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RESUMO 

 

RIZZATO, P. P. Padrões morfológico-evolutivos em espécies subterrâneas de Ituglanis 

Costa & Bockmann, 1993 (Siluriformes: Trichomycteridae). 2014. Dissertação (Mestrado) 

– Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2014. 

 

Um dos principais objetivos da Biologia Subterrânea é identificar e entender as modificações 

morfológicas apresentadas pelos organismos subterrâneos que podem ser relacionadas a seu 

modo de vida. No presente trabalho, realizamos essa investigação utilizando como modelo as 

espécies subterrâneas de Ituglanis Costa & Bockmann, 1993 (Siluriformes: Trihomycteridae). 

Atualmente são conhecidas sete espécies subterrâneas do gênero, as quais se distribuem em 

regiões geográficas muito próximas entre si, as áreas cársticas de São Domingos e de Mambaí 

e Posse, no nordeste do estado de Goiás. Analisamos caracteres externos (tamanho e alonga-

mento corporal, nadadeiras pares e pigmentação) e sensoriais (olhos, barbilhões, sistema láte-

rosensorial e encéfalo), e identificamos tendências de modificação em todos eles. As espécies 

subterrâneas de Ituglanis tendem a apresentar: alongamento do corpo e, nas espécies que tran-

sitam ou ocupam espaços confinados, redução do tamanho corporal; nadadeiras peitorais mais 

longas e com mais raios, e as pélvicas reduzidas; pigmentação reduzida, os cromatóforos me-

nos abundantes e com formas irregulares; olhos menores, deformados, assimétricos e encober-

tos por pele; barbilhões bem desenvolvidos, os maxilares mais longos; sistema láterosensorial 

de canais fragmentado e reduzido, com grande variabilidade e assimetria; e o encéfalo com 

lobos vagais e faciais desenvolvidos, lobos ópticos reduzidos e aumento do tamanho do cere-

belo, da bexiga natatória e dos canais semicirculares do ouvido interno. Muitas dessas caracte-

rísticas já haviam sido observadas em espécies subterrâneas de outros grupos de peixes, suge-

rindo que elas de fato estejam relacionadas a esse modo de vida. Nem todas as espécies sub-

terrâneas de Ituglanis apresentam todas as características em um mesmo grau, de forma que é 

possível dividi-las entre as menos troglomórficas, Ituglanis sp. 1 e I. mambai, as intermediá-

rias, Ituglanis sp. 2 e I. bambui, e as mais troglomórficas, I. passensis, I. ramiroi e I. epikars-

ticus. A grande variabilidade tanto intra- quanto interespecífica sugere que essas característi-

cas evoluem em mosaico, corroborando hipóteses anteriores de colonização independente do 

ambiente subterrâneo por cada uma das espécies. As modificações identificadas podem ser 

divididas em progressivas e regressivas, e discutimos os mecanismos evolutivos que explicam 

seu surgimento nas espécies subterrâneas. A evolução de características que conferem vanta-



 
 

gem evolutiva é explicada por mecanismos de seleção natural direta, enquanto que os caracte-

res regressivos que não apresentam vantagem ou desvantagem óbvia se encaixam em cenários 

de evolução neutra. Algumas das características das espécies subterrâneas são típicas de indi-

víduos em estágios iniciais de desenvolvimento, o que sugere que a heterocronia pode ter um 

papel importante na evolução do troglomorfismo. Além disso, a linhagem a que pertencem as 

espécies subterrâneas apresenta características consideradas preaptativas para o modo de vida 

subterrâneo, o que favoreceria o desenvolvimento desse modo de vida repetidas vezes na fa-

mília Trichomycteridae e, mais especificamente, no gênero Ituglanis. 

 

Palavras-chave: Espeleobiologia, troglomorfismo, troglóbios, ictiofauna subterrânea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

RIZZATO, P. P. Morphological-evolutionary patterns in subterranean species of 

Ituglanis Costa & Bockmann, 1993 (Siluriformes: Trichomycteridae). 2014. Dissertação 

(Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

 

One of the main objectives of Subterranean Biology is to identify and understand the morpho-

logical modifications exhibited by subterranean organisms which can be related to their 

hypogean life habit. In the present work, we performed this investigation using as model the 

subterranean species of Ituglanis Costa & Bockmann, 1993 (Siluriformes: Trihomycteridae). 

Nowadays, seven subterranean species of the genus are recognized, distributed in close geo-

graphic regions, the São Domingos karstic area and the Mambaí and Posse karstic area, both 

on northeastern Goias state, Brazil. We analyzed external (body size and elongation, paired 

fins and pigmentation) and sensorial characters (eyes, barbels, laterosensory system and 

brain), and identified tendencies of modification in all of them. Subterranean species of 

Ituglanis tend to shown: body elongation, and those species occupying confined spaces, body-

size reduction; longer pectoral fins, with increased number of rays, and pelvic fins reduced; 

reduced pigmentation, the cromatophores less numerous and with irregular forms; smaller, 

deformed and asymmetric eyes, covered by skin; well developed barbels, the maxillary long-

er; the canals of the laterosensory system fragmented and reduced, with variability and 

asymmetry; and the brain with well developed vagal and facial lobes, reduced optic lobes and 

increased cerebellum, swim bladder and semicircular canals of the inner ear. Many of these 

characters were already reported for subterranean fishes of other groups, suggesting a rela-

tionship with this life habit. The subterranean species of Ituglanis does not exhibit all the 

characters on the same degree, in such a way that it is possible to classify them as the less 

troglomorphic, Ituglanis sp. 1 and I. mambai, the intermediary, Ituglanis sp. 2 and I. mambai, 

and the most troglomorphic, I. passensis, I. ramiroi and I. epikarsticus. The large inter- and 

intraspecific variability observed suggests a mosaic of evolution for these characters, corrobo-

rating previous hypothesis of independent colonization of the subterranean environment in 

each species. The modifications identified can be divided in progressive and regressive, and 

we discuss the evolutionary mechanisms that explain their origin. The evolution of characters 

that can be evolutively advantageous is explained by mechanisms of direct natural selection, 

whilst regressive characters that do not provide any obvious advantage os disadvantage fit to 



 
 

scenarios of neutral evolution. Some of the characters observed in the subterranean species 

are typical of individuals in early stages of development, suggesting that heterocrony can play 

an important role in the evolution of troglomorphism. Furthermore, the lineage to which the 

subterranean species belong exhibit some characters considered preadaptative for the subter-

ranean life habit, favouring its development repeatedly in the family Trichomycteridae and, 

more specifically, in the genus Ituglanis. 

 

Keywords: Speleobiology, troglomorphism, troglobites, subterranean ichthyofauna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 
 

 

 
 RESUMO 8 

 ABSTRACT 10 

 SUMÁRIO 12 

1. INTRODUÇÃO 13 

1.1 O ambiente subterrâneo e suas características 13 

1.2  A fauna subterrânea e suas características 14 

1.3 Os peixes subterrâneos 16 

1.4 Padrões morfológicos em peixes subterrâneos 19 

1.5 A família Trichomycteridae 20 

1.6 O gênero Ituglanis 25 

1.7 As espécies subterrâneas de Ituglanis 26 

1.8 Objetivos 27 

2. MATERIAL E MÉTODOS 29 

2.1 Área de estudo 29 

2.2 Seleção dos táxons e material analisado 34 

2.2.1 São Domingos 35 

2.2.2 Mambaí/Posse 38 

2.2.3 Epígeas 41 

2.2.4 Epígeas (grupo externo) 46 

2.3 Morfometria clássica 60 

2.4 Anatomia interna 67 

2.5 Apresentação e discussão dos resultados 70 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 71 

3.1 Dados morfométricos 71 

3.2 Tamanho e alongamento corporal 71 

3.3 Nadadeiras pares 79 

3.4 Pigmentação 89 

3.5 Olhos 96 

3.6 Barbilhões 106 

3.7 Sistema látero-sensorial 112 

3.8 Encéfalo 135 

3.9 Assimetrias 149 

4 EVOLUÇÃO DOS TROGLOMORFISMOS 152 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 165 

 REFERÊNCIAS 167 

 APÊNDICES 186 

 ANEXOS 200 

 

 

 



13 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 O ambiente subterrâneo e suas características 

 

O meio subterrâneo ou hipógeo pode ser definido como o conjunto de espaços de diferen-

tes tamanhos abaixo do solo, interconectados, formando redes de áreas heterogêneas preen-

chidas ou não por água, que podem ser formados em rocha maciça ou em depósitos profundos 

de sedimentos, e que são passíveis de colonização pelos seres vivos (JUBERTHIE; DECU, 

1994; JUBERTHIE, 2000). Inclusas nessa definição estão as cavernas, cuja formação está 

geralmente associada à passagem da água pelo subsolo, que dissolve a rocha maciça levando à 

expansão de fissuras e a formação de grandes salões e condutos (BARR, 1968; CULVER; 

PIPAN, 2009). As cavernas, no entanto, representam apenas uma pequena parte, acessível ao 

homem, de um ecossistema mais amplo e mais diversificado constituído de um mosaico de 

habitats disponíveis à colonização por diferentes organismos (JUBERTHIE; DECU, 1994). 

O meio subterrâneo apresenta diferenças marcantes em relação ao ambiente epígeo, que 

podem variar de um sistema subterrâneo para outro, entre diferentes espaços de um mesmo 

sistema, ou mesmo de acordo com a região geográfica onde o sistema subterrâneo está inseri-

do (e. g., em regiões tropicais ou temperadas). No entanto, algumas características estão pre-

sentes de maneira geral nesses ambientes. A principal delas é a ausência permanente de luz 

(BARR, 1968; JUBERTHIE; DECU, 1994; LANGECKER, 2000; CULVER; WHITE, 2005). 

Tal característica acarreta, do ponto de vista biológico: a ausência de luminosidade, importan-

te para orientação visual e comunicação, e que também influencia os organismos através da 

informação de fotoperiodicidade, fundamental para ajustes fisiológicos e comportamentais 

(LANGECKER, 2000; VOLPATO; TRAJANO, 2006); e a ausência da energia luminosa, 

fundamental para a fotossíntese, processo responsável pela maioria absoluta da produção pri-

mária na superfície terrestre (LANGECKER, 2000).  

Na ausência de produção autotrófica fotossintética, as cavernas apresentam-se, de maneira 

geral, com baixo conteúdo energético e, muitas vezes, dependentes do ambiente epígeo como 

fornecedor de energia para sustentar suas cadeias alimentares (muito embora também possa 

ocorrer produção quimioautotrófica bacteriana; BARR, 1968; JUBERTHIE; DECU, 1994; 

JUBERTHIE, 2000; CULVER; PIPAN, 2009). Essa dependência de energia alóctone, em 

muitos casos imprevisível, pode significar fontes escassas e pouco diversas de energia, levan-

do à segunda característica típica dos ambientes hipógeos, a tendência à escassez alimentar 

(BARR, 1968; LANGECKER, 2000; CULVER; PIPAN, 2009). Outras características distin-
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tivas dos ambientes subterrâneos, citadas por Juberthie e Decu (1994), são a tendência à esta-

bilidade térmica, com ausência de temperaturas extremas, e a umidade relativa próxima à sa-

turação. Por essas e outras razões, o meio subterrâneo constitui um ambiente com característi-

cas ecológicas únicas, habitado por uma fauna peculiar, especializada para sobreviver em um 

regime evolutivo diferenciado. 

 

1.2 A fauna subterrânea e suas características 

 

Desde a descoberta dos primeiros organismos cavernícolas e da percepção da hetero-

geneidade da fauna subterrânea, muitos autores têm tentado classificá-la de forma a refletir 

suas relações ecológicas e evolutivas com esse ambiente (para uma revisão crítica das propos-

tas, veja Trajano, 2012). Atualmente, a proposta de classificação mais útil e utilizada é a de-

nominada Schiner-Racovitza, que após importantes contribuições de Barr (1967) e Trajano 

(2012), pode ser enunciada da seguinte forma: organismos com populações-fonte em ambien-

tes epígeos e que usam o ambiente hipógeo como parte do seu habitat, mas que precisam dei-

xá-lo de forma a completar seus ciclos de vida, são denominados “trogloxenos”; organismos 

com populações-fonte tanto em ambientes epígeos quanto hipógeos, e cujos indivíduos transi-

tam entre esses habitats de forma que o fluxo gênico entre as populações é mantido, são de-

nominados “troglófilos”; e organismos com populações-fonte exclusivamente no ambiente 

hipógeo, mesmo que apresentem populações-dreno em ambientes epígeos, são denominados 

“troglóbios”.  

Nessa última categoria estão incluídos aqueles organismos mais especializados que 

costumam apresentar uma série de características morfológicas, fisiológicas e comportamen-

tais relacionadas ao seu modo de vida, os denominados troglomorfismos (CHRISTIANSEN, 

1962, 2012). Tais características incluem uma série de modificações (veja, por exemplo, Van-

del, 1964, Romero, 2009, e Christiansen, 2012), sendo que as mais comuns e mais conspí-

cuas, por essa razão denominadas “troglomorfismos clássicos”, envolvem a redução ou perda 

dos olhos e da pigmentação. 

Os troglomorfismos ocorrem em uma série de táxons dos mais diferentes grupos ani-

mais, desde Porifera até Vertebrata (VANDEL, 1964; ROMERO, 2009; CHRISTIANSEN, 

2012), e, portanto devem ser considerados convergências (i. e. homoplasias) desses táxons 

que compartilham o modo de vida subterrâneo, o que pode dificultar a busca por sinais filo-

genéticos em alguns caracteres (TRAJANO; BOCKMANN, 1999; CHRISTIANSEN, 2012). 

Por outro lado, o estudo de tais convergências oferece oportunidades de identificar padrões 
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(morfológicos, fisiológicos, comportamentais) de resposta a um mesmo regime ecológico-

evolutivo. Além disso, características troglomórficas não são exclusivas de organismos sub-

terrâneos, podendo estar presentes em animais que vivem em habitats com características se-

melhantes às do meio hipógeo, por exemplo, ambientes de profundidade – como fundos de 

calhas de rios ou na região afótica dos oceanos – ou mesmo em organismos de solo ou fosso-

riais (endógeos) (VANDEL, 1964; WEISEL; MCLLAURY, 1964; LUNDBERG; PY-

DANIEL, 1994; TRAJANO, 1997; POULSON, 2001; HILTON et al., 2007; THOMAS; PY-

DANIEL, 2008; CHRISTIANSEN, 2012). 

Em um sentido filogenético, os troglomorfismos podem constituir, em uma série de 

transformação dos caracteres, apomorfias das linhagens subterrâneas (TRAJANO, 1993, 

1997). Tais apomorfias podem envolver aquisição de, ou incremento em, um estado de cará-

ter, por exemplo, um número maior neuromastos (e. g. Poulson, 1963) ou antenas mais longas 

(e. g. Moldovan, 2012) nas linhagens subterrâneas quando comparadas a seus ancestrais epí-

geos. Nesses casos, fala-se em troglomorfismos progressivos, isto é, quando o caráter apo-

mórfico da linhagem subterrânea é interpretado como um incremento ou aquisição em um 

estado de caráter. Por outro lado, tais apomorfias podem representar a perda ou redução em 

um estado de caráter, por exemplo, a ausência dos olhos (vários grupos) ou uma menor foto-

fobia (e. g. Trajano & Bockmann, 1999) nas linhagens subterrâneas quando comparadas às 

linhagens epígeas ancestrais. Neste segundo caso, fala-se em troglomorfismos regressivos, 

isto é, quando o caráter apomórfico da linhagem subterrânea é interpretado como uma redu-

ção ou perda em um estado de caráter (TRAJANO; BOCKMANN, 1999; CHRISTIANSEN, 

2012). 

Outra possibilidade é que os troglomorfismos sejam características plesiomórficas 

herdadas de uma linhagem acestral epígea (PARZEFALL, 1986, 1993; TRAJANO, 1997). 

Existem vários casos de linhagens que apresentam características preaptativas para a vida 

subterrânea, como modos de vida crípticos, noturnos, em espaços confinados, além de certas 

características como fotofobia, maior dependência de estímulos sensoriais não-visuais, dentre 

outras, e que apresentam também um ou mais táxons que desenvolveram um modo de vida 

subterrâneo. Nesses casos, fala-se em preaptações (sensu Gould e Vrba, 1982) das linhagens 

que podem facilitar o desenvolvimento de um modo de vida subterrâneo em um ou alguns dos 

táxons que a elas pertencem (PARZEFALL, 1986, 1993; TRAJANO, 1997).  

A interpretação de uma determinada característica troglomórfica como apomórfica ou 

plesiomórfica (i. e., sua polarização) deve ser suportada por uma análise filogenética prévia 

(TRAJANO, 1997). O método mais utilizado é o da comparação com o grupo externo: nesse 
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caso é preciso, idealmente, comparar o táxon subterrâneo com seu grupo-irmão mais próximo 

e com o grupo-irmão sucessivo (WATROUS; WHEELER, 1981). A polarização pela ontoge-

nia também é possível (TRAJANO, 1993), embora seja mais rara por depender da possibili-

dade de acompanhar o desenvolvimento dos indivíduos (mas veja, por exemplo, Secutti e Tra-

jano, 2009).  

Muitas vezes, no entanto, não existe uma filogenia pré-existente para uma determinada 

linhagem que inclui um ou mais táxons subterrâneos, o que impossibilita a seleção dos gru-

pos-irmãos mais próximos. Nesses casos, é possível tentar assumir uma polarização dos ca-

racteres baseando-se numa comparação com, idealmente, todos os táxons provavelmente mais 

aparentados ao táxon subterrâneo (por exemplo, as congêneres da espécie subterrânea), e com 

seus grupos externos (por exemplo, um gênero aparentado), de forma a tentar determinar a 

generalidade dos estados de caráter (ou seja, as simplesiomorfias). Dessa forma, caso a carac-

terística em questão esteja presente apenas na linhagem subterrânea, enquanto todos os outros 

membros proximamente relacionados não a apresentam, por parcimômia deve-se assumir que 

trata-se de uma apomorfia da linhagem subterrânea (veja, por exemplo, Trajano e Bockmann, 

1999). Qualquer outro cenário seria menos parcimonioso, pois requereria a existência de ao 

menos um evento evolutivo a mais, a perda daquela característica em todas as demais espécies 

aparentadas. Essa estratégia é a melhor opção no caso de vários grupos neotropicais, para os 

quais não existe uma proposta filogenética disponível. 

 

1.3 Os peixes subterrâneos 

 

Os teleósteos (Subfilo Vertebrata, Classe Actinopterygii, Infraclasse Teleostei; WI-

LEY; JOHNSON, 2010) constituem o grupo mais diverso dentre os peixes viventes, contando 

atualmente com mais de 31.500 espécies válidas (ESCHMEYER; FONG, 2013), o que repre-

senta cerca de metade da riqueza conhecida de Vertebrados viventes. Esse elevado número de 

espécies apresenta uma grande diversidade morfológica que reflete sua distribuição em uma 

ampla gama de habitats aquáticos, que vão desde as profundezas do oceano até corpos d’água 

em montanhas de elevada altitude (NELSON, 2006), e inclui também espécies que utilizam os 

diferentes habitats disponíveis no meio hipógeo (PROUDLOVE, 2006, 2010).  

Na mais recente listagem publicada, Proudlove (2010) registra 164 espécies exclusi-

vamente subterrâneas em todo o mundo (treze das quais não descritas à época da preparação 

da lista, dezembro de 2009), mas destaca que o número deve aumentar com a descrição e des-

coberta de novas espécies, principalmente em regiões pouco exploradas. As espécies exclusi-
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vamente subterrâneas de peixes pertencem a duas linhagens de teleósteos, Neoteleostei e Os-

tariophysi, sendo que a última responde por cerca de 80% do total de espécies.  

A prevalência de ostariofísios é reflexo de sua prevalência também em ambientes e-

pígeos de água doce (WILKENS, 2005; NELSON, 2006; BERRA, 2007), de onde se origina 

a marioria das espécies exclusivamente subterrâneas de peixes (PROUDLOVE, 2010), mas o 

fato de duas ordens de Ostariophysi, Cypriniformes (carpas) e Siluriformes (bagres e cascu-

dos), responderem por 97% das espécies subterrâneas da linhagem, sugere que certas caracte-

rísticas, como a presença de barbilhões, relacionadas ao seus hábitos noturnos ou de viver em 

ambientes de pouca luminosidade, poderiam constituir preaptações que facilitariam a sobrevi-

vência no ambiente subterrâneo (PROUDLOVE, 2006). De fato, a maioria das espécies sub-

terrâneas derivam de grupos que já apresentam um modo de vida relacionado a ambientes de 

pouca luminosidade (WILKENS, 2005). 

A ictiofauna subterrânea mundial se distribui principalmente em áreas tropicais a 

subtropicais (WEBER, 2000; ROMERO; PAULSON, 2001), embora algumas poucas espé-

cies ocorram em regiões de transição para climas temperados (e. g., as espécies subterrâneas 

de Amblyopsidae). Dos 34 países com ocorrência conhecida de peixes exclusivamente subter-

râneos, dois deles, a China e o Brasil, respondem por cerca de um terço do número de espé-

cies no mundo (PROUDLOVE, 2010). Segundo Proudlove (2010), dois fatores são responsá-

veis por essa riqueza: a existência nesses países de extensas áreas de rocha carstificável (prin-

cipalmente o calcário); e a exploração espeleológica ativa por parte de pesquisadores, que 

leva a descoberta e caracterização de novas espécies. É importante observar que, muito embo-

ra a China seja o país com o maior número de espécies troglomórficas de peixes, o Brasil se 

destaca pela diversidade taxonômica (Fig. 1): as 51 espécies troglomórficas de peixes regis-

tradas para a China se distribuem em apenas nove gêneros de quatro famílias (Cyprinidae, 

Nemacheilidae, Cobitidae e Siluridae), sendo que um deles, Sinocyclocheilus (Cypriniformes: 

Cyprinidae) conta sozinho com 28 espécies (CHEN et al., 2010); já no Brasil, são registradas 

35 espécies distribuídas em 14 gêneros de seis famílias (Trichomycteridae, Heptapteridae, 

Loricariidae, Callichtyidae, Characidae e Sternopygidae). 
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Fig. 1. Comparação entre a diversidade da ictiofauna subterrânea nos dois países com maior número 

de espécies troglomórficas conhecidas, a China (segundo Zi-Ming et al., 2010) e o Brasil. Para ambos 

os países, são mostrados o número de espécies troglomórficas em cada gênero com representantes 

troglóbios e as famílias a que pertencem tais gêneros. O gênero Phreatobius é considerado como per-

tencente à tribo Phreatobiinae da família Heptapteridae, seguindo a proposta de Bockmann (1998; 

BOCKMAN; CASTRO, 2010; EESCHMEYER; FONG, 2014), mas Muriel-Cunha (2008) sugere que 

o grupo deve ser alocado em uma família própria, Phreatobiidae.  

 

Igualmente importante, embora algumas vezes negligenciada, é a ictiofauna subter-

rânea não-troglóbia, isso é, as espécies de peixes que habitam o meio hipógeo, mas não exclu-

sivamente. Poucas vezes são listadas as espécies não-troglóbias de peixes que são encontradas 

no meio hipógeo, sendo sua ocorrência geralmente considerada acidental (e. g. Poly e Bou-

cher, 1996; Proudlove, 2004). As principais exceções são: o trabalho de Poly (2001), que traz 

uma lista das espécies epígeas de peixes encontradas em diversas cavernas do mundo; o traba-

lho de Poly e Boucher (1996), para cavernas dos EUA; as revisões de Zhao e colaboradores 

(2011) e de Li e Zhao (2012), para a China; e para o Brasil, há trabalhos em diferentes regiões 

do país (MATTOX et al., 2008; DE PAULA; AKAMA; MORAIS, 2012; CORDEIRO; 
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BORGHEZAN; TRAJANO, 2013), inclusive alguns apresentando dados sobre história natu-

ral e ecologia das espécies subterrâneas não-troglóbias (BICHUETTE; TRAJANO, 2003; 

TRAJANO; SECUTTI; MATTOX, 2009; SECUTTI; BICHUETTE, 2013). 

Muito embora os peixes subterrâneos não-troglóbios sejam comumente negligecia-

dos, eles constituem parte importante da comunidade ictiofaunística do meio hipógeo, mesmo 

que sua ocorrência seja considerada acidental (e. g., Poly e Boucher, 1996, Proudlove, 2004). 

Em primeiro lugar, tais espécies podem representar potenciais competidores, predadores e até 

mesmo presas para as espécies troglóbias, especialmente os peixes, interferindo significati-

vamente nas relações ecológicas no ambiente subterrâneo (PROUDLOVE, 2004). Além disso, 

algumas dessas espécies apresentam modificações morfológicas similares ou comparáveis às 

das espécies troglóbias (POLY; BOUCHER, 1996; POLY, 2001), o que faz delas interessan-

tes modelos para o estudo da evolução morfológica em espécies subterrâneas (PROUDLOVE, 

2004). Por essa razão, mais estudos são necessários com as espécies subterrâneas não-

troglóbias, sejam elas trogloxenas, troglófilas ou mesmo acidentais, para que se possa com-

preender sua real importância para a ecologia e evolução da fauna subterrânea como um todo. 

 

1.4 Padrões morfológicos em peixes subterrâneos 

 

A forma peculiar dos peixes subterrâneos tem intrigado os pesquisadores desde os 

primeiros registros dessas espécies (para uma revisão histórica sobre as pesquisas com peixes 

subterrâneos, veja Romero, 2001). Um dos primeiros a analisar com detalhes a morfologia de 

peixes subterrâneos foi Wyman (1843, citado em Romero, 2001), que descreve com detalhes 

a anatomia (inclusive interna) da espécie Amblyopsis spelaea (Perciformes: Amblyopsidae). 

Em tempos darwinianos, os peixes subterrâneos foram utilizados em discussões a favor e con-

tra explicações evolutivas, sendo que o primeiro a utilizá-los foi Agassiz (1807-1873), cujo 

objetivo era demonstrar os efeitos que o ambiente poderia ter na forma dos organismos. Desde 

então, os peixes subterrâneos tem sido utilizados como modelo para o estudo da evolução 

morfológica, especialmente no caso da evolução regressiva dos caracteres. 

Durante muitos anos, a evolução regressiva foi o tema predominante entre os estudos 

com peixes subterrâneos, muitos deles procurando embasar diferentes teorias sobre a evolu-

ção dos caracteres relacionados à vida subterrânea, como neo-lamarckismo, ortogênese e or-

ganicismo. Uma mudança de paradigma surgiu após o estudo de Poulson (1963) com os am-

bliopsídeos, no qual o autor, utilizando métodos comparativos e apoiando-se em dados ecoló-

gicos, buscou explicar a evolução dos caracteres morfológicos com base nos conceitos do 
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Neo-Darwinismo (PIPAN; CULVER, 2012). No entanto, a principal contribuição de Poulson 

(1963), e também de Christianssen (1962) em seus trabalhos com hexápodes cavernícolas da 

ordem Colembolla, foi chamar a atenção para o fato de os organismos subterrâneos em geral 

apresentarem não só os chamados caracteres regressivos, mas também um conjunto de carac-

teres progressivos, ou seja, que representem incremento ou ganho de caracteres ou estados de 

caracteres. Atualmente, os estudos com a fauna subterrânea, e principalmente com peixes, têm 

se dedicado a explicar não apenas a presença de caracteres regressivos, mas também os pro-

gressivos, tanto em relação à sua funcionalidade em ambientes subterrâneos, quanto em rela-

ção à sua evolução nesses organismos (e. g., Langecker e Longley, 1993; Wilkens, 2001; Par-

zefall, 2001; Wilkens, 2005; Vincent, 2012; Soares e Niemiller, 2013). 

 

1.5 A família Trichomycteridae 

 

A família Trichomycteridae (Fig. 2) é a segunda mais rica em espécies da ordem Silu-

riformes (bagres e cascudos), reunindo mais de 270 espécies válidas (ESCHMEYER; FONG, 

2014) de oito subfamílias (DE PINNA; WOSIACKI, 2003; DATOVO; BOCKMANN, 2010) 

em um grupo monofilético suportado por várias sinapomorfias (as mais conspícuas envolven-

do a estrutura do aparato opercular) que representaria, juntamente com seu putativo grupo-

irmão, a família Nematogenyidae (DE PINNA, 1992, 1998; DIOGO, 2005; DATOVO; 

BOCMANN, 2010), uma das linhagens mais basais de Loricarioidea (DE PINNA, 1998; DE 

PINNA; WOSIACKI, 2003; DATOVO; BOCKMANN, 2010).  

O elevado número de espécies se reflete em uma ampla distribuição na região Neotro-

pical, da Costa Rica à Patagônia, e em uma das maiores diversidades de hábitos de vida e es-

pecializações alimentares em um grupo restrito de peixes (DE PINNA, 1998; DE PINNA; 

WOSIACKI, 2003; ADRIAENS; BASKIN; COPPENS, 2010; DATOVO; BOCKMANN, 

2010). Tal diversidade inclui:  

- as subfamílias mais basais Copionodontinae e Trichogeninae (considerados grupos-

irmãos; DE PINNA, 1998; BOCKMANN; CASATTI; DE PINNA, 2004; BICHUETTE; DE 

PINNA; TRAJANO, 2008; DATOVO; BOCKMANN, 2010; DE PINNA et al., 2010) cujas 

espécies, diferentemente das confamiliares mais derivadas, apresentam um modo de vida mais 

diurno e exploram mais frequentemente a coluna d’água, sendo que os tricogeníneos são con-

siderados marcadamente nectônicos e alimentam-se principalmente de insetos (SAZIMA, 

2004; DATOVO; BOCKMANN, 2010; DE PINNA et al., 2010) enquanto que os copiono-
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dontíneos apresentam uma dieta mais herbívora e possuem dentes raspadores (DE PINNA, 

1992, 1998; ZANATA; PRIMITIVO, 2013);  

- as pouco conhecidas espécies das subfamílias Sarcoglanidinae e Glanapteryginae, in-

setívoras e que apresentam especializações para a vida em habitats arenosos (psamofilia) e 

intersticiais (MYERS; WEITZMANN, 1966; NICO; DE PINNA, 1996; DE PINNA; WOSI-

ACKI, 2003; ZUANON; SAZIMA 2004a; SCHAEFER et al., 2005; ZUANON; BOCK-

MANN; SAZIMA, 2006; DATOVO; BOCKMANN, 2010);  

- a subfamília Tridentinae, cujas espécies são presumivelmente nectônicas, mas podem 

também se enterrar no substrato arenoso (BURGESS, 1989; DATOVO; BOCKMANN, 

2010);  

- as espécies parasitas nas subfamílias Stegophilinae, que se alimentam de muco e es-

camas e ocasionalmente de porções superficiais de carne dos seus hospedeiros (WINEMIL-

LER; YAN, 1989; DE PINNA, 1998; DE PINNA; WOSIACKI, 2003; FERNÁNDEZ; S-

CHAEFER, 2009; DATOVO; BOCKMANN, 2010), e Vandeliinae, hematófagas (KELLEY; 

ATZ, 1964; MACHADO; SAZIMA, 1983; DE PINNA, 1998; ZUANON; SAZIMA, 2004b), 

estas bastante conhecidas popularmente pelo seu infame hábito de adentrar na uretra de seres 

humanos (GUDGER, 1930; NELSON, 1996; DE PINNA, 1998; DATOVO; BOCKMANN, 

2010);  

- e as numerosas espécies de vida livre da subfamília Trichomycterinae, que têm o há-

bito de se esconder entre rochas ou no folhiço e que se alimentam primariamente de pequenos 

invertebrados (DE PINNA, 1998; BOCKMANN; CASATTI; DE PINNA, 2004; DATOVO; 

BOCKMANN, 2010). 

O monofiletismo de todas as subfamílias de Trichomycteridae é bem corroborado, ex-

ceto o de Trichomycterinae. Baskin (1973) foi o primeiro a sugerir o não-monofiletismo do 

grupo, e depois disso vários autores discutiram sobre sua composição e possíveis sinapomor-

fias que suportassem o clado (ARRATIA et al. 1978; DE PINNA, 1989; ARRATIA, 1990; 

BOCKMANN; CASATTI; DE PINNA, 2004; DATOVO & BOCKMANN, 2010). Recente-

mente, Datovo & Bockmann (2010) sugeriram uma característica que poderia ser considerada 

uma sinapomorfia para o grupo, a porção posterior do músculo levator internus 4 originando-

se da face dorsal do pós-têmporo-supra-cleitro (Fig. 3). Para esses autores, a subfamília teria 

uma nova configuração: Trichomycterinae lato sensu (sensu Datovo e Bockmann, 2010) teria 

a mesma composição proposta por Arratia (1990), com a inclusão de Ituglanis descrito poste-

riormente (COSTA; BOCKMANN, 1993) e a exclusão de “T”. hasemani e “T”. johnsoni.  
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Figura 2. Cladograma representando as relações filogenéticas entre os membros de Trichomycteridae. 

A topologia segue Datovo e Bockmann (2010: Fig. 31) exceto as relações entre Tridentinae, Stegophi-

linae e Vandellinae, mostrados como uma politomia basal segundo sugestão dos próprios autores. Os 

clados destacados em vermelho são recuperados em várias análises (veja Datovo e Bockmann, 2010) e 

são citados no texto. Fotos: Trichogenes longipinnis: Sazima (2004). Trichomycterus maracaya: 

Bockmann e Sazima (2004). Vandellia cirrhosa: Zuanon e Sazima (2004). Sarcoglanis simplex: Mark 

Sabaj Pérez. 

 

Além de reunir os gêneros associados à Trichomycterinae em um mesmo clado, o ca-

ráter proposto por Datovo e Bockmann (2010) teria ainda como consequência a inclusão de 

Ituglanis dentro de Trichomycterinae, e não como um táxon mais proximamente relacionado 

aos membros mais derivados de Trichomycteridae, o clado TSVSG, como sustentado por al-

guns autores anteriormente (COSTA; BOCKMANN, 1993; DE PINNA, 1998; FERNÁN-

DEZ; SCHAEFFER, 2009). Embora os autores tenham sido cautelosos ao sugerir seu valor 

filogenético, incentivando a confirmação nos demais membros da subfamília, todas as espé-

cies de Ituglanis analisadas nesse trabalho apresentaram esse caráter (e. g., Fig. 3), bem como 

espécies adicionais analisadas por Datovo e de Pinna (2014). Esses dados contribuem para 

aumentar o suporte da proposta de monofiletismo de Trichomycterinae e da inclusão de Itu-

glanis dentro dessa subfamília, mas endossamos que se faz necessária a confirmação do cará-

ter nas demais espécies. 
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Figura 3. Região posterolateral direita do crânio de Ituglanis sp. 2 (LESCI-00258, C, 57,5 mm SL) 

em vista dorsal, parcialmente dissecada para mostrar a característica proposta por Datovo e Bockmann 

(2010) como possível sinapomorfia para a subfamília Trichomycterinae, a porção posterior do múscu-

lo levator internus 4 originando-se da face dorsal do pós-têmporo-supra-cleitro. Todas as espécies de 

Ituglanis analisadas neste trabalho apresentam essa característica. ap: processo anterior do pós-

têmporo-supra-cleitro. asc: canal semicircular anterior (por transparência). cl: cleitro (extremidade 

dorsal). eo: osso epioccipital. gb: bexiga natatória (por transparência). hm: osso hiomandibular. lan: 

nervo lateral acessório. lanf: forame do nervo lateral acessório. li4: músculo levator internus 4. lln: 

nervo da linha lateral. pmbo: abertura do ramo pré-opérculo-mandibular do canal pós-ótico. pbo: 

abertura do ramo pterótico do canal pós-ótico. poc: canal do sistema látero-sensorial (canal pós-ótico, 

por transparência). pt: osso pterótico. ptsc: pós-têmporo-supra-cleitro. ps: osso parieto-supraoccipital. 

psc: canal semicircular posterior (por transparência). spp: osso esfenótico-pro-ótico-pterosfenóide. 

tllo: abertura do canal corporal. wc: cápsula de Weber. 

 

O parco conhecimento sobre as relações filogenéticas entre as espécies de Trichomyc-

terinae se justifica pela própria história taxonômica da família: as demais subfamílias são fa-

cilmente diagnosticadas com base em caracteres apomórficos, de forma que os membros que 
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não apresentam tais caracteres derivados acabaram sendo reunidos em um grupo próprio, di-

agnosticado pela falta das especializações das demais subfamílias (DE PINNA; WOSIACKI, 

2003). O mesmo padrão se repete dentro da subfamília, na qual há relativamente poucos gêne-

ros, muitos deles monotípicos (Rhizosomichthys, Hatcheria, Bullockia e Eremophilus), todos 

diagnosticados por apomorfias, exceto o gênero Trichomycterus, diagnosticado pela falta de 

especializações dos demais membros da subfamília (DE PINNA, 1989). Não surpreendente-

mente, Trichomycterus é atualmente o gênero mais rico em espécies da família, e claramente 

considerado não-monofilético (DE PINNA, 1989, 1998; WOSIACKI 2002; BOCKMANN; 

CASATTI; DE PINNA, 2004; DATOVO; BOCKMANN, 2010).  

O esclarecimento das relações filogenéticas entre as espécies de Trichomycterus e de 

Trichomycterinae é dificultado pela escassez de informações sobre a anatomia e pelo elevado 

número de espécies ainda não descritas, especialmente nos gêneros Trichomycterus e Itugla-

nis, os mais ricos em espécies da família, responsáveis por mais da metade da diversidade de 

Trichomycteridae (ESCHMEYER; FONG, 2014). Embora alguns subgrupos sejam reconhe-

cidos (e. g., o complexo T. brasiliensis; COSTA, 1992; BARBOSA; COSTA, 2003, 2010; 

BOCKMANN; SAZIMA, 2004; BOCKMANN; CASATTI; DE PINNA, 2004), apenas com 

uma revisão filogenética de toda a subfamília é possível propor hipóteses mais robustas sobre 

a evolução dos caracteres no grupo e suas possíveis consequências ecológico-evolutivas. 

Como própria consequência do elevado número de espécies, os tricomicteríneos se 

distribuem amplamente na região neotropical, sendo a única subfamília de Trichomycteridae 

que ocorre em toda a amplitude de distribuição da família, bem como a única encontrada a 

oeste dos Andes (DE PINNA; WOSIACKI, 2003). Além de sua ampla distribuição, a subfa-

mília caracteriza-se também pela ocorrência em ambientes incomuns, inclusive os subterrâ-

neos. Atualmente, a família Trichomycteridae é considerada a terceira mais rica em espécies 

exclusivamente subterrâneas do mundo (PROUDLOVE, 2010), com 23 espécies troglóbias 

reportadas, distribuídas em cinco gêneros: Glaphyropoma (1 espécie, G. spinosum, BICHU-

ETTE; DE PINNA; TRAJANO, 2008), Copionodon (1 espécie não descrita, M. E. Bichuette, 

informação pessoal), Silvinichthys (1 espécie, S. bortayro, FERNÁNDEZ; DE PINNA, 2005), 

Trichomycterus (14 espécies sendo 5 não descritas, PROUDLOVE, 2010; BICHUETTE; 

RIZZATO, 2012; CASTELLANOS-MORALES; GALVIS, 2012; CORDEIRO; BORGHE-

ZAN; TRAJANO, 2013)  e Ituglanis (7 espécies sendo 2 não descritas, FERNÁNDEZ; BI-

CHUETTE, 2002; BICHUETTE; TRAJANO, 2004, 2008; ver item 1.6). 
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1.6 O gênero Ituglanis 

 

Costa e Bockmann (1993) erigiram o gênero Ituglanis para incluir algumas espécies 

previamente designadas no gênero Trichomycterus. O gênero foi definido com base em três 

sinapomorfias: fontanela do parieto-supraoccipital na forma de um orifício situado posterior-

mente, podendo estar ausente, como na espécie miniaturizada I. macunaima e em alguns es-

pécimes das espécies subterrâneas I. epikarsticus e I. mambai (DATOVO; LANDIM, 2005; 

BICHUETTE; TRAJANO 2004, 2008); autopalatino com uma concavidade profunda na regi-

ão mediana, embora em algumas espécies não seja tão profunda, como I. mambai e em uma 

nova espécie não descrita da bacia Amazônica (Ituglanis sp. “Tapajós”, CANTO, 2009); e 

extremidade anterior do esfenótico dirigida anteriormente (COSTA; BOCKMANN, 1993). 

Wosiacki (2002) sugere ainda quatro sinapomorfias adicionais para o gênero: as parapófises 

das quatro primeiras vértebras livres dirigidas medialmente; a presença de cinco ou mais vér-

tebras abdominais; a presença de duas ou menos vértebras entre o primeiro pterigióforo da 

nadadeira dorsal e o primeiro da nadadeira anal; e a presença de 23 ou mais vértebras livres 

anteriormente ao primeiro pterigióforo da dorsal (WOSIACKI; DUTRA; MENDONÇA, 

2012; mas veja também Datovo e de Pinna, 2014 e Rizzato e Bichuette, in prep., Anexo B). 

Desde que o gênero foi proposto, 11 novas espécies foram descritas formalmente, e I-

tuglanis conta atualmente com 22 espécies válidas (ESCHMEYER; FONG, 2014), a maioria 

ocorrendo no Brasil. As espécies apresentam distribuição cis-andina na América do Sul, ocor-

rendo desde as Guianas até o Uruguai (DATOVO; DE PINNA, 2014). Segundo Lima, Neves 

e Campos-Paiva (2013), é possível que o gênero apresente um padrão biogeográfico denomi-

nado padrão B (RIBEIRO, 2006), reportado para vários grupos de peixes de água-doce neo-

tropicais, nos quais as espécies de drenagens costeiras do leste do Brasil são grupos-irmãos de 

clados que se irradiam em grupos mais inclusivos distribuídos no escudo brasileiro e na bacia 

amazônica. 

O único trabalho de revisão feito com o gênero até agora foi o de Canto (2009), uma 

revisão taxonômica das espécies que ocorrem na Bacia Amazônica brasileira, incluindo qua-

tro não descritas, mas sem reralizar uma análise filogenética entre essas espécies ou no gênero 

como um todo. Embora ainda não tenha sido feito nenhum estudo detalhado sobre as relações 

de parentesco entre as espécies de Ituglanis (DATOVO; DE PINNA, 2014), de Pinna e Keith 

(2003) propuseram uma possível subdivisão do gênero em dois grupos monofiléticos distin-

tos, um incluindo espécies do norte da América do Sul, distribuídas no rio Amazonas e seus 

tribitários e nas Guianas, e que compartilham uma redução do número de vértebras pleurais 
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(2-3), e outro incluindo espécies do sul, distribuídas nas bacias dos rios Paraná/Paraguai, Ri-

beira do Iguape, Paraíba do Sul e Tocantins, além de drenagens do sudeste do Brasil e do U-

ruguai, que compartilhariam um elevado número de vértebras pleurais (5-7).  

As espécies descritas desde então (BICHUETTE; TRAJANO, 2004; DATOVO; 

LANDIM, 2005; SARMENTO-SOARES et al., 2006; CAMPOS-PAIVA; COSTA, 2007; 

BICHUETTE; TRAJANO, 2008; WOSIACKI; DUTRA; MENDONÇA, 2012; LIMA; NE-

VES; CAMPOS-PAIVA, 2013; DATOVO; DE PINNA, 2014) seguiram essa divisão biogeo-

gráfica concordante com os estados de caráter propostos, indicando que tais grupos possam de 

fato corresponder a clados distintos dentro do gênero. No entanto, várias espécies permane-

cem não descritas (e. g., CANTO, 2009), e apenas um estudo filogenético abrangente, basea-

do em mais caracteres e incluindo espécies descritas e não descritas, pode resolver as relações 

de parentesco dentro do gênero e confirmar a validade dos clados propostos por de Pinna e 

Keith (2003). 

 

1.7 As espécies subterrâneas de Ituglanis 

 

Até o presente momento, são conhecidas sete espécies de Ituglanis com ocorrência ex-

clusiva no ambiente subterrâneo, sendo, portanto, o gênero mais rico em espécies troglomór-

ficas do Brasil (Fig. 1; PROUDLOVE, 2010). As sete espécies, I. passensis Fernández & Bi-

chuette, 2002, I.bambui Bichuette & Trajano, 2004, I. epikarsticus Bichuette & Trajano, 

2004, I. ramiroi Bichuette & Trajano, 2004 e I. mambai Bichuette & Trajano, 2008, e duas 

novas espécies não descritas (Rizzato e Bichuette, in prep., ver abaixo; Anexo B), ocorrem no 

Brasil Central em áreas cársticas adjacentes, sendo as quatro primeiras na região de São Do-

mingos e as três últimas na região de Mambaí/Posse (Figs. 4 e 5), e são caracterizadas por 

algum grau de regressão ocular e da pigmentação melânica (FERNÁNDEZ; BICHUETTE, 

2002; BICHUETTE; TRAJANO, 2004, 2008)  

As sete espécies troglomórficas de Ituglanis apresentam um mosaico de caracteres 

(ver a Tabela 2 de Bichuette e Trajano, 2008) que sugerem, juntamente com dados geológi-

cos, que elas teriam se originado independentemente de um ou mais ancestrais epígeos (BI-

CHUETTE; TRAJANO, 2004), o que indica que o surgimento de troglomorfismos nessas 

espécies seria resultado de um processo de evolução convergente. Ao mesmo tempo, as espé-

cies exibem variações no grau de troglomorfismo para alguns caracteres, como a redução dos 

olhos e pigmentação (FERNÁNDEZ; BICHUETTE, 2002; BICHUETTE; TRAJANO, 2004, 

2008) as quais estariam associadas com um isolamento relativamente recente no ambiente 
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subterrâneo. Essas quatro características as colocam como excelentes modelos para o estudo 

de padrões morfológicos, visto que as similaridades em caracteres associados ao modo de 

vida subterrâneo encontradas nessas espécies seriam resultado de forças evolutivas atuando 

sobre espécies próximas submetidas a um mesmo regime seletivo. 

As espécies subterrâneas descritas, especialmente as de São Domingos, foram estuda-

das em relação à ecologia populacional, dieta, reprodução, história natural e comportamento 

(TRAJANO; SOUZA, 1994; BICHUETTE, 2003; BICHUETTE; TRAJANO 2002, 2004, 

2008; TRAJANO; BICHUETTE, 2003, 2010; MONTEIRO-NETO; BICHUETTE, 2013), 

sendo que a principal referência é a Tese de Doutorado de M. E. Bichuette (2003), infeliz-

mente ainda não publicada. Para as duas espécies não descritas, as informações disponíveis se 

baseiam em dados obtidos no decorrer desse projeto, além de observações prévias feitas em 

campo por M. E. Bichutte e por outros dois pesquisadores do Laboratório de Estudos Subter-

râneos, MSc. J. E. Gallão e D. M. Von Schimonsky, e serão reunidas em trabalhos de descri-

ção taxonômica a serem submetidos (Rizzato e Bichuette, in prep., ver Anexo B). 

 

1.8 Objetivos  

 

 O presente trabalho teve como objetivo analisar os padrões morfológicos relacionados 

à vida em isolamento no ambiente subterrâneo para espécies do gênero Ituglanis Costa & 

Bockmann, 1993 (Siluriformes: Trichomycteridae). Nesse sentido, o estudo contempla as se-

guintes perguntas: 

 - Quais são os padrões morfológicos para caracteres corporais externos (tamanho  a-

longamento corporal, nadadeiras pares e pigmentação) e para caracteres relacionados às mo-

dalidades sensoriais (olhos, barbilhões, linha lateral e encéfalo) encontrados nas espécies sub-

terrâneas do gênero Ituglanis? 

 - Como esses padrões podem ser identificados nessas espécies? 

 - Qual a relação entre essas modificações morfológicas e o modo de vida subterrâneo? 

 

 Para atingir esse objetivo e responder a essas perguntas gerais, foram erigidos objeti-

vos específicos, e para atingi-los, as sete espécies subterrâneas de Ituglanis foram comparadas 

com espécies epígeas do mesmo gênero, bem como com três espécies de Trichomycterus. Os 

objetivos específicos referem-se aos diferentes caracteres morfológicos que serão analisados. 
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Objetivos específicos: 

- Tamanho e alongamento corporal: analisar o tamanho e alongamento do corpo e o 

número de vértebras, para detectar se existe padrão de redução do tamanho corporal nas espé-

cies subterrâneas; 

- Nadadeiras pares: analisar o comprimento e número de raios das nadadeiras pares 

(peitorais e pélvicas) para detectar se existe padrão de aumento das nadadeiras pares nas espé-

cies subterrâneas; 

- Pigmentação melânica: analisar a distribuição e forma das células pigmentares 

(cromatóforos) ao longo do corpo, para detectar se existe padrão de regressão para esse cará-

ter nas espécies subterrâneas; 

- Olhos: analisar o tamanho e crescimento dos olhos, para detectar se existe padrão de 

regressão para esse caráter nas espécies subterrâneas; 

- Barbilhões: analisar o comprimento e crescimento dos barbihões nasal, maxilar e 

rictal, para detectar se existe padrão de alongamento dos barbilhões em espécies subterrâneas;  

- Sistema látero-sensorial: analisar a presença dos canais e o número e posição dos 

poros do sistema látero-sensorial para detectar se existe padrão de modificação desse caráter 

nas espécies subterrâneas; 

- Encéfalo: analisar o tamanho relativo e a forma das principais regiões do encéfalo, 

para analisar se existe padrão de modificação dessas regiões nas espécies subterrâneas; 

- Assimetrias corporais: analisar o grau de assimetrias corporais em espécies subter-

râneas em diferentes caracteres, como olhos, poros da linha lateral e raios das nadadeiras pa-

res, para detectar se existe padrão de aumento das assimetrias nesses caracteres nas espécies 

subterrâneas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente trabalho, selecionamos um grupo específico de peixes, o gênero Ituglanis, 

que se destaca por apresentar um elevado número de espécies subterrâneas ocorrendo em sis-

temas subterrâneos isolados entre si, distribuídos em uma região geográfica relativamente 

restrita, a região nordeste de Goiás. O gênero pertence a um grupo, a família Trichomycteri-

dae, que se destaca pela elevada diversidade e por apresentar várias linhagens que apresentam 

modos de vida criptobióticos, subterrâneos e intersticiais.  

Comparamos as espécies epígeas e subterrâneas do gênero, a fim de indentificar as ca-

racterísticas morfológicas presentes nas espécies subterrâneas que poderiam estar de alguma 

forma relacionadas ao modo de vida subterrâneo. Identificamos uma série de modificações, 

envolvendo diferentes complexos morfológicos, presentes nas espécies subterrâneas de Itu-

glanis que já haviam sido reportadas para espécies subterrâneas de outros grupos de peixes, 

sugerindo que elas estejam de alguma forma relacionadas de fato com esse modo de vida.  

Dentre essas modificações, a maioria representa avanços adicionais em tendências já 

presentes nas linhagens ancestrais das espécies subterrâneas, como a redução do tamanho e o 

alongamento corporal, e o maior desenvolvimento dos barbilhões. Isso demonstra que a li-

nhagem a que pertencem as espécies subterrâneas apresenta preaptações que facilitam o de-

senvolvimento de um modo de vida subterrâneo, o que pode explicar o alto número de espé-

cies que apresentam esse modo de vida no gênero e na família como um todo. Discutimos 

também a possibilidade de que a pedomorfose esteja relacionada com o desenvolvimento de 

algumas das características troglomórficas identificadas nas espécies subterrâneas de Itugla-

nis, assim como foi sugerido para outros vertebrados subterrâneos. 

Em relação à evolução dessas características, assume-se que no caso dos troglomor-

fismos progressivos, é possível imaginar cenários envolvendo a seleção natural direta num 

sentido de tornar os indivíduos mais aptos a sobreviverem e se reproduzirem no ambiente 

subterrâneo, justificando a ocorrência dessas modificações nas linhagens. Quanto aos troglo-

morfismos regressivos, nos casos em que a redução ou perda dos caracteres representa uma 

vantagem evolutiva para os organismos, a ação da seleção natural também explica satisfató-

riamente sua evolução. Já nos casos em que não é possível identificar uma vantagem evoluti-

va óbvia, os dados obtidos em relação a essas características estão mais adequados a um cená-

rio de relaxamento de pressões seletivas e posterior acúmulo de mutações neutras. Isso mostra 

que, para uma mesma linhagem, diferentes processos podem estar atuando em diferentes ca-
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racteres ou complexos morfológicos, resultando nas modificações morfológico-evolutivas que 

caracterizam as espécies vivendo sob aquele regime seletivo. 

Portanto, as espécies subterrâneas de Ituglanis representam excelentes modelos para o 

estudo das modificações morfológicas relacionadas ao modo de vida subterrâneo. Além dos 

caracteres aqui identificados, os quais podem por sua vez podem ser ainda investigados em 

mais detalhes, outros caracteres podem ser explorados, oferecendo diversas possibilidades de 

estudo. A utilização dessas informações sobre caracteres morfológicos, combinadas a dados 

de outras fontes, como comportamentais, ecológicos, fisiológicos, moleculares, entre outros, 

pode contribuir ainda mais para o entendimento de como se deu a colonização desses ambien-

tes por essas espécies, quais as modificações sofridas pelas linhagens durante o desenvolvi-

mento desse ambiente e quais os constraints ecológicos e evolutivos relacionados à vida nesse 

novo regime tão peculiar. 

Cabe destacar que os dados levantados nesse trabalho são de fundamental importância 

para a reconstrução da história evolutiva dessas espécies. Por representarem convergências 

em resposta a uma mesma condição ecológico-evolutiva, as modificações aqui identificadas 

devem ser compreendidas, em um sentido filogenético, como homoplasias, o que dificulta a 

busca por sinal filogenético nesses caracteres. Isso deve ser levado em conta na hora de se 

propor hipóteses sobre as relações de parentesco entre essas espécies e suas congêneres.  

Por fim, a ocorrência dessas modificações repetidas vezes em um grupo restrito de 

peixes e em caracteres tão variados demonstra que, diferentemente do que pensam muitos 

pesquisadores, o desenvolvimento de um modo de vida subterrâneo tem como consequência 

modificações que vão muito além da mera redução dos olhos e da pigmentação, envolvendo 

um conjunto de especializações que tem como consequência última a melhor adequação dos 

organismos a um regime ecológico-evolutivo único, com características bióticas e abióticas 

peculiares e que representa um nicho restritivo para a maioria dos grupos, mas que oferece 

grandes possibilidades para aqueles que são ou se tornam aptos a explorá-lo.  
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