

parece explicar em parte a ocorrência de Pygidianops sp. em micro-escala. No decorrer 

deste trabalho, foi possível perceber a existência de uma profundidade mínima e 

máxima para a ocorrência da espécie. É possível supor que bancos de areia em áreas 

muito rasas sejam mais suscetíveis à desestruturação por ação de chuvas fortes, por 

exemplo. Além disso, áreas rasas estão associadas geralmente às áreas marginais do 
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igarapé, onde o fluxo de água é mais baixo e o substrato é composto por uma maior 

proporção de areia fina, o que pode dificultar a oxigenação no interior do substrato e, 

assim, impossibilitar a presença da espécie. Por outro lado, em ambientes de poções, 

onde a profundidade é mais elevada, a concentração de oxigênio pode ser mais baixa, 

assim como a velocidade da corrente, criando condições desfavoráveis para a ocupação 

desses locais por Pygidianops sp. 

Além dos aspectos físicos do canal do igarapé, a variação de parâmetros bióticos 

(e.g. abundância de alimento; presença de predadores; competição) são importante 

fatores que influenciam a distribuição espacial de uma espécie em ambientes de riachos 

(Rincón, 1999; Leitão, 2006). Petty & Grossman (1996) demonstraram que peixes 

bentônicos utilizam preferencialmente manchas de hábitat com maiores densidades de 

presas. Desta forma, a seleção de hábitat também se apresenta como um mecanismo de 

maximização da possibilidade de obtenção de energia pelos indivíduos das espécies 

(Rincón, 1999). Pygidianops sp. se alimenta principalmente de pequenos invertebrados 

aquáticos, especialmente larvas de Chironomidae e copépodos Harpacticoida. De 

acordo com Carvalho (2008), larvas de Chironomidae são os recursos alimentares mais 

abundantes em bancos de areia de igarapés de primeira a quinta ordem na Amazônia 

Central. A presença desses tipos de presas em manchas de substrato pode, então, 

favorecer a ocupação do espaço por Pygidianops sp., o que explicaria a ausência de 

relações significativas para a maioria das variáveis ambientais analisadas. Essa hipótese 

também foi proposta por Zuanon & Sazima (2004) para o pequeno tricomicterídeo 

psamófilo Stauroglanis gouldingi, para o qual a distribuição em manchas de areia, nos 

canais de igarapés, está provavelmente relacionada ao hábito de se enterrar e à tática de 

forrageamento da espécie. Stauroglanis gouldingi percorre sulcos na areia do fundo de 

igarapés em busca de alimento, e à noite permanece enterrado junto às cristas formadas 

pelas ondulações no substrato, onde os grãos de areia são mais frouxamente assentados. 

Um fator biótico a ser considerado na distribuição de Pygidianops sp. é a 

filopatria, uma possível tendência à fidelidade espacial na distribuição dos indivíduos da 

espécie. Durante as observações em campo, foi registrada a frequente presença de mais 

de um indivíduo da espécie nas amostras, enquanto que a maior parte delas não continha 

nenhum peixe. Essa aparente concentração de indivíduos em determinadas manchas de 

hábitat pode indicar algum grau de gregarismo para a espécie. Por outro lado, não se 

pode descartar a possibilidade de que essa agregação de indivíduos resulte da ocupação 
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de locais com maior densidade de presas e/ou motivada por fins reprodutivos, hipótese 

que merece ser investigada. 

 

7.2. Biologia e ecologia 

 O tamanho médio dos indivíduos coletados de Pygidianops sp. variou 

sensivelmente ao longo do ano. O fato da espécie apresentar fêmeas maduras ao longo 

de todo ano é um indicativo de que novos recrutas estejam sendo introduzidos na 

população de forma quase ininterrupta. Entretanto, indivíduos muito pequenos foram 

pouco abundantes nas amostras, o que possivelmente resulta da seletividade do aparelho 

de coleta utilizado (o tamanho da malha dos puçás) e da dificuldade de detectar esses 

indivíduos em meio à areia. Uma possibilidade adicional é que os jovens tenham um 

ambiente de crescimento inicial diferente do local ocupado pela população adulta. De 

fato, a utilização de hábitats diferenciados entre jovens e adultos tem sido observada por 

alguns autores (e.g. Grossman & Freeman, 1987), em geral, em função de mudanças 

ontogenéticas na utilização de presas (Monteiro et. al. 2005; Vitule et al. 2008), em 

busca de refúgios a fim de tentar evitar a predação (Schlosser, 1987; Gard, 2005) e a 

competição intra-específica (Spina, 2000; Hansen & Closs, 2005). Entretanto, as 

características reprodutivas registradas para a espécie não parecem compatíveis com a 

estratégia de dispersão de ovos e larvas para ambientes diferentes, como será discutido 

mais adiante. 

Schaefer et al. (2005) afirmam que parece existir uma relação entre a 

granulometria da areia e a largura do corpo em espécies de Pygidianops e Typhlobelus. 

De acordo com os autores, a largura máxima do corpo que os maiores indivíduos de 

Pygidianops e Typhlobelus podem apresentar está entre 1-2mm, sugerindo que a largura 

e a forma do corpo são adaptações à movimentação em interstícios confinados. 

No presente estudo, foi observada uma relação significativa e inversa entre o 

tamanho dos indivíduos de Pygidianops sp. e a porcentagem de grãos de areia na faixa 

de 0,125mm e 0,25mm. Isso indica que indivíduos menores utilizam locais onde a 

proporção de grãos mais finos é maior, e que pode haver de fato uma segregação em 

micro-escala espacial entre jovens e adultos. Essa hipótese é corroborada pela relação 

direta observada entre o tamanho dos indivíduos e a proporção de grãos de areia 

maiores, no intervalo de 0,5mm a 1,0mm. O fato desse padrão não ter sido observado 

nos outros intervalos granulométricos, possivelmente decorre da baixa porcentagem em 
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que ocorreram na composição das amostras. Até onde foi possível verificar, trabalhos 

relacionando tamanho do corpo de peixes e granulometria do substrato são raros - senão 

inexistentes - para peixes de água doce. Os trabalhos disponíveis, em geral, foram 

realizados em ambientes marinhos e com organismos que compõem a meiofauna e a 

macrofauna desses ambientes, especialmente invertebrados (e. g. Parry et al. 1999; 

Duplisea & Drgas, 1999). Isso impede uma análise mais acurada da relação entre a 

composição do substrato e a distribuição de peixes fortemente psamófilos em ambientes 

de água doce. 

 

7.2.1. Padrão de movimentação e ritmo nictemeral de Pygidianops sp. 

Dentre os peixes especializados em habitar áreas de areia, os Siluriformes são os 

dominantes. Os hábitos predominantemente noturnos e bentônicos apresentados pelas 

espécies desse grupo (Lowe-McConnell, 1987; Bruton, 1996; de Pinna, 1998;), também 

ocorrem na maioria dos peixes associados à areia (Hobson & Chess, 1986; Zuanon et al. 

2006). Pygidianops sp. apresenta hábitos noturnos, o que representa aparentemente uma 

condição basal entre os Siluriformes e que tem sido registrada para a maioria das 

espécies estudadas de Trichomycteridae (de Pinna, 1998). 

Quanto aos peixes que habitam areia, Zuanon et al. (2006) descreveram o 

comportamento de cinco espécies de psamófilos, duas das quais são ativas durante o dia 

(Characidium cf. pteroides e Stauroglanis gouldingi) e as outras três são noturnas 

(Gymnorhamphichthys rondoni, “Imparfinis” pristos e Mastiglanis asopos). Todas essas 

espécie, com exceção de C. cf. pteroides, se enterram na areia durante o período de 

descanso (Zuanon et al. 2006). Pygidianops sp. é uma das poucas espécies onde os 

indivíduos permanecem todo o tempo enterrados, o que foi confirmado por observações 

naturalísticas. Esse comportamento fortemente psamófilo e criptobiótico deve ocorrer 

em outros glanapterigíneos, especialmente dos gêneros Pygidianops e Typhlobelus. De 

acordo com Myers (1944), Costa e Bockmann (1994) e Schaefer et al. (2005), as 

espécies desses gêneros apresentam diversas características compartilhadas, em 

especial, uma característica morfológica provavelmente associada ao comportamento de 

se enterrar na areia, representada pelo focinho em formato de pá. Além disso, as quilhas 

metapleurais presentes em Pygidianops e Typhlobelus possivelmente são estruturas 

importantes para a estabilidade do corpo desses peixes enquanto se movimentam no 

interior dos bancos de areia (Schaefer et al. 2005). 
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O hábito completamente fossorial desses peixes foi previsto por Myers (1944) 

quando identificou os primeiros glanapterigíneos, baseado em características 

morfológicas dos exemplares, mas sem nenhuma observação dos indivíduos em 

ambiente natural. Acredita-se que em Trichomycteridae, um dos caminhos evolutivos 

para o surgimento do hábito completamente fossorial descrito para Ammoglanis pulex e 

a maioria dos glanapterigíneos, pode ter surgido do comportamento de buscar refúgio 

temporário enterrando-se na areia ou em densos bancos de folhiço (de Pinna, 1998; de 

Pinna & Winemiller, 2000). Em Pygidianops sp. o comportamento de se enterrar pode 

ter surgido como uma estratégia defensiva, uma característica comum entre espécies de 

peixes associadas à areia (e. g. Lowe-McConnell, 1987; Zuanon & Sazima, 2004; 

Zuanon et al. 2006). Uma espécie pode ser definida por uma combinação de 

características morfológicas e comportamentais adaptadas a um modo de vida 

específico, que incluem os meios de captura de presas e de evitar predadores (Hobson & 

Chess, 1986). Ao longo do processo evolutivo, ataques de predadores representam uma 

forte pressão de seleção para a aquisição de adaptações defensivas efetivas. Neste 

sentido, a psamofilia em Glanapteryginae pode ser uma notável especialização 

defensiva, associada ao processo de miniaturização e ao consequente aumento na 

quantidade de predadores potenciais dessas espécies. Assim, a psamofilia extrema 

demonstrada por Pygidianops sp e outros glanapterigíneos, que implica na permanência 

obrigatória dos indivíduos em meio ao substrato, representaria uma das poucas 

estratégias defensivas possíveis para esses peixes diminutos em ambientes tão expostos 

quanto os bancos de areia no fundo de riachos rasos na Amazônia. Além disso, a 

morfologia corporal altamente modificada para a vida na areia que Pygidianops sp. 

apresenta (e.g. corpo serpentiforme; perda ou redução das nadadeiras; presença de 

dobras metapleurais), faz com que os indivíduos não consigam manter seu corpo fora do 

substrato por muito tempo, correndo o risco de serem levados pela corrente e serem 

predados por outros peixes (obs. pess.).  

7.2.2. Dieta 

A base da dieta de Pygidianops sp. foi composta fundamentalmente por 

microinvertebrados psamófilos, o que poderia ser esperado (ver Myers, 1944; de Pinna, 

1989; Schaefer et al., 2005). Essa composição alimentar também foi descrita para outras 

espécies de peixes psamófilos de igarapés amazônicos (Zuanon & Sazima, 2004; 

Zuanon et al. 2006). No entanto, foi encontrada uma grande quantidade de detrito no 
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trato digestório de exemplares de Pygidianops sp. Esse fato pode ser em decorrência da 

análise ter sido realizada com trato digestório completo dos exemplares, incluindo o 

intestino, onde o alimento já sofreu forte processo de digestão e a identificação dos itens 

alimentares fica comprometida. Assim, grande parte desse material pode ser oriunda da 

digestão parcial de outros itens alimentares, e os detritos poderiam representar o 

conteúdo alimentar dos quironomídeos ingeridos por Pygidianops sp. Por outro lado, a 

presença de grãos de areia no trato digestório desses peixes pode indicar que eles 

abocanhem pequenas porções de substrato – incluindo agregações de detrito orgânico - 

em busca de pequenas presas associadas, como os copépodos Harpacticoida. O 

comportamento de abocanhar pequenos aglomerados de matéria orgânica foi descrito 

para o candiru psamófilo Stauroglanis gouldingi por Zuanon e Sazima (2004), e a 

presença de sedimento fino no conteúdo estomacal de “Imparfinis” pristos também foi 

verificada por Zuanon et al. (2006) em um igarapé na Amazônia Central. 

A composição das dietas das diferentes espécies de peixes psamófilos em 

igarapés amazônicos é semelhante e baseada no consumo de invertebrados aquáticos 

associados ao substrato (Zuanon & Sazima, 2004; Zuanon et al. 2006). Entretanto, a 

sobreposição alimentar entre Pygidianops sp. e as demais espécies que eventualmente 

com ele compartilham o ambiente de areia pode ser minimizada em decorrência das 

diferentes táticas de forrageio adotadas pelas espécies. Pygidianops sp. se enterra em 

faixas mais profundas do substrato arenoso, o que provavelmente permite acesso a 

presas não exploradas pelas demais espécies de peixes psamófilos, que exploram a 

camada mais superficial do substrato (p. ex. Gymnorhamphichthys spp. e Stauroglanis 

gouldingi), ou que utilizam a areia principalmente como local de refúgio (como os 

heptapterídeos Mastiglanis asopos e “Imparfinis” pristos e o crenuquídeo Characidium 

cf. pteroides). Segregação temporal e uso diferenciado de áreas de forrageio entre os 

peixes psamófilos parecem permitir algum grau de partição de recursos alimentares, 

talvez diminuindo a competição nos micro-hábitats explorados (Greenberg, 1991; 

Sabino & Zuanon, 1998; Zuanon et al. 2006). 

Para a detecção de presas, os Siluriformes em geral, utilizam principalmente 

órgãos sensoriais não visuais. Muitos Siluriformes são noturnos e seus órgãos sensitivos 

são muito bem desenvolvidos, especialmente estruturas sensíveis ao toque (através dos 

barbilhões e órgãos tácteis na boca e na pele) e, em geral, apresentam elevada 

sensibilidade gustativa, auditiva, para a detecção de vibrações e eletrorrecepção 
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(Bruton, 1996). Em Pygidianops sp. a detecção dos itens alimentares provavelmente é 

feita quimio-sensorialmente, como demonstraram Trajano (1997) e Spotte et al. (2001) 

para outros Trichomycteridae. De acordo com Bruton (1996), os barbilhões são 

essenciais na detecção de alimento pelo cavernícola Clarias cavernicola e outros 

habitantes de cavernas. No caso de Pygidianops sp., não é possível excluir a 

possibilidade de detecção através de estímulos visuais provenientes da porção superior 

do substrato, em função da translucidez dos grãos de quartzo que compõem o substrato 

arenoso do igarapé. Entretanto, a presença de barbilhões curtos ao redor da boca e 

ligados entre si por uma membrana, dando a ela um formato de “aspirador de pó”, 

indica que as presas são obtidas por sucção a partir de distâncias muito pequenas. Entre 

os Siluriformes, a sucção constitui um dos métodos predominantes de captura de presas, 

o que é possível pelo amplo volume bucofaringeal e grande boca que apresentam 

(Bruton, 1996). Assim, mesmo para uma espécie de pequeno porte como Pygidianops 

sp., essa forma de tomada de alimento pode ser bastante eficiente em meio aos grãos de 

areia do substrato. 

As espécies de peixes psamófilos amazônicos estudadas até o momento 

empregam duas táticas principais de forrageio:  espreita (sit-and-wait), como observado 

para Characidium cf. pteroides, Mastiglanis asopos e “Imparfinis” pristos; e procura 

ativa por presas na interface água-areia, como observado em Gymnorhamphichthys 

rondoni e Stauroglanis gouldingi (Zuanon et al. 2006). Os indivíduos de Pygidianops 

sp., ao contrário da maioria dos psamófilos amazônicos até então estudados, 

permanecem todo o tempo enterrados, e dessa forma não têm acesso imediato aos itens 

alimentares trazidos pela corrente de água junto ao substrato. Aparentemente, 

Pygidianops sp. depende da fauna de invertebrados que consome as partículas orgânicas 

que acabam misturadas ao substrato, como as larvas de Chironomidae e os pequenos 

copépodos Harpacticoida. A tática de espreita não deve ser eficiente para uma espécie 

que permanece imersa no substrato, o que força a necessidade de empregar a busca ativa 

de presas em meio à areia. Neste sentido, a ocorrência de mais de um indivíduo de 

Pygidianops sp. em certos locais pode refletir uma distribuição agregada de presas, o 

que não foi investigado no presente estudo. 

 A ocorrência de poucos grupos taxonômicos de presas deve ser resultado das 

características do ambiente que ocupam, quando comparado com uma possível 

seletividade alimentar. De acordo com Fidelis et al. (2008) e Carvalho (2008), o 
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ambiente de areia é o que apresenta menor abundância e diversidade de invertebrados 

aquáticos. Supõe-se que essa característica seja devida principalmente à instabilidade 

desse tipo de substrato, que está sujeito a grandes modificações pela velocidade da 

correnteza, e também pela baixa quantidade de matéria orgânica acumulada, que 

acarretaria em uma baixa oferta de alimento (Baptista et al. 2001). Em um trabalho 

relacionando a dieta de peixes de igarapés com a disponibilidade de presas, Carvalho 

(2008) verificou que larvas de Chironomidae foram o recurso mais abundante no 

substrato de areia, sendo responsável por 86,36% de todo recurso disponível nesse 

ambiente, o que corrobora a hipótese formulada neste estudo. 

A mudança sazonal na alimentação de uma espécie pode ser decorrência da 

disponibilidade diferenciada de itens alimentares em cada estação. Pygidianops sp. se 

alimentou principalmente de larvas de Chironomidae durante os meses de seca.  Em um 

estudo de colonização por Chironomidae, em um rio de água preta da Amazônia 

Central, Walker (1998) verificou que a abundância desses invertebrados diminui 

durante as chuvas, provavelmente como decorrência do alargamento dos canais dos 

igarapés e da disponibilização de novas áreas de colonização, como as poças laterais. A 

autora também verificou uma diminuição, em menor escala, da abundância desses 

invertebrados durante a estiagem, provavelmente devido à predação por pequenos 

peixes. Nos meses mais chuvos Pygidianops sp. se alimentou com maior frequência de 

copépodos Harpacticoida. De acordo com Casanova e Henry (2004), em um trabalho 

realizado em canais de rios no sudeste do Brasil, as maiores abundâncias de copépodos 

foram observadas no período chuvoso.  

Mudanças ontogenéticas na dieta de peixes são bastante discutidas na literatura. 

Uma hipótese proposta por Braga & Braga (1987) estabelece que a mudança 

ontogenética na dieta visa diminuir a competição intra-específica. Uma outra hipótese 

proposta por Keith et al. (2000) afirma que indivíduos adultos são mais independentes e 

podem buscar novas áreas de forrageio, utilizando diferentes micro-hábitats e tendo 

acesso a outros recursos alimentares, enquanto que juvenis seriam mais dependentes da 

oferta local de alimento. Zavala-Camin (1996) estabelece que em muitas espécies de 

peixes, devido à diferença de tamanho corporal e da boca entre larvas, juvenis e adultos, 

a principal mudança na alimentação consiste no tamanho dos alimentos, podendo ser 

acompanhada de mudança no tipo de alimento. No presente estudo, a aparente co-

ocorrência de indivíduos jovens e adultos de Pygidianops sp. em micro-escala espacial, 
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associada às diferenças observadas na participação relativa de larvas de quironomídeos 

e copépodos na dieta das diferentes classes etárias indica que a competição intra-

específica pode ser atenuada pelo consumo de presas de diferentes tamanhos.  

 

7.2.3. Reprodução 

A existência de dimorfismo sexual é conhecida para algumas famílias de 

Siluriformes, mas não é comum entre espécies de Trichomycteridae (Rapp Py-Daniel & 

Cox Fernandes, 2005). Uma exceção é Stauroglanis gouldingi (Sarcoglanidinae), onde 

os machos apresentam focinhos mais largos e dentes maiores (Zuanon & Sazima, 2004; 

M. de Pinna, com. pess.). No trabalho de Schafer et al. (2005) de descrição de novos 

glanapterigíneos, os autores afirmam a possibilidade de existir dimorfismo sexual em 

Typhlobelus lundbergi, devido a variações no tamanho da papila urogenital e no número 

de vértebras entre indivíduos. No entanto, essa suposição não pôde ser confirmada por 

aqueles autores devido à fragilidade dos espécimes e à escassez de exemplares para 

dissecação (Schaefer et al. 2005). Neste trabalho, foi observado dimorfismo sexual na 

papila urogenital e no tamanho corporal de Pygidianops sp., características que podem 

ser compartilhadas entre os Glanapteryginae.  

Entre os Siluriformes, vários grupos apresentam a forma da papila urogenital 

como caráter sexualmente dimórfico, dentre eles os loricariídeos: Chaetostoma jegui e 

C. fischeri; Otocinclus flexilis e também para algumas espécies das famílias Cetopsidae, 

Astroblepidae e Auchenipteridae (Rapp Py-Daniel & Cox Fernandes, 2005). No que se 

refere ao tamanho do corpo de Siluriformes, machos podem ser maiores que fêmeas, 

como os loricariídeos Hypostomus ancistroides e H. hermanni, Chaetostoma fischeri, e 

Ancistrus spp. (Nomura & Mueller, 1980; Lopez & Roman-Valencia, 1996). Entre os 

Aspredinidae, fêmeas sexualmente maduras são maiores que os machos, com exceção 

de Hoplomyzon sexpapilostoma onde os machos são maiores que as fêmeas (Friel, 

1994). Também, de acordo com Rapp Py-Daniel e Cox Fernandes (2005), observações 

preliminares indicam que fêmeas de Reganella depressa (Loricariidae) atingem 

tamanhos maiores que os machos. 

No que diz respeito ao tamanho de primeira maturação gonadal, Zuanon & 

Sazima (2004) sugeriram que fêmeas de candirus das subfamílias Sarcoglanidinae e 

Glanapteryginae maturam com tamanho próximo ao tamanho máximo adulto. O 

tamanho em que as fêmeas de Pygidianops sp. atingem a maturação corresponde a cerca 
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de 70-100% do tamanho máximo observado para a espécie, corroborando a hipótese 

proposta por aqueles autores. 

De acordo com os dados obtidos para fecundidade e tamanho dos ovócitos de 

Pygidianops sp., a amplitude de tamanho do lote desovante é relativamente grande, mas 

o número muito pequeno de ovócitos não parece permitir a ocorrência de uma desova 

parcelada típica. Isso sugere que as fêmeas vão depositando seus ovos um a um ou aos 

poucos, possivelmente espalhando ovos em meio ao substrato e em locais diferentes. 

Isso minimizaria a chance de perda total da desova por predação de um aglomerado 

(“cluster”) de ovos relativamente grande, reduzindo a possibilidade de um insucesso 

total em uma estação reprodutiva. De acordo com Bruton (1996), alguns Siluriformes 

realizam buscas prolongadas por lugares adequados para depositar seus ovos, 

possivelmente como uma estratégia para evitar a ação de predadores atraídos para os 

ninhos. Estudos em cativeiro poderão ajudar a elucidar o comportamento reprodutivo de 

Pygidianops sp., que representa um enorme desafio para ser conduzido em ambiente 

natural em função dos hábitos fortemente psamófilos e criptobióticos da espécie. 

Pygidianops sp. se reproduz ao longo de todo ciclo sazonal, no entanto, a 

reprodução parece ser mais intensa nos meses de seca. Isso pode estar ligado a uma 

maior disponibilidade de alimento e à maior estabilidade dos bancos de areia (em 

decorrência de menores distúrbios causados pelas chuvas). Picos de abundância de 

alimento e abrigo são fatores considerados importantes para os peixes durante a época 

reprodutiva.  Em outros peixes psamófilos a época reprodutiva parece ser durante o 

período de chuvas (Zuanon et al. 2006). No entanto, os mesmos autores discutem que a 

curta duração das enchentes em pequenos igarapés (de algumas horas até poucos dias) 

não permitiria um aumento previsível de disponibilidade de ambientes para colonização 

por larvas de peixe e, portanto, não representaria uma pressão seletiva importante para a 

ocorrência de um padrão reprodutivo fortemente sazonal. 

De acordo com Bruton (1996), os bagres apresentam um amplo espectro de 

estilos reprodutivos (e. g. os não-guardadores; os que desovam em substratos abertos; os 

que escondem sua prole; os incubadores bucais; os que possuem fertilização interna). 

Espécies de peixes em ambientes muito competitivos ou biologicamente inóspitos, 

como em ambientes de cavernas ou bancos de areia (obs. pess.), geralmente investem na 

produção de poucos jovens de maior tamanho, que entram em contato pela primeira vez 

com o ambiente externo em melhores condições de sobrevivência. Alternativamente, 
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podem apresentar comportamentos reprodutivos muito elaborados, com extensivo 

cuidado parental (Bruton, 1996). De acordo com Trajano (1991), bagres cavernícolas, 

em geral, apresentam maturidade sexual tardia, produzem poucos ovos e são típicos k-

estrategistas. Embora não se saiba se Pygidianops sp. apresenta cuidado com a prole, 

algumas características observadas no estilo reprodutivo da espécie indicam um alto 

investimento em reprodução (e. g. poucos ovos grandes, ocupando a maior parte do 

espaço abdominal durante a reprodução), fazem com que a hipótese de que a espécie 

possa apresentar algum tipo de cuidado parental não seja descartada de antemão.    

O baixo número de ovócitos provavelmente está relacionado ao processo de 

miniaturização sofrido por muitas espécies de peixes. De acordo com Zuanon & Sazima 

(2004), embora a baixa fecundidade não seja uma característica mencionada por 

Weitzman e Vari (1988) na revisão de peixes-miniatura da América do Sul, ela pode ser 

associada à miniaturização, já que o pequeno tamanho do corpo limita o espaço 

disponível para o desenvolvimento gonadal e restringe o número de ovócitos. As 

gônadas de fêmeas e machos maduros de Pygidianops sp. ocupam quase toda sua 

cavidade abdominal. Para as gônadas das fêmeas, esse aspecto foi também observado 

para outros tricomicterídeos miniaturizados, como Typhlobelus sp. (Glanapteryginae), 

Stauroglanis gouldingi (Sarcoglanidinae), Sarcoglanis simplex (Sarcoglanidinae) e 

Paravandellia oxyptera (Vandelliinae) (Machado & Sazima, 1983; Zuanon & Sazima, 

2004).     

Os machos da maioria das espécies de Auchenipteridae apresentam um órgão 

copulador formado por modificações da nadadeira anal, que injetam o esperma envolto 

em um plugue gelatinoso dentro do oviduto das fêmeas (Bruton, 1996). Em 

Pygidianops sp. os machos apresentam uma papila urogenital diferenciada e alongada, 

embora muito menos complexa do que nos auquenipterídeos, não se pode descartar a 

possibilidade de fertilização interna. São necessários estudos mais focados no 

comportamento reprodutivo da espécie, envolvendo análises histológicas de gônadas e 

de microestruturas reprodutivas, para que essa hipótese seja devidamente testada.  
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