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RESUMO: No intuito de estimar a abundância e a densidade de Trichomycte-
rus brasiliensis, em oito diferentes poções localizados no córrego da Bexiga, 
Carrancas-MG, utilizou-se o método de marcação e recaptura. As amostragens 
foram realizadas no período de 12 a 24 de outubro de 2008. Foram marcados 
um total de 91 indivíduos, sendo que 49,4% foram recapturados na segunda 
amostragem. Em relação à eficiência das coletas com peneiras, os resultados 
indicam que 62,2% do número de indivíduos estimado foi capturado em cada 
poção. Cerca de 83% do total das capturas de	T.	brasiliensis ocorreram nas 
margens. A abundância e a densidade média da espécie foi estimada entre 38,5 
e 0,7/m2. Não houve relação significativa entre a abundância estimada e as 
características morfométricas dos poções. Entretanto, a densidade apresentou 
relação negativa e significativa com a área. Já o tamanho médio dos indivíduos 
de cada poção apresentou relação significativa com a área e o volume, fato este 
corroborado pela diferença significativa do tamanho médio dos indivíduos 
entre os ambientes, indicando a forte tendência dos maiores indivíduos serem 
capturados em poções de maior tamanho. 
Palavras-chave: Bacia do rio Capivari, parâmetros populacionais, peixes de 
riacho.
 
ABSTRACT: Use of mark-recapture to estimate abundance and density 
of Trichomycterus brasiliensis (Siluriformes, Trichomycteridae) in pools at 
Bexiga stream, Carrancas, Minas Gerais, Brazil. We used mark-recapture 
to estimate abundance and density of Trichomycterus	brasiliensis in different 
pools at the Bexiga stream, Carrancas, Minas Gerais. Samplings were performed 
October 12–24, 2008. We marked a total of 91 individuals of T.	brasiliensis, 
and 49.4% were recaptured in the second sampling. Regarding the efficiency 
of the sampling gear, the results show that 62.2% of the estimated numbers of 
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individuals were caught in each pool. About 83% of the fish were captured at 
the margins. The average species abundance and density was estimated between 
38.5 and 0.7/m2, respectively. There was no correlation between abundance and 
morphometric characteristics of the pools. However, the density was negative 
and significantly correlated with the area. In addition, the average size of the 
individuals of each pool was significantly correlated with the area and volume. 
These results are corroborated by significant difference of mean sizes of the 
individuals registered in each environment, indicating a strong tendency for 
larger individuals to be captured in large-sized pools.
Key words: Capivari river basin, population parameters, stream fishes.

Introdução

A pesquisa de fauna em vida livre pode ser executada sob diferentes 
metodologias com objetivos variados. Em determinados estudos, em muitos 
trabalhos de campo, é necessário que alguns ou todos os indivíduos de uma 
população sejam capturados e manipulados (Mangini & Nicola, 2004). O mé-
todo de marcação e recaptura de animais, por exemplo, é uma das técnicas que 
têm sido utilizadas nos estudos de parâmetros populacionais, a fim de estimar o 
tamanho da população de uma espécie (Fernandez, 1995; Southwood & Hen-
derson, 2000; Ricklefs, 2003), taxas de crescimento e sobrevivência (Pradel, 
1996). Para a ictiofauna, este método também tem sido utilizado nos estudos 
da história natural, abordando aspectos como preferência de hábitat, área de 
vida, padrões de movimentos e território de forrageamento (Trajano 1991, 
1997, 2001; Labonne & Gauldin, 2005; Cunjak et al., 2005; Mendes, 2006).

No Brasil, poucos são os estudos que envolvem marcação e recaptura 
com organismos aquáticos, dentre eles os peixes. Dos estudos que já foram 
realizados, destacam-se aqueles conduzidos por Trajano (1991, 1997, 2001) 
com peixes cavernícolas.

A espécie Trichomycterus	brasiliensis	Lütken 1874, pertence à família 
Trichomycteridae que inclui cerca de 41 gêneros e 200 espécies de pequenos 
peixes atualmente distribuídos em oito subfamílias (de Pinna, 1998). Conhecida 
popularmente como Cambeva, esta espécie apresenta uma ampla distribuição 
geográfica na América do Sul. É encontrada principalmente em ambientes de 
pequena profundidade, correnteza forte e fundo composto por seixos e cascalhos, 
sendo típica de riachos de cabeceira (Abilhoa et	al., 2008). Segundo Ribeiro & 
Menin (1996) a presença de barbilhões, lábios espessos, ampla fenda bucal, áreas 
dentígeras orais constituídas por dentículos viliformes permitem caracterizá-la 
como uma espécie de dieta variada, principalmente de origem animal. 
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 Dentre o gênero Trichomycterus, o método de marcação e recaptura 
já foi utilizado para a espécie T.	itacarambiensis na caverna Olhos D`Água, 
Itacarambi, Minas Gerais, a fim estimar seu tamanho populacional, densidade, 
taxas de crescimento e o tipo de movimento (Trajano, 1997).

Nesse sentido, a fim de ampliar o conhecimento sobre as espécies de 
Trichomycterus e difundir esta metodologia para estudos populacionais, este 
trabalho teve como objetivo estimar a abundância e a densidade de indivíduos de 
Trichomycterus	brasiliensis,	bem como relacionar a sua abundância, densidade 
e o tamanho médio com diferentes características morfométricas do ambiente, 
utilizando o método de marcação e recaptura em diferentes poções localizados 
no córrego da Bexiga, Carrancas, Minas Gerais. 

Métodos

O córrego da Bexiga localiza-se na bacia do ribeirão de Carrancas, 
situado no município de Carrancas, no sul do estado de Minas Gerais, a cerca 
de 290 km da cidade de Belo Horizonte (Figura 1). A bacia deste município é 
drenada pelo rio Capivari, que por sua vez, insere-se na bacia do rio Grande. 
O córrego da Bexiga apresenta uma grande importância nesta região, pois é 
a principal fonte de abastecimento de água para a cidade de Carrancas, cujo 
município apresenta uma área de aproximadamente 728,5 km2 (Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais, 2008). 

As amostragens foram realizadas no período de 12 a 24 de outubro 
de 2008 em oito poções (P) do córrego da Bexiga (Figura 2). De cada poção 
foram tomadas as seguintes medidas morfométricas: comprimento, largura e 
profundidade. Em seguida, para cada um foram calculados a área, o volume 
e o índice de desenvolvimento de margem. O índice de desenvolvimento de 
margem (IDM), que está diretamente relacionado com a forma do poção, foi 
calculado segundo a fórmula IDM = L / ( (4πA)) onde L = perímetro do poção 
e A = área do poção (Barbour & Brown, 1974).

Os ambientes foram amostrados com auxílio de peneiras confeccio-
nadas com tela mosquiteira, tanto na margem quanto no fundo, com esforço 
de coleta padronizado em uma peneira por 40 minutos. As coletas dos dados 
consistiram em duas etapas:

 Na primeira, os peixes coletados foram identificados e medidos (com-
primento padrão – CP em mm). Posteriormente cada espécime foi marcado de 
forma padronizada, com tinta acrílica, solúvel e não tóxica, através da injeção 
subcutânea (Trajano, 1991) na região pré-caudal do lado direito do corpo (Figura 
3). Os indivíduos capturados foram marcados com tintas de diferentes cores 
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Figura 2. Imagens dos diferentes poções amostrados (I a VIII) no córrego da Bexiga, 
Carrancas, Minas Gerais.
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de acordo com o poção amostrado. Antes de serem soltos no mesmo lugar de 
captura, os peixes marcados foram acondicionados em caixa com aerador no 
intuito de se recuperarem do trauma da captura e da marcação.

 A segunda etapa consistiu na realização de uma segunda coleta, três 
dias após a primeira, nos mesmos poções amostrados anteriormente, sendo re-
gistrados os espécimes marcados e não marcados. Desses ainda foram tomadas 
as medidas do comprimento padrão. 

Foi estimado o número de indivíduos (abundância) presentes em cada 
poção pelo método de Lincon-Pertensen conforme apresentado por Fernandez 
(1995). Para isso foram consideradas as seguintes condições: (i) o conjunto de 
indivíduos em cada poção é fechado devido ao curto período de amostragem; 
(ii) a marcação não modifica a probabilidade dos indivíduos serem capturados 
(iii) indivíduos marcados e não marcados apresentam a mesma taxa de mor-
talidade. A fórmula usada consiste em N = (N1 ×N2) / M onde, N = Número 
de indivíduos estimados; N1 = Números de peixes capturados, marcados e 
soltos na primeira amostragem; N2 = Número total de peixes capturados na 
segunda amostragem (incluindo os recapturados) e M = Número de recapturas 
na segunda amostragem (peixes marcados e soltos na primeira amostragem). 

A densidade (n / m2) foi calculada a partir do número de indivíduos 
estimados em cada poção amostrado. A eficiência do método de capturas com 
peneiras foi estimada pela média da divisão entre o número de indivíduos 
capturados na primeira amostragem nos poções, pelo número de indivíduos 
estimados em cada um deles.

A fim de avaliar a relação entre os parâmetros populacionais (abundân-
cia, densidade e tamanho médio dos indivíduos capturados) com as diferentes 
medidas morfométricas de cada poção amostrado (área, volume e IDM) utilizou-
se o coeficiente de correlação de Spearman (rS). Além disso, a distribuição do 
tamanho dos indivíduos registrados nos oito poções foi representada através 
do gráfico de Box-plot (mediana, percentil de 25% e 75% e valores mínimos e 
máximos) e a diferença das médias entre os ambientes foi analisada pelo teste 
de Kruskal-Wallis.

Exemplares das espécies capturadas encontram-se depositados, como 
material testemunho, na coleção ictiológica da Universidade Federal de Lavras, 
com os números de série CI-UFLA 0004, 0025 e 0026.

Resultados

 Os poções amostrados no córrego da Bexiga apresentaram diferentes 
características morfométricas. A menor área e o volume foram obtidos no poção 
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VI, enquanto que os maiores valores da área e do volume foram encontrados no 
poção VIII. Já o IDM, que está diretamente relacionado com a forma do poção, 
apresentou um menor valor no poção VII, indicando ser o local de formato mais 
arrendondado, enquanto que o maior valor foi obtido para o poção IV, sendo 
este o local de formato mais alongado ou dendrítico (Tabela 1).

 No presente estudo, além dos espécimes de T.	brasiliensis, foram ainda 
capturados 9 e 15 indivíduos de Astyanax	scabripinnis e Trycomicterus	aff.	
Reinhardti, respectivamente.

A captura dos indivíduos de	T.	brasiliensis ocorreu principalmente entre 
as raízes, troncos e galhos associados às margens, representando mais de 83% 
do total de indivíduos capturados. Na primeira amostragem foram coletados e 
marcados um total de 91 indivíduos, enquanto que na segunda foram coletados 
um total de 148 indivíduos, dos quais 43,7% haviam sido marcados. Exceto 
o poção IV, todos os outros apresentaram taxa de recaptura maior que 40%.

 Para os diferentes poções amostrados, as estimativas de abundância 
variam de 74 (Poção VIII) a 27 espécimes (Poção V). Já a menor e a maior 
densidades foram obtidas para o poção II e VI, respectivamente (Tabela 2).  
A abundância e a densidade média da espécie foi estimada em 38,5 e 0,7/m2, 
respectivamente.

 Quanto à eficiência média do método de captura com peneiras, foi 

Tabela 1. Localização e variação das características morfométricas obtidas dos 
diferentes poções amostrados no córrego da Bexiga, Carrancas, Minas Gerais. IDM = 
índice de desenvolvimento de margem.

Local Coordenadas geográficas Área (m2) Volume (m3) IDM

1 21o28’08,61’’ S
44o37’53,19’’ W 78,0 28,9 1,52

2 21o28’08,31’’ S
44o37’52,11’’ W 94,5 51,0 1,48

3 21o28’06,78’’ S
44o37’35,99’’ 77,0 37,0 1,64

4 21o28’06,78’’ S
44o37’35,99’’ W 42,5 21,3 1,69

5 21o28’07,68’’ S
44o37’33,14’’ W 62,0 16,7 1,65

6 21o28’06,24’’ S
44o37’28,52’’ W 22,8 16,0 1,25

7 21o29’11,19’’ S
44o37’27,73’’ W 58,1 41,2 1,25

8 21o28’01,16’’ S
44o37’25,96’’ W 112,1 57,2 1,33
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possível inferir que 62,24% dos indivíduos estimados de cada poção foram 
capturados durante as amostragens.

 A análise pelo coeficiente de correlação de Spearman revelou que a 
abundância estimada do número de indivíduos não apresentou relação signi-
ficativa com quaisquer características morfométricas dos diferentes poções 
amostrados. Entretanto, a densidade teve correlação negativa e significativa 
com a área (rS = -0,73; p < 0,05). Já o tamanho médio dos indivíduos de cada 
poção apresentou alta correlação positiva e significativa com a área (rS = 0,78; 
p < 0,05) e volume (rS = 0,81; p < 0,05) dos poções amostrados (Tabela 3). 

Tabela 2. Valores dos indivíduos capturados e marcados na primeira amostragem (N1); 
capturados na segunda amostragem (N2 = total, M = marcados) e estimativa corres-
pondentes à abundância (N), densidade (D) e tamanho médio (Tm) dos indivíduos de 
Trichomycterus	brasiliensis, nos diferentes poções amostrados do córrego da Bexiga, 
Carrancas, Minas Gerais. 

Tabela 3. Análise de correlação entre a abundância (N), densidade (D) e o tamanho 
médio (Tm) dos indivíduos capturados com a área, o volume e o índice de desenvol-
vimento de margem (IDM) dos poções amostrados do córrego da Bexiga, Carrancas, 
Minas Gerais. rS = coeficiente de correlação de Spearman. Relações significativas (p 
< 0,05) encontram-se em negrito.

Local
Indivíduos marcados na 
primeira amostragem

Indivíduos capturados na 
segunda amostragem N D (n/m2) Tm (mm)

N1 N2 M

1 7 13 3 30,3 0,39 70,43
2 12 16 6 32,0 0,34 72,94
3 8 14 4 28,0 0,36 50,83
4 6 13 2 39,0 0,92 60,24
5 9 12 4 27,0 0,44 58,06
6 15 17 7 36,4 1,60 45,44
7 10 24 5 48,0 0,83 66,40
8 24 39 14 66,9 0,60 74,98

Correlação rS p
N × Área 0 ns
N × Volume 0,45 0,26
N × IDM -0,54 0,16
D × Área -0,73 0,04
D × Volume -0,48 0,23
D × IDM -0,24 0,57
Tm × Área 0,78 0,02
Tm × Volume 0,81 0,01
Tm × IDM -0,19 0,65
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Além disso, foi possível observar que os poções 1, 2, 7 e 8 apresentaram maior 
número de indivíduos de tamanhos maiores. Estes poções apresentaram médias 
de tamanho dos indivíduos significativamente diferentes dos poções 3, 4, 5 e 6 
(Figura 4). 

Discussão

 A eficiência das técnicas de marcação e recaptura em peixes é garan-
tida quando esta não promove efeitos adversos no comportamento, na taxa de 
crescimento, predação e sobrevivência dos peixes marcados (Nielsen, 1992; 
Guy et	al., 1996). Embora nenhuma técnica de marcação atenda perfeitamente 
todas essas premissas, a injeção subcutânea de tintas apresenta-se com uma 
das técnicas apropriadas para a marcação de espécies de peixes de pequeno 

Figura 4. Representação gráfica da distribuição do tamanho dos indivíduos (mm) 
registrados nos oito poções do córrego da Bexiga, Carrancas, Minas Gerais. Letras 
diferentes representam comparações significativamente diferentes (p < 0,05) pelo teste 
de Kruskal-Wallis.
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porte (Wolfe & Marsden, 1998). Além do baixo custo e aplicação relativamente 
simples (Nielsen, 1992; Guy et	al., 1996), estudos prévios demonstram que 
esta técnica não altera a taxa de crescimento (Hill & Grossman, 1987) e nem 
a taxa de mortalidade dos peixes marcados (Hill & Grossman, 1987; Trajano, 
1991, 1997; Malone et	al., 1999). Além disso, mesmo que infecções secundá-
rias possam surgir após a marcação e afetar a taxa de mortalidade dos peixes 
marcados, o pequeno intervalo de marcação e recaptura adotado no presente 
estudo pode ter minimizado quaisquer diferenças na taxa de mortalidade entre 
os peixes marcados e não marcados, conforme Gresswell (1997). Quanto a 
metodologia de amostragem, embora não haja dados em literatura sobre as 
alterações nas probabilidade de recaptura, é possível que o mesmo possa ser 
afetado em função do stress acometido pela coleta. No entanto, uma vez que 
o método de captura foi padronizado nesse estudo, foi possível estabelecer 
comparações entre os diferentes locais amostrados.

Neste trabalho, T.	 brasiliensis foi a principal espécie capturada nas 
amostragens, sendo a única na maioria dos poções amostrados. Em ambientes 
de pequena profundidade, forte correnteza e fundo composto por seixos e 
cascalhos, típico de riachos de cabeceira é comum a presença de espécies de 
Trichomyterus	sp.	(Casatti & Castro, 1998; Castro, 1999; Casatti et	al., 2001; 
Abilhoa et	al., 2008). Na bacia do rio Capivari, T.	brasiliensis	é encontrada 
associada a ambientes bem preservados, de pequena largura, e em altitudes 
de até 1100 metros, sendo freqüentemente a espécie com distribuição mais à 
montante (Pompeu et	al., 2009).

 Amostragem em riachos de montanha é dificultada principalmente 
pela irregularidade do fundo, correnteza forte e acúmulo de detritos (Uieda & 
Castro, 1999). Sendo assim, diferentes técnicas de capturas vêm sendo utilizadas 
para a captura de peixes. Todavia, poucos são os trabalhos sobre a eficiência da 
arte de pesca utilizada. Dentre as utilizadas nesse ambiente, vale citar as redes 
de mão, pesca elétrica e as armadilhas. Estudo acerca da eficiência da pesca 
elétrica mostra que o mesmo é eficiente na obtenção de dados quantitativos 
(Mazzoni et al., 2000). Comparações sobre a eficiência dos métodos de coleta 
na Amazônia Central revelam que as redes de mão foram mais eficientes tanto 
em número de espécies registradas quanto em indivíduos capturados, em rela-
ção às armadilhas (Ribeiro & Zuanon, 2006). As redes de mão são práticas e 
oferecem bons resultados para a coleta de peixes em riachos sendo eficiente, 
principalmente, para coleta de peixes próxima à vegetação marginal (Uieda 
& Castro, 1999). Estas observações corroboram aos resultados obtidos neste 
trabalho, no qual cerca de 62,2% dos indivíduos de Trichomycterus	foram cap-
turados. No entanto, não se deve descartar a hipótese de que o número que o 
número total de indivíduos estimados em cada ambiente não represente o real, 
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o que resultaria numa subestimativa desses números no presente estudo. Nesse 
caso, esta técnica de coleta se mostraria eficiente apenas para uma parcela de 
indivíduos de cada poção e não para a coleta do total do número de indivíduos 
presentes em cada ambiente. A escolha do melhor método de capturas depen-
derá de importantes fatores, como local de coleta e dos objetivos delimitados 
(Uieda & Castro, 1999), sendo muitas vezes importante a utilização conjunta 
dos diferentes métodos a fim de garantir a efetividade da amostragem (Ribeiro 
& Zuanon, 2006).

 A abundância estimada de T.	brasiliensis variou entre os diferentes 
poções amostrados, sendo maior para o poção de maior área e volume. Espera-
se que o aumento da área e do volume de um ambiente seja acompanhado do 
aumento do número de hábitats e conseqüentemente do aumento do número de 
indivíduos. No entanto, a relação não foi significativa nem com a área e nem 
com o volume dos diferentes poções. A principal hipótese levantada pra expli-
car esse resultado é o fato dos ambientes de cabeceiras serem mais instáveis 
e imprevisíveis (Horwitz, 1978; Caramaschi, 1986; Peres-Neto et	al. 1995), 
sendo provável que o conjunto de indivíduos tenha colonizado recentemente, 
não tendo tempo suficiente pra alcançar o equilíbrio. 

 Os resultados deste estudo revelam uma relação negativa e significativa 
entre a densidade e a área indicando que estes são inversamente proporcionais, 
ou seja, os poções de menor área tendem apresentar maior número de indivíduos 
de T.	brasiliensis por m2.

 A espécie T.	brasiliensis é um peixe que se alimenta principalmente de 
recursos de origem animal (Ribeiro & Menin, 1996). Casatti (2002) acrescenta 
que as espécies de Trichomycterus alimentam-se principalmente de invertebra-
dos, sendo considerados como invertívoros. Em ambientes de cabeceiras essas 
espécies costumam adotar hábitos criptobióticos, fugindo de predadores e ao 
mesmo tempo alimentando-se de insetos aquáticos e algas (Casatti & Castro, 
1998). Dessa forma, é provável que a alta freqüência de captura de T.	brasilien-
sis próximos as raízes, troncos e galhos possa ser explicada pelo tipo de dieta 
dessa espécie, já que grande parte dos invertebrados autóctones foram vistos 
associados a vegetação marginal e submersa.  Além disso, o fato das margens 
atuarem como importante local de abrigo (Ryder, 1978) servindo como refúgio 
contra predadores, pode ter também influenciado a maior captura de indivíduos 
nesses locais. No entanto, cabe salientar, que essa diferença de captura pode 
ser atribuída a maior eficiência do método de amostragem nesses ambientes. 

Nesse contexto, esperava-se que houvesse relação significativa entre 
a abundância estimada com o local de maior IDM, ou seja, para o poção mais 
alongado ou dendrítico, todavia, isso não foi obtido neste estudo. É bem prová-
vel que isso seja explicado pela mesma hipótese levantada à não significância 
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entre a relação da abundância com a área e o volume. 
Nesse estudo, a relação significativa do tamanho médio dos indivíduos 

capturados com a área e o volume de cada poção amostrado, revela que os 
maiores indivíduos tendem a ser capturados em poções maiores. De maneira 
geral, os poções maiores apresentaram indivíduos de tamanhos maiores em 
relação aos pequenos poções, fato este corroborado pela diferença significativa 
das médias de tamanhos dos indivíduos entre esses ambientes. Isso pode ser 
um indicativo de que os maiores indivíduos necessitam de uma maior área de 
vida. Provavelmente os maiores ambientes, disponibilizam maior quantidade de 
recursos, como espaço e alimento, possibilitando aos indivíduos consumirem 
maior quantidade de energia e alocá-la para o crescimento somático. Segundo 
Vazzoler (1996), esse comportamento pode tornar os indivíduos mais capaci-
tados a enfrentarem o ambiente, apresentado relações inter e intra-específicas 
fortes, em geral de caráter competitivo, típicos de k-estrategistas. 

É importante ressaltar que para um melhor entendimento da influência 
ambiental na estrutura populacional da espécie T.	brasiliensis, recomenda-se 
estudos posteriores com maior período e número de amostragem, seja este no 
número de ambientes ou de indivíduos da espécie.

 Conclui-se que a espécie T.	brasiliensis encontra-se bem distribuída 
entre os diferentes poções do córrego da Bexiga, sendo a principal espécie re-
sidente nos trechos de cabeceira desse córrego. Destaca-se também a possível 
influência das características morfométricas do ambiente na estrutura popu-
lacional dessa espécie. Vale ressaltar ainda a importância dessa metodologia, 
marcação e recaptura, para um melhor entendimento da história natural dos 
peixes e da sua interação com o ambiente, indispensáveis nos estudos direcio-
nados à preservação e conservação da espécie.
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