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     Resumo: 

Esse projeto visou analisar determinados comportamentos de peixes 

continentais no litoral de São Paulo, da espécie Pimelodella sp. nov., cujo há pouco 

conhecimento, principalmente a que se referem a filmagens em seus habitats 

naturais. O estudo foi realizado por meio de uma câmera digital durante o período 

diurno em um poção do rio Quilombo localizado no Vale do quilombo Santos- SP. A 

câmera foi posicionada na frente das tocas onde os peixes se localizam. Ao todo 

foram coletadas seis horas de filmagem subaquática entre a Primavera e Verão. As 

analises foram feitas a partir de parâmetros comportamentais de alimentação, 

defesa, territorialíssimo e repouso. Tendo ocorrido grande numero de relações 

agonistícas  intraespecíficas, já as relações agonistícas interespecíficas não houve 

presença. 

Introdução: 

Em todas as bacias hidrográficas brasileiras há riachos com águas 

transparentes, que permitem a realização de estudos comportamentais subaquáticos 

(Sabino, 1999), mas, além disso, características ambientais frequentemente 

encontradas em riacho, tais como alta velocidade da correnteza, declividade 

acentuada, presença de rocha no leito e elevada transparência dificultam o emprego 

de métodos habituais de coleta (Vanzolini & Papavero, 1967). 

Compreender os limites impostos pelas condições ambientais às populações 

trata-se de um dos assuntos mais interessantes da Ecologia (Cetra et al., 2011). Em 

riachos costeiros a disponibilidade de recursos como principalmente alimentar e de 

territorialismo, gera uma cadeia de comportamentos de diversas assembleias de 

peixes dentro de um único ambiente. E estudos sobre comportamentos de peixes 

são ainda assuntos muito escassos (Sabino, 1999), com conhecimento restrito até 

os dias de hoje. 

O estudo de caráter comportamental é dificultado pela falta de conhecimento 

sobre uma abordagem mais naturalística e com isso observações através de 

filmagens, podem causar menos impactos sobre as populações e com resultados 

mais precisos e com isso possibilitam um trabalho mais abrangente, podendo 

realizar observações tanto diurnas como noturnas, além de ter conhecimentos 



restritos a algumas espécies de peixes, no caso da pimelodela sp.nov., que é uma 

espécie nova em fase de descrição. 

 

  Objetivo: 

Observar e analisar hábitos comportamentais da espécie Pimelodella sp. nov., 

sendo esta uma espécie nova em processo de descrição por membros do LAPEC e 

MZUSP. 

Metodologia: 

O projeto foi realizado em um poção do rio Quilombo localizado no Vale do 

quilombo Santos- SP (23°49'1.21"S 46°18'4.87"O). 

Os registros foram por meio de câmera digital, durante o período diurno, as 

gravações foram divididas entre primavera e verão, tendo em media três horas de 

observações por estação totalizando seis horas de filmagem no final do projeto. A 

câmera foi posicionada em um local fixo com auxilio de um suporte de frente a tocas 

aonde os peixes convivem em cardumes realizando ali seus hábitos 

comportamentais. 

Desenvolvimento: 

Os hábitos comportamentais observados e analisados foram classificados em: 

1 – Repouso; 2 – Alimentação; 3 - Defesa e 4 - Territorialismo. Os itens 1 e 2 foram 

quantificados após o peixe ficar por mais de cinco segundos exercendo a mesma 

atividade, já os itens 3 e 4 quando houve interação através de contato físico. 

Resultados: 

Os resultados que dizem respeito ao seu habitat, a preferencia de tocas, formada 

por rochas fixas no sedimento onde ocorrem pequenas fendas, e a procura de uma 

maior profundidade na qual a luz chega com pouca intensidade, forçando inclusive 

uma mudança na coloração, tornando as mais escuras. Ambientes com pouca 

concentração de rochas e águas rasas foi notada um grande déficit da espécie e 

uma coloração mais clara, evidenciando uma linha lateral escura, cuja em 

profundidades maiores não foi possível observar essa linha. A técnica utilizada pela 



espécie Pimelodella sp. nov., para se alimentar é o forrageio, que consiste em 

investidas no substrato afim de rebuliçar o material orgânico, facilitando a captura do 

alimento. Este comportamento foi analisado em todos os vídeos, tornando- se um 

hábito frequente durante o dia, possibilitando pequenos conflitos físicos por disputa 

de alimento, que consiste em pequenas perseguições com contatos por trás, o 

contato de um indivíduo vindo por trás do outro e tocando com o focinho na 

nadadeira caudal. No comportamento de defesa foi notado um conflito mais 

agressivo que os indivíduos engalfinham-se, disparando ataques com seus acúleos 

localizados na nadadeira peitoral, e nota-se a nadadeira dorsal bem rígida quando 

em postura de ataque. Alguns indivíduos foram filmados com ferimentos na parte 

lateral, ocasionado pelos conflitos. O territorialismo é um comportamento bem 

marcante especificamente intraespecífica, notou- se que em algumas tocas 

menores, permanecia um indivíduo a frente da entrada da toca afugentando outras 

Pimelodella sp. nov., com pequenas perseguições e contatos por trás, logo, voltando 

ao posto de sentinela. Já com outras espécies como Awaous tajacica e 

Rhamdioglanis frenatus não houve qualquer tipo de interação. O repouso é um 

hábito bem comum na espécie, tendo alguns indivíduos permanecendo parados por 

mais de cinco minutos. 

Considerações finais: 

Por ser uma espécie ainda em descrição, há importância na conservação e 

preservação, pois o local que ela se encontra é frequentado por muitos banhistas e 

com sérios ricos de poluição no local e o conhecimento sobre a espécie ainda é 

escasso.  
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