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Como resultado do isolamento geográfico no ambiente subterrâneo, as populações encontradas 
neste ambiente, tendem a ter um conjunto de modificações morfológicas, fisiológicas, 
ecológicas e comportamentais. Tais modificações podem ser utilizadas para reconhecer seu 
status de troglóbio e são chamados de “troglomorfismos”. Em muitas cavernas, os peixes são 
componentes conspícuos e relevantes nas comunidades aquáticas. O Brasil destaca-se por sua 
riqueza de espécies de peixe troglóbias, com 24 táxons descritos até o momento, representados 
principalmente por Siluriformes das famílias Heptapteridae e Trichomycteridae. O presente 
estudo quantificou a freqüência de comportamentos previamente estabelecidos da população de 
Rhamdia sp., localizada no riacho subterrâneo da Gruta das Fadas, Serra da Bodoquena. Ao 
total, foram observados 22 indivíduos em dois poções. Cada indivíduo foi observado no espaço 
de tempo de um minuto, durante o qual, foram registradas as freqüências de comportamentos 
realizados pelo animal focado. As porcentagens dos comportamentos previamente estabelecidos 
foram: interagir - 1,9%; subir à superfície - 2,6%; entocar - 4,5%; deslocamento rápido - 5,8%; 
fotofobia - 7,1%; parada - 9,8%; deslocamento lento - 18,3%; apreensão e captura de alimento - 
22%; forrageio - 27,4%. Os troglóbios heptapterideos apresentam uma série de autapomorfias 
comportamentais devido à ausência de luz no ambiente hipógeo, uma delas é a regressão da 
fotofobia em relação a seus parentes epígeos. Os diferentes graus de comportamento fotofóbico 
apresentado pela população de Rhamdia sp. pode estar relacionado com o pequeno tempo de 
isolamento desta população no ambiente subterrâneo, não ocorrendo assim a regressão total 
deste comportamento. Um comportamento muito interessante da população de Rhamdia sp. foi 
a atração ao observador quando este fazia movimentos na água. Este comportamento segundo 
Trajano, E. (comunicação pessoal), é muito curioso uma vez que outras espécies de peixes 
troglóbios do gênero Rhamdia apresentam comportamento arisco em relação a vibrações na 
água. A ausência de predadores e competidores no riacho, pode justificar a grande atração 
destes animais ao observador, onde vibrações na água são interpretadas pelos indivíduos como 
alimento.  
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