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Ecomorfologia e variação morfológica intra-específica de Potamotrygon falkneri e 
Potamotrygon motoro (Chondrichthyes-Potamotrygonidae) na planície alagável do 

alto rio Paraná, Brasil 
 
 
 

Resumo 
 
 
Potamotrygonidae compreende o único grupo de peixes de esqueleto cartilaginoso que 
possui adaptações para a vida exclusiva em água doce. Essa família é amplamente 
distribuída nos rios sul-americanos que possuem drenagem para o Atlântico e apresenta 
grande diversidade, contando com cerca de 19 a 21 espécies válidas, distribuídas em 
três gêneros: Plesiotrygon, Paratrygon e Potamotrygon. As principais características 
que a distingue dos demais elasmobrânquios são o hábitat, exclusivamente dulcícola, a 
presença do processo pré-pélvico, incapacidade de retenção de uréia, atrofia da glândula 
retal e modificação das ampolas de Lorenzini para operação em água doce. Nessa 
dissertação, o primeiro capítulo teve por objetivo avaliar a heterogeneidade 
ecomorfológica de Potamotrygon falkneri e Potamotrygon motoro nos rios Paraná e 
Baía, em relação à dieta e ao hábitat. Foram verificadas diferenças significativas na 
dieta entre as espécies de raias e também na dieta de P. falkneri entre os locais 
amostrados. Além disso, foi verificada correlação significativa entre as características 
ecomorfológicas de ambas as espécies e o uso de hábitat, pelo menos no rio Paraná. O 
uso diferenciado dos recursos alimentares por P. falkneri sugere que as diferenças 
ecomorfológicas detectadas permitem distintos desempenhos funcionais das estruturas 
morfológicas. Considerando ainda a proximidade desses rios é possível sugerir que a 
variação morfológica intra-específica, nessa espécie, pode ocorrer pelos diferentes 
fatores ecológicos relacionados a cada ambiente, que parecem promover a divergência 
fenotípica para os indivíduos dessa espécie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Potamotrygonidae. Uso de hábitat. Dieta. Diversidade ecomorfológica. 
Índices ecomorfológicos. Variação intra-específica.   
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Ecomorfology and intra-specific variation in the morphology of Potamotrygon 
falkneri and Potamotrygon motoro (Chondrichthyes-Potamotrygonidae) in the 
upper Paraná river and its foodplain, Brazil 

 
 
 
 

Abstract 
 
 
Potamotrygonidae comprises the only group of fish with cartilaginous skeletons that has 
adaptations to live exclusively in fresh water. The family is widely distributed in South 
American rivers that drain towards the Atlantic and has great richness, with about 19 to 
21 valid species, distributed in three genera: Plesiotrygon, Paratrygon and 
Potamotrygon. The main features that distinguish this family from other elasmobranchs 
are the habitat, freshwater only, the presence of the pre-pelvic process, inability to retain 
urea, atrophy of the rectal gland and modification of Lorenzini’s ampoules for operation 
in freshwater. In this thesis, the first chapter aimed to assess the ecomorphological 
diversification of Potamotrygon motoro and Potamotrygon falkneri in Paraná and Baia 
Rivers in relation to diet and habitat. There were significant differences between the two 
species diets and also on the diets of P. falkneri from the two sampled sites. There was 
significant correlation between the ecomorphological characteristics of both species and 
the use of habitat, at least in the Paraná River. The differential use of food resources for 
P. falkneri suggests that the ecomorphological differences detected allow functional 
performance of different morphological structures. Even considering the proximity of 
these rivers, it is possible to suggest that the intra-specific morphological variation in P. 
falkneri can occur by different ecological factors related to each environment, which 
seem to promote phenotypic divergence for individuals of this species. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Potamotrygonidae. Use of habitat. Diet. Ecomorphological diversity. 
Ecomorphological indices.  Intra-specific variation. 
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Capítulo 1 – Ecomorfologia de Potamotrygon falkneri e Potamotrygon motoro 
(Chondrichthyes-Potamotrygonidae) na planície alagável do alto rio Paraná, 
Brasil. 

Resumo 

 
Os estudos ecomorfológicos abrangem o entendimento das relações entre o fenótipo do 
organismo e os fatores abióticos e bióticos e, dessa forma revelam padrões sobre a 
ecologia das espécies. Objetivou-se com este trabalho examinar a correlação da 
morfologia das raias com os ambientes explorados na planície alagável do alto rio 
Paraná, bem como seus padrões de dieta. Portanto, a hipótese pressuposta foi que 
Potamotrygon falkneri e Potamotrygon motoro são morfologicamente semelhantes, 
assim como, há semelhança na alimentação entre os ambientes amostrados. Foram 
detectadas diferenças significativas entre as dietas de Potamotrygon motoro e P. 
falkneri no rio Paraná e entre os indivíduos de Potamotrygon falkneri do rio Paraná e do 
rio Baía. Por outro lado não foi possível identificar padrões confiáveis na dieta de P. 
motoro do rio Baía, assim como a dieta de ambas as espécies, não diferiu 
significativamente para esse último ambiente. A análise ecomorfológica indicou 
diferenças significativas entre P. falkneri e P. motoro no componente principal 1. Os 
índices ecomorfológicos que contribuíram para a segregação das espécies de raias nos 
ambientes amostrados foram a abertura relativa do espiráculo (AREsp= -0,92), largura 
relativa da boca (LRBo= -0,22) comprimento relativo da nadadeira peitoral (CRPei= -
0,19) e comprimento relativo da nadadeira pélvica (CRPel= -0,18), todos 
correlacionados negativamente com CP1, enquanto apenas o comprimento relativo da 
cauda (CRCau= 0,15) se correlacionou positivamente com o mesmo eixo, sugerindo que 
os indivíduos de P. motoro do rio Paraná apresentaram espiráculos maiores, enquanto 
os exemplares de P. falkneri apresentaram caudas relativamente maiores para o mesmo 
ambiente. O teste de Mantel revelou que houve correlação significativa entre a matriz de 
distância e a matriz modelo de hábitat para P. falkneri, o que indica que a morfologia 
dos indivíduos dessa espécie depende do ambiente onde se encontram, pelo menos para 
o rio Paraná. Dessa forma a ecomorfologia auxiliou no entendimento da relação entre a 
morfologia e a ecologia, porém estudos de morfologia funcional são requeridos para 
afirmar corretamente o papel funcional desempenhado pelas estruturas morfológicas. 
Com esse procedimento, a análise será feita com mais firmeza e as variáveis escolhidas 
refletirão claramente a capacidade do organismo para realizar seu comportamento. 
 
 
 
Palavras-chave: Potamotrygonidae. Uso de hábitat. Dieta. Diversidade ecomorfológica. 
Índices ecomorfológicos.   
 

 

 

 

 



 

 

Chapter 1 – Ecomorfology of Potamotrygon falkneri and Potamotrygon motoro 
(Chondrichthyes-Potamotrygonidae) in the upper Paraná river and its foodplain, 
Brazil. 

Abstract 
 

Studies of ecomorphology seek to understanding the relationship between the 
phenotype of the organism and biotic and abiotic factors, identifying patterns related to 
the ecology of the species. The aim of this study was to examine the relationship 
between the morphology of freshwater stingrays and their habitat and diet. Therefore, 
the hypothesis assumed was that the morphology of species of freshwater stingrays 
varies according to the environments and also according to feeding habits. When 
analyzing the diet, significant differences among individuals of Potamotrygon falkneri 
in Paraná and Baia Rivers and between the diets of Potamotrygon motoro and P. 
falkneri in Paraná River were found. However, it was not possible to identify reliable 
patterns in the diet of P. motoro in Paraná and Baia Rivers, and for the latter 
environment, the diet of both species did not differ significantly. Principal component 
analysis indicated significant ecomorphological differences between P. falkneri and P. 
motoro in principal component 1. The ecomorphological indices that contributed to the 
segregation of the species in the sampled environments were mainly the spiracle 
opening (ARESP = -0.92), mouth relative width  (LRBo = 0.22) suggesting that 
individuals of P. motoro from Paraná River have larger spiracles, while P. falkneri 
showed relatively larger tails in the same environment. The Mantel test revealed that 
there was a significant correlation between the distance matrix and the matrix model of 
habitat for P. falkneri, indicating that the morphology of individuals of this species 
depends on the environment where they were, at least for the Paraná River. Despite the 
contribution of ecomorphology in understanding the relationship between morphology 
and ecology, studies on functional morphology are required to correctly affirm which 
functional role is played by each morphological structure, so the analysis can be done 
with more firmness, when the variables selected are those that clearly reflect the 
organisms ability to perform their behaviors. 
 

 
 
 
 
 
Keywords: Potamotrygonidae. Use of habitat. Diet. Ecomorphological diversity. 
Ecomorphological indices.  
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Introdução 

 

Entender a estrutura morfo-funcional dos organismos é uma das mais 

antigas e ainda ativas áreas da Biologia. Isso se deve ao fascínio de compreender como 

os organismos funcionam e reagem às pressões ambientais. Isto leva a emergência de 

novas perspectivas e conceitos, dentro dos quais, os pesquisadores investigam a 

natureza do design do organismo (Wainwright & Reilly, 1994). 

Dentro desta perspectiva, os estudos ecomorfológicos abrangem o 

entendimento das relações entre o fenótipo do organismo e os fatores abióticos e 

bióticos e, dessa forma, revelam padrões relacionados com a ecologia das espécies, 

consistindo, portanto, a meta da Ecomorfologia avaliar como os organismos interagem 

com as condições ecológicas, comparando padrões de variação nos parâmetros 

ecológicos, como a dieta e o uso do hábitat, por exemplo, com os padrões de variação 

nas características mensuradas em populações, espécies, guildas e comunidades (Motta 

et al.,1995).  

Neste contexto, estratégias de forrageio associadas às adaptações 

morfológicas constituem uma importante parte da relação fenótipo-ambiente 

(Winemiller, 1991; Douglas & Matthews, 1992; Motta et al., 1995; Winemiller et al., 

1995; Langerhans et al., 2003), assim como, as estratégias relacionadas à exploração 

dos ambientes (Oliveira, 2005), e dessa forma pode contribuir para o entendimento do 

sucesso de espécies de peixes invasores. 

Potamotrygonidae compreende o único grupo de Chondrichthyes (peixes de 

esqueleto cartilaginoso) que possui adaptações para a vida exclusiva em água doce 

(Thorson et al., 1978; Rosa, 1985; Carvalho et al., 2003). O grupo é amplamente 

distribuído nos rios sul-americanos que possuem drenagem para o Atlântico e apresenta 

considerável riqueza de espécies, contando com cerca de dezenove a vinte e uma 

espécies válidas, distribuídas em três gêneros: Plesiotrygon, Paratrygon e 

Potamotrygon (Rosa, 1985; Carvalho et al., 2003).  

Os três gêneros são encontrados na bacia amazônica, sendo Plesiotrygon 

iwamae restrita a ela, enquanto Paratrygon aiereba também ocorre no rio Orinoco, 

Venezuela. A distribuição geográfica mais ampla é de Potamotrygon, que além das onze 
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espécies encontradas na bacia amazônica, inclui outras quatro, aparentemente 

endêmicas, no rio Paraguai e no baixo e médio rio Paraná (Rosa, 1985). 

Potamotrygonidae consiste em um grupo derivado de ancestrais que 

colonizaram a água doce através das incursões marinhas, assim como outros grupos de 

peixes, durante o Mioceno (15 a 23 milhões de anos) na Ámérica do Sul. Esse 

fenômeno provocou efeitos profundos na diversificação e estruturação das comunidades 

neotropicais, principalmente amazônica (Lovejoy et al.,1998), onde é observada a maior 

diversidade de potamotrigonídeos.  

As principais características que distinguem a família são o hábitat, 

exclusivamente dulcícola, a presença do processo pré-pélvico, incapacidade de retenção 

de uréia, atrofia da glândula retal e modificação das ampolas de Lorenzini para operação 

em água doce (Rosa, 1985; Zorzi, 1995).         

Na região do alto rio Paraná, após a formação do reservatório de Itaipu em 

1982, passou a ser registrada a ocorrência de três espécies de Potamotrygonidae 

Garman, 1877 (Agostinho et al., 1997). O enchimento desse reservatório submergiu o 

Salto de Sete Quedas, uma barreira geográfica natural que separava duas províncias 

ictiofaunísticas distintas: Paraná superior e Parano-platense (Bonetto, 1986). 

Conseqüentemente, a barreira foi deslocada para 150 km a jusante, permitindo a 

dispersão de quarenta e uma espécies de peixes que antes não ocorriam na porção 

superior (Agostinho et al., 1992), dentre estas, as três de potamotrigonídeos. 

Dentre os trabalhos realizados nessa região destacam-se: Hahn et al. (1997a), 

que analisaram a dieta de um único exemplar de Potamotrygon motoro e qualificaram-

na como insetívora; Lonardoni et al. (2006) que caracterizaram o hábito alimentar de 

Potamotrygon falkneri como piscívora e de Potamotrygon motoro como insetívora na 

estação seca e tendência a malacofagia na estação chuvosa; Silva & Goulart (2007), que 

avaliaram os padrões morfológicos de P. falkneri e P. motoro no rio Paraná; Maniglia et 

al. (2007) que realizaram a caracterização molecular verificando que Potamotrygon sp., 

sem manchas dorsais, constituíam exemplares de P. motoro; Lacerda (2007) que 

estudou a fauna parasitária de brânquias e, Lonardoni (2008) que elaborarou índices 

ecomorfológicos exclusivos para o grupo. 

Considerando as estruturas morfológicas dos potamotrigonídeos, sua 

distribuição espacial e dieta, objetivou-se com este trabalho examinar a relação da 

morfologia das raias com os ambientes explorados, bem como seus padrões de dieta na 



17 

 

planície alagável do alto rio Paraná. Para isso, considerando que a diversificação 

morfológica contribui para variações nas estratégias e exploração dos recursos 

ambientais, a hipótese pressuposta é que a morfologia de Potamotrygon falkneri Castex 

& Maciel, 1963 e Potamotrygon motoro (Natterer in Müeller & Henle, 1841) 

(Chondrichthyes, Potamotrygonidae) não difere, assim como a alimentação, entre os 

ambientes analisados. 

 

Material e Métodos 
 

Área de estudo 

O rio Paraná é o segundo maior da América do Sul e sua bacia em território 

brasileiro cobre 891.150 km2 correspondendo a 10,5% da área total (Bonetto, 1986; 

Agostinho et al., 2007). No terço inferior do alto o rio Paraná há uma planície de 

inundação, exibindo ampla área anastomosada e envolvendo canais secundários, entre 

os quais se encontram ambientes lóticos (rios), semi-lóticos (canais) e lênticos (lagoas). 

As coletas foram realizadas no âmbito do Programa Pesquisas Ecológicas de 

Longa Duração (PELD/CNPq - Sítio 6) na planície alagável do alto rio Paraná (Figura 

1).  

 
Coleta de dados 

As raias foram coletadas nas calhas principais dos rios Paraná e Baía, sendo 

estabelecidos dois pontos de amostragem em cada rio, no período de julho e outubro de 

2007 e março de 2008. Para a captura foram utilizados caniço com molinete e fisgas 

(arpões) com esforço de cinco horas diárias. As iscas utilizadas nos anzóis e espinhéis 

foram indivíduos de Astyanax spp. 
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Fig. 1- Mapa da área de estudo e localização das estações de coleta na planície alagável do alto rio 

Paraná, Brasil. 
 

Os indivíduos capturados foram transportados ao laboratório da Base 

Avançada do Nupélia (Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aqüicultura) 

da Universidade Estadual de Maringá, no município de Porto Rico, Paraná, onde foram 

numerados e medidos. A identificação das espécies e a tomada de medidas 

morfométricas foram realizadas de acordo com Rosa (1985). A identificação foi 

confirmada pelo Laboratório de Sistemática da USP, sob a responsabilidade do Prof. Dr. 

Marcelo de Carvalho. 
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Morfologia 

As medidas morfométricas foram tomadas com os indivíduos recém 

capturados utilizando paquímetro digital, com precisão de 0,01mm, sempre pelo mesmo 

pesquisador e consistiram em: comprimento total (CT), comprimento da nadadeira 

peitoral (CPei), largura do disco (LDi), comprimento da cauda (CCa), comprimento e 

largura dos espiráculos (CEs e LEs), comprimento da nadadeira pélvica (CPel) e largura 

da boca (LBo) (Figura 2). Estas estruturas morfológicas selecionadas para a análise 

correspondem àquelas responsáveis pelas atividades de forrageamento e locomoção 

(Alexander, 1967; Harder, 1975; Bond, 1979; Compagno, 1990; Breda et al., 2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig. 2- Representação esquemática das medidas morfométricas lineares (A) medidas dorsais: CT= 

comprimento total, CPei= comprimento da nadadeira peitoral, LDi= largura do disco, CCa= 

comprimento da cauda, LEs= largura do espiráculo, CEs= comprimento do espiráculo  e, (B) 

medidas ventrais: CPel= comprimento da nadadeira pélvica e LBo= largura da boca. 

 

As medidas morfométricas lineares foram transformadas, utilizando (log x + 

1) como parâmetro de padronização com o objetivo de reduzir a dimensionalidade das 

variáveis. Com base nessas medidas foram estimados os valores dos índices 

A B 

CT 
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ecomorfológicos (Tabela 1, Lonardoni, 2008).  Gatz Jr (1979) e Winemiller (1991) 

relatam para os teleósteos que os índices expressam a forma das estruturas 

morfológicas, independentemente do tamanho dos peixes e, conseqüentemente, revelam 

seus papéis ecológicos. Assim, essa premissa também foi mantida para os índices 

ecomorfológicos dos potamotrigonídeos. 

 
Tabela 1- Índices ecomorfológicos e suas respectivas interpretações ecológicas (Lonardoni, 2008). 

Índices Ecomorfológicos 

Índices Fórmulas Interpretações ecológicas 
1.Comprimento 

relativo da 
nadadeira 
peitoral 

CRPei = CPei/CT As nadadeiras peitorais compreendem as principais 
estruturas responsáveis pela locomoção (Alexander, 1967; 
Lagler, 1977; Compagno, 1990; Dorit, et al., 1991; Breda et 
al., 2005) e promovem a propulsão. Quanto maior o 
comprimento relativo da nadadeira peitoral, maior tenderá a 
ser a propulsão. 

2.Comprimento 
relativo da 
nadadeira pélvica 

CRPel = CPel/CPei As nadadeiras pélvicas em Chondrichthyes oferecem 
estabilidade, guiam e freiam os movimentos (Harder, 1975). 
Além disso, as raias podem usar as pélvicas para criar 
fricção e ajudar a se estabilizar no substrato (Bond, 1979). 

3.Comprimento 
relativo da cauda 

CRCa = CCa/CT A cauda atua no equilíbrio natatório, oferecendo estabilidade 
no deslocamento (Patrícia Charvet-Almeida, comunicação 
pessoal). 

4.Largura relativa 
da boca 

LRBo = LBo/LDi A boca está localizada ventralmente e seu tamanho está 
diretamente relacionada à amplitude potencial de tamanho 
de presa. Dessa forma, maiores valores da largura relativa da 
boca indicam potencial para explorar presas maiores (Gatz 
Jr., 1979; Balon et al., 1986; Winemiller, 1991; Hahn et al., 
1997b).  

5.Abertura relativa 
do espiráculo 

AREs = CEs.LEs Espiráculos relativamente maiores podem indicar maior 
capacidade de entrada de água na câmara branquial, 
sugerindo maior resistência à baixa concentração de 
oxigênio. A comunicação dos espiráculos com a boca pode 
auxiliar no processamento dos recursos alimentares. 

 

Dieta 

Realizou-se a dissecção das raias para a remoção dos estômagos, os quais 

foram fixados em solução de formalina a 4% e, posteriormente conservados em álcool a 

70%. A composição da dieta dos indivíduos coletados foi avaliada através dos 

conteúdos gástricos, de acordo com o método volumétrico (porcentual do volume de 

cada item em relação ao volume total dos conteúdos estomacais) e de ocorrência 

(porcentual de estômagos nos quais cada item ocorreu em relação ao total de 

ocorrência) (Hyslop, 1980). O volume dos itens maiores foi determinado através de 
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provetas graduadas, enquanto que o dos itens menores foi obtido pela compressão do 

material com lâmina de vidro sobre placa milimetrada até a altura de 1 mm (Hellawell 

& Abel, 1971), convertendo para mililitros (multiplicando-se por 0,001).  

Para a análise das variações na composição da dieta entre as espécies e os 

locais, os recursos alimentares consumidos foram agrupados em sete categorias 

denominadas como: detrito/sedimento, vegetal superior, insetos aquáticos, 

invertebrados terrestres, moluscos, crustáceos e peixes. 

 

Análise dos dados 

Para sumarizar os dados de alimentação utilizou-se a Análise de 

Correspondência com remoção do efeito de arco (ACD; Gauch Jr, 1982) baseada nos 

dados de ocorrência dos itens alimentares para as espécies, utilizando os programas PC-

Ord, versão 4.1 (McCune & Mefford, 1999) e Statistica, versão 7.0. Os escores gerados 

foram testados por Análise de Variância (ANOVA), afim de observar eventuais 

diferenças na alimentação das espécies. 

A Análise de Componentes Principais (ACP) foi aplicada sobre a matriz de 

variância formada pelos cinco índices ecomorfológicos utilizando o software PC-ORD 

4.1 (McCune & Mefford, 1999). Essa ordenação é utilizada para sumarizar conjunto de 

dados com ampla variabilidade e evidenciar tendências. A seleção dos eixos para 

interpretação foi realizada com base no modelo de broken-stick (Jackson, 1993), 

segundo o qual, devem ser retidos para análise apenas os eixos com autovalores maiores 

do que aqueles gerados ao acaso. A Análise de Variância (ANOVA) foi aplicada para 

verificar a possível existência de diferenças significativas entre os escores das espécies 

gerados pela ACP, revelando diferenças ecomorfológicas para as espécies.  

Com o objetivo de testar a hipótese nula de independência do padrão 

morfológico das raias em relação às suas dietas e aos ambientes explorados foi realizado 

o Teste de Mantel (Legendre & Legendre, 1998). Este calculou a associação entre a 

matriz de distância morfológica dos indivíduos e as matrizes modelos de estrutura 

trófica (composição da dieta) e estrutura espacial (rios Paraná e Baía). 

A distância morfológica foi obtida a partir das distâncias euclidianas entre 

os índices ecomorfológicos para cada par de espécies, calculadas no software Statistica 

7.0, segundo a expressão abaixo (Gotelli & Ellison, 2004): 
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Na qual: n= número de índices ecomorfológicos  

xij  e xik= valores do índice ecomorfológico i para o par de espécies j e k. 

 

A matriz modelo de dieta foi construída a partir das informações dos 

conteúdos estomacais dos indivíduos analisados neste trabalho. Valor 1 (um) foi 

atribuído para o par de espécies constituído pela mesma espécie, ou seja indivíduos que 

possuíam o mesmo hábito alimentar, enquanto o valor 0 (zero) foi atribuído para o par 

formado por espécies diferentes, que apresentaram hábitos alimentares distintos.  

A matriz modelo de hábitat foi organizada a partir da ocorrência dos 

indivíduos nos ambientes estudados. Da mesma forma, foi atribuído valor 1 (um) para o 

par de indivíduos que ocorreram no mesmo ambiente e, valor 0 (zero) para o par de 

indivíduos que não ocorreram no mesmo ambiente. Esta análise foi realizada no 

programa NTSYS-pc (Rohlf, 1988) e a significância estatística foi estimada utilizando 

20.000 permutações das matrizes modelos. 

 

Resultados 
 

Morfologia 

Os dois primeiros eixos da ACP, aplicada sobre a matriz de índices 

ecomorfológicos, foram retidos para interpretação por apresentarem autovalores 

maiores do que aqueles gerados ao acaso pelo modelo broken-stick, explicando 78,6% 

da variabilidade total dos dados. A figura 3 apresenta a distribuição dos escores dos 

indivíduos de P. falkneri e P. motoro nos rios Paraná e Baía no espaço ecomorfológico 

multivariado, ordenados pelos dois primeiros eixos da ACP.  

A contribuição dos índices ecomorfológicos para a segregação das espécies 

de raias nos ambientes amostrados e seus respectivos autovetores foram: abertura 

relativa do espiráculo (AREsp= -0,92), largura relativa da boca (LRBo= -0,22), 

comprimento relativo da nadadeira peitoral (CRPei= -0,19) e comprimento relativo da 

nadadeira pélvica (CRPel= -0,18), todos correlacionados negativamente com CP1, 

enquanto apenas o comprimento relativo da cauda (CRCau= 0,15) se correlacionou 

positivamente com o mesmo eixo. 
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Fig. 3- Escores dos indivíduos de P. falkneri e P. motoro dos rios Paraná (PR) e Baía (BA), para os dois 

primeiros componentes principais (CP1 e CP 2), calculados sobre a matriz de variância de cinco 

índices ecomorfológicos. 

 

O CP 1 indicou que os indivíduos de P. motoro do rio Paraná apresentaram 

espiráculos maiores, enquanto naqueles de P. falkneri a cauda mostrou-se relativamente 

maior no mesmo ambiente. Análise de Variância testou a diferença entre os escores das 

espécies geradas pelo primeiro eixo da ACP e revelou diferenças ecomorfológicas 

significativas entre P. falkneri e P. motoro nos ambientes amostrados (F= 7,56; p= 

0,0002).  

A ANOVA calculada para os escores demonstrou que há variação 

ecomorfológica interespecífica significativa no rio Paraná (F= 15,68; p= 0,0003; Figura 

4a), porém o mesmo não foi observado no rio Baía (F= 1,90; p= 0,18; Figura 4b). 

Quanto à variação ecomorfológica intra-específica, apenas P. falkneri apresentou 

Comprimento relativo da cauda  Abertura relativa do espiráculo 
Largura relativa da boca 
Comprimento relativo da peitoral  
Comprimento relativo da pélvica 
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diferenças significativas entre os ambientes estudados (F= 15,32; p= 0,0003; Figura 4c), 

enquanto P. motoro não apresentou diferenças (F= 1,29; p=0,26; Figura 4d).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4- Variação morfológica interespecífica dos escores dos indivíduos de P. falkneri e P. motoro dos 

rios Paraná e Baía, para o primeiro componentes principais (CP1). 

 

Dieta 

Nesse trabalho foram analisados 71 conteúdos gástricos, sendo 49 

pertencentes a Potamotrygon falkneri e 22 a Potamotrygon motoro. A Tabela 2 

apresenta o padrão geral da composição da dieta das duas espécies, o qual incluiu 

vegetal superior, detrito/sedimento, insetos aquáticos, invertebrados terrestres, 

moluscos, crustáceos e peixes. Observou-se, portanto, que as espécies ingeriram 

recursos alimentares de naturezas distintas. Apesar dos insetos aquáticos serem presas 

freqüentemente encontradas nos conteúdos gástricos de ambas as espécies, P. motoro 

consumiu predominantemente esse recurso enquanto P. falkneri explorou 

intensivamente os peixes.    

 

b 

c d 

a 
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Tabela 2. Composição da dieta de Potamotrygon falkneri e Potamotrygon motoro na planície 
alagável do alto rio Paraná, Brasil. %V=percentual de volume; %O=percentual de ocorrência. 

Recursos Alimentares/ Espécies   P. falkneri   P. motoro 
  %V %O %V %O 
Vegetal Superior   0,84 16,21 5,34 13,59 
Detrito/Sedimento  0,81 5,40 8,90 9,70 
Insetos aquáticos         
 Odonata 1,20 3,78 42,28 9,71 
 Trichoptera 1,80 14,59 12,69 14,56 
 Ephemeroptera 1,53 14,05 17,95 14,56 
 Hemiptera 0,14 1,62 - - 
 Diptera     0,13 6,48 6,74 21,35 
 Coleoptera 0,12 1,08 5,35 10,67 
 Restos de insetos < 0,01 0,54 0,24 0,97 
Invertebrados terrestres      
 Ácaros  < 0,01 0,54 - - 
 Lepdoptera 0,01 1,08 - - 
 Thisanoptera < 0,01 0,54 - - 
 Homoptera < 0,01 0,54 - - 
Moluscos         
 Gastropoda 0,80 4,32 0,01 0,97 
         Limnoperna fortunei 3,55 4,86 0,01 0,97 
         Corbicula fluminea 0,07 0,54 - - 
 Moluscos não identificados 0,64 3,24 0,16 0,97 
Crustáceos         
 Paleomidae 0,12 1,08 - - 
        Macrobrachium sp. 2,13 1,62 - - 
Peixes         
 Cichlidae 0,25 0,54 - - 
 Loricariidae 0,02 0,54 - - 
 Characidae 0,05 0,54   
       Hoplosternun littorale 18,18 0,54 - - 
       Synbranchus sp. 2,07 1,08   
       Trachydoras paraguayensis 0,20 0,54 - - 
       Hoplias sp. 27,01 0,54 - - 
 Restos de Peixes 38,18 13,51 0,29 0,97 
TOTAL   100 100 100 100 

 

 

 

A ANOVA calculada para os escores da ADC revelou, de forma geral, a 

existência de diferenças significativas nas dietas de P. falkneri e P. motoro entre os 

ambientes estudados (F= 2,77; p= 0,04). Porém, foram avaliadas separadamente as 

variações interespecíficas nas dietas, bem como as diversificações intra-específicas 

dentro dos ambientes analisados (Figura 5). 
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Fig. 5- Média e erro padrão da dieta dos indivíduos de P. falkneri e P. motoro do rio Paraná e Baía para o 
primeiro eixo da ADC. 

 

 

A ANOVA identificou diferenças significativas nas médias dos escores da 

ADC revelando diferenças significativas nas dietas de P. falkneri e P. motoro no rio 

Paraná (F= 7,08; p = 0,01; Figura 5a), porém o mesmo não foi verificado no rio Baía 

para as mesmas espécies (F= 0,33; p= 0,57; Figura 5b). Portanto, apenas o rio Paraná 

apresentou variações interespecíficas na dieta das espécies de raias. 

Quanto às variações intra-específicas na dieta entre os ambientes analisados, 

apenas para P. fakneri foram registradas diferenças significativas (F= 4,24; p= 0,04; 

Figura 5c). Potamotrygon motoro, por sua vez não demonstrou dietas diferentes entre os 

ambientes amostrados (F= 1,41; p=0,24; Figura 5d).  

O teste de Mantel revelou correlação significativa entre a matriz de distância 

morfológica e a matriz modelo de dieta, analisando as duas espécies juntas no rio 

Paraná (Z= -0,26; p= 0,0001) e no rio Baía (Z= -0,59; p=0,001).  

Quanto aos ambientes explorados pelas espécies, P. falkneri revelou 

correlação significativa entre a matriz de distância morfológica e a matriz modelo de 
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estrutura espacial, analisando os dois ambientes juntos (Z= -0,16; p=0,001). Por outro 

lado, P. motoro não apresentou correlação significativa (Z= 0,13; p=0,15). 

 

Discussão 

A planície de inundação do alto rio Paraná, localizada entre a barragem de 

Porto Primavera e o reservatório de Itaipu, apresenta diversos biótopos aquáticos dos 

quais se destacam as calhas dos rios Paraná, Baía e Ivinheima, canais secundários e 

lagoas permanentes. Dessa forma, credita-se a alta diversidade biológica dessa área à 

ampla diversidade de biótopos e de recursos naturais disponíveis. 

Neste trabalho foi confirmada a hipótese de que há correlação significativa 

da morfologia de P. falkneri e P. motoro com seus respectivos padrões de dieta tanto no 

rio Paraná, quanto no rio Baía. Isso indica que em ambos os rios a morfologia das duas 

espécies mostrou-se dependente da dieta. Quanto à relação entre a morfologia e os 

ambientes explorados pelas espécies, apenas P. falkneri apresentou correlação 

significativa. Esse resultado demonstra, portanto, que o padrão morfológico de P. 

falkneri depende de qual rio esteja sendo considerado, enquanto a morfologia de P. 

motoro independe do rio analisado. 

A composição da dieta foi distinta para P. falkneri e P. motoro, sendo a 

primeira predominantemente piscívora e a segunda insetívora. A ocorrência de vegetais 

superiores nos estômagos de ambas as espécies, provavelmente indica ingestão 

acidental, já que os potamotrigonídeos, assim como os demais elasmobrânquios são 

predominantemente carnívoros (Camhi et al., 1998).  A presença de detrito/sedimento 

ressaltou o hábito bentônico das raias, bem como a própria ocorrência dos insetos 

aquáticos, os quais são comumente encontrados enterrados no substrato.  

As duas espécies apresentaram dietas significativamente diferentes apenas 

no rio Paraná, corroborando os resultados apresentados por Lonardoni et al. (2006) que 

também verificaram hábitos alimentares distintos para essas espécies, além da baixa 

sobreposição trófica. O conhecimento da dieta desses peixes é um fator importante para 

o entendimento das relações tróficas nesses ambientes, pelo fato dos elasmobrânquios 

(tubarões e raias) estarem entre os predadores de topo, exercendo papel importante no 

controle de populações de peixes e invertebrados em níveis tróficos inferiores (Camhi et 

al., 1998).   
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Ao avaliar a dieta no rio Baía, não foram detectadas diferenças 

significativas entre as duas espécies e, ainda esse resultado se repetiu quando 

comparadas as dietas de P. motoro em ambos os ambientes amostrados. Esses 

resultados podem indicar padrões não confiáveis devido ao baixo número de indivíduos 

de P. motoro coletados nesse rio. Esse fato também pode explicar a grande variabilidade 

no erro padrão dos escores da ADC observada para essa espécie. 

Assim como a análise da dieta, a análise ecomorfólogica verificou 

diferenças significativas na morfologia das duas espécies de raias apenas no rio Paraná, 

porém foi registrada também a diferença ecomorfológica intra-especifica de P. falkneri 

para os ambientes estudados.  

A variação intra-específica na dieta de P. falkneri entre os rios Paraná e 

Baía, demonstrada pela ADC, indicou o uso diferenciado de recursos alimentares por 

essa espécie em cada ambiente. Esse fato, associado aos padrões ecomorfológicos 

apresentados pela ACP sugerem que as diferenças na dieta são decorrentes das 

diferenças morfológicas. 

A segregação ecomorfológica verificada entre P. falkneri e P. motoro para o 

rio Paraná, corroborou os resultados observados por Lonardoni (2008). As principais 

estruturas morfológicas responsáveis por essa segregação foram a cauda relativamente 

maior de P. falkneri e os espiráculos, boca e nadadeiras maiores para P. motoro.  

A cauda relativamente maior de P. falkneri sugere maior estabilidade 

durante a natação (Lonardoni, 2008), o que pode auxiliar no deslocamento, dada à 

elevada velocidade de corrente registrada para o fundo do rio Paraná por Souza-Filho & 

Stevaux (1997).  

Potamotrygon motoro apresentou os espiráculos relativamente maiores. 

Considerando que a comunicação do espiráculo com a cavidade orofaringeal 

proporciona a expulsão de parte do sedimento abocanhado junto com as presas, 

justifica-se, desta forma, a relevância desta estrutura anatômica para esta espécie, já que 

os invertebrados bentônicos foram registrados como itens preferenciais em sua dieta. 

Este procedimento de expulsão de sedimento já foi registrado para raias 

marinhas de Dasyatidae (Aguiar, 2005). Levando-se em conta o tipo de substrato do rio 

Paraná, basicamente constituído por areia, a utilização deste mecanismo durante a 

captura e processamento das presas, torna os espiráculos estruturas altamente 

relacionadas com o processamento dos recursos alimentares por P. motoro nesse rio. 
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Em geral, a maioria das raias são comedoras por sucção e podem separar ou 

remover material através da manipulação dentro da cavidade oral, por possuírem 

controle preciso da mandíbula inferior devido ao grande número de inserções 

musculares, quando comparadas a outros elasmobrânquios (Dean et al., 2005). 

Alguns estudos têm apresentado evidências de associações entre estratégias 

de forrageio e alimentação com adaptações morfológicas (Pouilly et al., 2003) o que 

pode refletir em respostas convergentes ou divergentes quanto às pressões ecológicas de 

predação e competição, por exemplo. 

Segundo Winemiller (1991), a ocupação do nicho e a utilização dos recursos 

pela ictiofauna podem ser inferidas pelas características morfológicas, como a relação 

direta entre o formato do corpo e a posição do indivíduo na coluna d’água, ou a 

orientação relativa da boca, indicando em que posição ocorre a tomada do recurso 

alimentar.  

Assim, os estudos ecomorfológicos baseiam-se no argumento de que 

variações adaptativas no fenótipo das espécies podem promover diferenças no 

desempenho das estruturas morfológicas e gerar variações na utilização dos recursos 

disponíveis (Wainwright, 1996; Oliveira, 2003). Nesse contexto, os hábitos alimentares 

de P. falkneri e P. motoro parecem ser o fator promotor da segregação das espécies de 

raias nos rios analisados, colaborando para a coexistência das duas espécies.  

Análises evolutivas dos mecanismos de alimentação em peixes podem 

auxiliar no reconhecimento das características funcionais específicas que são mais 

susceptíveis à variação entre os táxons e que podem conduzir a diferenças no 

desempenho e dieta. Incluído neste grupo de variáveis preditoras estão aquelas 

relacionadas ao comportamento alimentar: a organização do sistema muscular para a 

abertura e fechamento da mandíbula, o tamanho da boca e a força exercida pelos 

músculos utilizados no esmagamento de presas.  

Assim, a relação entre a morfologia e ecologia será feita com mais firmeza 

quando as variáveis escolhidas forem aquelas que refletem claramente a capacidade do 

organismo para realizar comportamentos relevantes e para isso, são requeridos estudos 

de morfologia funcional. Entre alguns, pode-se citar aqueles trabalhos que trataram do 

movimento ondulatório das nadadeiras peitorais das raias (Alexander, 1967; Compagno, 

1990; Rosenberg & Westneat, 1999) as quais promovem propulsão e direcionamento na 

natação e, os estudos quanto à largura da boca, que relacionam o tamanho desta com o 
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tamanho potencial da presa (Gatz Jr., 1979; Winemiller, 1991; Hahn et al., 1997b), há 

muito utilizados para os teleósteos.  

Portanto, a coexistência simpátrica de P. falkneri e P. motoro nos rios 

estudados, a despeito de serem espécies congêneres e apresentarem certo grau de 

sobreposição trófica, foi proporcionada pela segregação ecomorfológica na dieta e no 

uso do hábitat, decorrente, provavelmente, de pressões seletivas do ambiente. 
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Capítulo 2 – Exploração de hábitats lóticos e semi-lóticos por Potamotrygon 
falkneri Castex & Maciel, 1963 (Chondrichthyes-Potamotrygonidae): a influência 
da variação morfológica intra-específica. 

 

Resumo 

 

 
A diversificação morfólogica intra-específica em peixes pode ser considerada a 
variabilidade individual que leva freqüentemente a polimorfismos tróficos. Além deste 
tipo, pode-se citar também variações relacionadas ao dismorfismo sexual, variações 
ontogenéticas, relações predador-presa e variações espaciais em escala regional. A 
análise dos conteúdos gástricos de P. falkneri do rio Paraná, permitiu constatar o 
consumo de peixes (IAi = 52,44%) , seguido de insetos aquáticos (IAi = 46,65%). Já a 
análise dos estômagos dos indivíduos coletados no rio Baía registrou 
predominantemente peixes (IAi = 73,0%), seguido de moluscos (IAi= 18,51%) e insetos 
aquáticos (IAi= 5,36%). As distintas características físico-químicas da água dos rios 
analisados constituíram as principais diferenças entre esses hábitats, interferindo na 
composição e abundância dos recursos e também na composição da dieta. O resultado 
da Análise Discriminante Canônica (ADC), com os resíduos padronizados das medidas 
morfológicas lineares sobre a largura do disco indicou comprimento da nadadeira 
peitoral (CPei= -0,72), comprimento dos espiráculos (CEs= 0,26), largura da boca 
(LBo= -0,19) e comprimento da cauda (CCa= -0,18) como os fatores que mais se 
correlacionaram com o primeiro eixo canônico, portanto foram as estruturas que 
contribuíram efetivamente para a segregação de P. falkneri nos ambientes amostrados. 
No rio Paraná o comprimento das nadadeiras pélvicas e a largura dos espiráculos foram 
as medidas que apresentaram correlações positivas com o primeiro eixo canônico da 
ADC, porém as correlações foram muito baixas, revelando que essas variáveis não 
foram importantes para a segregação entre os indivíduos de P. falkneri. Dessa forma 
acredita-se que as pressões ambientais exercidas pela planície de inundação contribuiu 
para a segregação fenotípica intra-específica em Potamotrygon falkneri, conduzindo ao 
estabelecimento da segregação ecológica verificada para essa espécie. 

 
 
 
 
 
Palavras-chave: Potamotrygonidae. Uso de hábitat. Dieta. Diversidade ecomorfológica. 
Índices ecomorfológicos. Variação intra-específica.   
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Chapter 2 - Exploration of lotic and semi-lotic habitats by Potamotrygon falkneri 
(Chondrichthyes-Potamotrygonidae): the influence of intra-specific morphological 
variation. 

 

Abstract 
 
 
Intra-specific diversification in fish can be considered the individual variability that 
frequently leads to trophic polymorphisms. Besides this kind of diversification, there are 
also variations related to sexual dismorsphism, ontogenetics variations, predator-prey 
relationships and regional and temporal scale variations. The analysis of P. falkneri 
from Paraná River gastric content  showed the consumption of fishes (IAi – 52.44%) 
and aquatic insects (IAi = 46.65%). On the other hand, the stomach analysis from Baia 
River individuals recorded mainly fishes (IAi = 73.0%), followed by molluscs (IAi = 
18.51%) and aquatic insects (IAi = 5.36%). The distinct physical-chemical 
characteristics in the two studied habitats constituted the main difference between them, 
interfering on resource composition and abundance and consequentially on rays’ diet 
composition. The Canonic Discriminant Analysis (CDA) of the residues of linear 
morphological measures of disc width showed pectoral fin length (CPei = -0,72), mouth 
width (LBo = -0,19) and tail length (CCa = -0,18) as the most correlated factors with the 
first canonic axis, indicating these as the structures that effectively segregate P.falkneri 
from the two environments. In Paraná River the pelvic fin length and spiracle width 
were the variables that correlated positively with the first canonic axis of CDA, though 
correlations were very low, revealing that these variables were not important to the 
segregation of P.falkneri individuals. Considering these results, it is probable that the 
environmental pressure played by the floodplain on the fishes contributes to the 
phenotypic intra-specific segregation in Potamotrygon falkneri, leading to the 
establishment of ecologic segregation of this species.  
 

 
 
 
 
Keywords: Potamotrygonidae. Use of habitat. Diet. Ecomorphological diversity. 
Ecomorphological indices.  Intra-specific variation. 
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Introdução 

 

Variações morfológicas intra-específicas são relativamente comuns entre os 

vertebrados, principalmente quanto às estruturas relacionadas à alimentação, o que 

geralmente ocorre devido ao uso diferenciado dos recursos alimentares.  

Em peixes, a diversificação intra-específica foi bem documentada por 

Robinson & Wilson (1994), os quais relatam que a variabilidade individual leva 

freqüentemente a polimorfismos tróficos. Além deste tipo, pode-se citar também 

variações relacionadas a dimorfismo sexual, variações ontogenéticas, relações predador-

presa e variações espaciais em escala regional. 

A variação na composição e disponibilidade dos recursos alimentares entre 

as regiões pelágicas e litorâneas dos lagos, por exemplo, também leva muitas espécies a 

exibirem variações morfológicas externas (formas bentônicas e pelágicas) (Robinson & 

Wilson, 1994; Oliveira, 2005) e internas, como hipertrofia de músculos utilizados para 

quebrar presas duras (Mittelbach et al., 1999). Tais variações são relevantes, pois 

fornecem indícios de adaptações dos organismos a diferentes condições do meio (Mina, 

1991).  

Muitos ambientes aquáticos apresentam hábitats com diferenças na 

velocidade da água e, assim, várias espécies de peixes são conhecidas por exibirem 

morfologias distintas ao longo desse gradiente, apresentando maiores segregações 

morfológicas entre ambientes lóticos e lênticos. Sobretudo, as planícies de inundação 

apresentam alta heterogeneidade de hábitats, compreendendo rios, canais, lagoas 

desconectadas e conectadas com características limnológicas distintas (Thomaz et al., 

2004). Essa ampla variedade de hábitats e seus micro-hábitats associados tornam-se 

imprescindíveis para a manutenção da alta diversidade desses ambientes. 

Após a formação do reservatório de Itaipu em 1982, três espécies de 

Potamotrygonidae passaram a ser registradas na planície alagável do alto rio Paraná 

(Agostinho et al., 1997)  entre elas, Potamotrygon falkneri, que corresponde ao único 

grupo de elasmobrânquios restritos ao ambiente dulcícola.  

A família distribui-se amplamente nos rios sul-americanos que possuem 

drenagem para o Atlântico e apresenta grande riqueza de espécies, contando com cerca 

de dezenove a vinte e uma espécies válidas, a maioria na Amazônia. São distribuídas em 
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três gêneros: Plesiotrygon, Paratrygon e Potamotrygon (Rosa, 1985; Carvalho et al., 

2003). 

Britski et al. (2007) descrevem que a espécie pode apresentar  largura de 

disco de até um metro, dentes relativamente pequenos, de coroas largas e achatadas, 

sendo que em machos maduros existem cúspides. Sua superfície dorsal é de coloração 

marrom com numerosas manchas amarelas de formato irregular, ovais e reniformes, 

geralmente maiores que o diâmetro do olho. 

Considerando a alta heterogeneidade limnológica dos habitas da planície 

alagável do alto rio Paraná, o objetivo deste trabalho foi avaliar a variação morfológica 

nos indivíduos de Potamotrygon falkneri entre os rios Paraná e Baía. Para isso, testou-se 

a hipótese de que há variação morfológica intra-específica em Potamotrygon falkneri 

Castex & Maciel, 1963 (Chondrichthyes, Potamotrygonidae) entre os ambientes 

analisados. 

 

Material e Métodos 

 

Área de estudo 

O rio Paraná é o segundo maior da América do Sul, com 4.695 km de 

extensão, área de drenagem de 3,1 x 106 km2 e picos de vazão de 65 x 103 m3.s-1. A 

bacia do rio Paraná em território brasileiro cobre 891.150 km2 ou 10,5% da área total 

(Bonetto, 1986; Agostinho et al., 2007).  

No terço inferior do alto rio Paraná há uma ampla planície de inundação, 

com áreas anastomosadas envolvendo canais secundários, entre os quais se encontram 

ambientes lóticos (rios), semi-lóticos (canais) e lênticos (lagoas). As coletas foram 

realizadas no âmbito do Programa Pesquisas Ecológicas de Longa Duração 

(PELD/CNPq - Sítio 6) na planície alagável do alto rio Paraná, especificamente nas 

calhas principais dos rios Paraná e Baía (Figura 1).  
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Fig. 1- Mapa da área de estudo e localização das estações de coleta na planície alagável do alto rio 

Paraná, Brasil. 
 

Coleta de dados 
As variáveis limnológicas foram obtidas trimestralmente entre fevereiro de 

2007 e 2008 pelo laboratório de Limnologia do Nupélia (Núcleo de Pesquisas em 

Limnologia, Ictiologia e Aquicultura)/UEM (Universidade Estadual de Maringá) e 

consistiram em: temperatura, oxigênio dissolvido, pH, condutividade, transparência 

(disco de Secchi), clorofila e nitrogênio e fósforo total.   

A coleta das raias foi realizada ao longo de três amostragens (junho e 

outubro de 2007 e março de 2008) utilizando caniço com molinete (iscas de lambari, 

Astyanax spp.) e fisgas (arpões), ambos com esforço de cinco horas diárias no período 

diurno. As raias capturadas foram transportadas para o laboratório da Base Avançada do 

Nupélia, no município de Porto Rico, (PR), onde foram numeradas e medidas. A 

identificação da espécie e a tomada de medidas morfométricas foram realizadas de 
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acordo com Rosa (1985) e confirmadas pelo Laboratório de Sistemática da USP, sob a 

responsabilidade do Prof. Dr. Marcelo de Carvalho. 

 
Morfologia 

Foi utilizado paquímetro digital com precisão de 0,01mm para medir os 

peixes recém capturados, sempre pelo mesmo pesquisador. As medidas morfométricas 

lineares estimadas foram: comprimento total (CT), comprimento da nadadeira peitoral 

(CPei), largura do disco (LDi), comprimento da cauda (CCa), comprimento e largura 

dos espiráculos (CEs e LEs), largura da boca (LBo) e comprimento da nadadeira pélvica 

(CPel) (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2- Representação esquemática das medidas morfométricas lineares (A) medidas dorsais: CT= 

comprimento total, CPei= comprimento da nadadeira peitoral, LDi= largura do disco, CCa= 

comprimento da cauda, LEs= largura do espiráculo, CEs= comprimento do espiráculo  e, (B) 

medidas ventrais: LBo= largura da boca, CPel= comprimento da nadadeira pélvica. 

 

Dieta 

As raias foram dissecadas para a remoção dos estômagos, os quais foram 

fixados em solução de formalina a 4% e, posteriormente conservados em álcool a 70%.  

A B 

CT 
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A análise da composição da dieta dos exemplares coletados foi realizada através da 

avaliação dos conteúdos gástricos, de acordo com o método volumétrico (porcentual do 

volume de cada item em relação ao volume total dos conteúdos estomacais) e de 

ocorrência (porcentual de estômagos nos quais cada item ocorreu em relação ao total de 

ocorrência) (Hyslop, 1980).  

O volume dos itens maiores foi determinado através de provetas graduadas, 

enquanto que o dos itens menores foi obtido pela compressão do material com lâmina 

de vidro sobre placa milimetrada até a altura de 1 mm (Hellawell & Abel, 1971), sendo 

o resultado convertido em mililitros (multiplicando-se por 0,001). Para a análise das 

variações na composição da dieta dos indivíduos de P. falkneri, os recursos alimentares 

consumidos foram agrupados em sete categorias de composição ampla, denominados: 

detrito/sedimento, vegetal superior, insetos aquáticos, invertebrados terrestres, 

moluscos, crustáceos e peixes. Para a avaliação da dieta, os dados volumétricos e de 

ocorrência foram associados no Índice Alimentar (IAi) (Kawakami & Vazzoler, 1980) 

conforme a expressão abaixo:  

 

Onde: IAi = Índice alimentar  

 %O = percentual de ocorrência do item 

 %V= percentual de volume do item 

 
Análise de dados  

A Análise de Componentes Principais (ACP) foi aplicada sobre a matriz de 

correlação das variáveis limnológicas, a fim de reconhecer quais delas revelaram as 

diferenças para os ambientes amostrados, utilizando o software PC-ORD 4.1 (McCune 

& Mefford, 1999). A seleção dos eixos para interpretação foi realizada de acordo com o 

modelo de broken-stick (Jackson, 1993), segundo o qual devem ser retidos para análise 

apenas os eixos com autovalores maiores do que aqueles gerados ao acaso. A Análise de 

Variância (ANOVA) foi aplicada para verificar a existência de diferenças significativas 

entre os escores das variáveis limnológicas gerados pela ACP através do software 

Statistica 7.0.  

A Análise Discriminante Canônica (ADC) foi aplicada sobre os resíduos 

padronizados das medidas lineares utilizando a largura do disco (LDi) como variável 
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independente, realizando sete regressões lineares,  a fim de reconhecer que variáveis 

morfológicas mais contribuíram para a segregação dos indivíduos de P. falkneri, com a 

utilização do software Statistica 7.0. Uma ANOVA testou os escores da ADC para as 

duas espécies. 

 
Resultados 

Apenas o Componente Principal 1 (CP 1) foi retido para interpretação, o 

qual explicou 60,30% da variabilidade dos dados ambientais. Fósforo total, nitrogênio 

total, clorofila e temperatura foram correlacionados negativamente com o CP 1, 

representando características do rio Baía, enquanto pH, transparência, condutividade e 

oxigênio dissolvido correlacionaram-se positivamente com este eixo caracterizando o 

rio Paraná (Figura 3). A ACP aplicada para sumarizar as variáveis limnológicas 

apresentou diferenças significativas entre os ambientes amostrados (CP1: F= 13,94; p= 

0,005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3- Escores da ACP calculados sobre a matriz de correlação das variáveis limnológicas dos 
ambientes amostrados. 
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Morfologia 

O resultado da Análise Discriminante Canônica (ADC, Tabela 1, Figura 4) 

com os resíduos padronizados das medidas morfológicas lineares sobre a largura do 

disco, indicou comprimento da nadadeira peitoral (CPei= -0,72), comprimento dos 

espiráculos (CEs= -0,26), largura da boca (LBo= -0,19) e comprimento da cauda (CCa= 

-0,18) como os fatores que mais se correlacionaram com o primeiro eixo canônico, 

portanto foram as que contribuíram efetivamente para a segregação de P. falkneri nos 

ambientes amostrados (Tabela 1, Figura 4). 

Tabela 1. Valores de correlação de Pearson (r) (p 
< 0,01) das variáveis canônicas (resíduos 
padronizados das medidas morfométricas lineares) 
com o primeiro eixo canônico da discriminante. 

Medida  Pearson (r) 
CPei -0,72 

CEs  -0,26 

LBo -0,19 

CCa -0,18 

CT -0,04 

CPel 0,03 

LEs 0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4- Média e erro padrão dos escores do primeiro eixo canônico da ADC com os resíduos padronizados 
das medidas lineares dos indivíduos de P. falkneri nos ambientes de estudo. 
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Dieta 

A análise dos conteúdos gástricos de P. falkneri correspondente ao rio 

Paraná, permitiu constatar o consumo de peixes (IAi = 52,44%) , seguido de insetos 

aquáticos (IAi = 46,65%) (Tabela 2 e Figura 5a). É importante ressaltar que quando 

observada a categoria peixes nos estômagos, o grau de digestão estava avançado, 

impossibilitando a identificação. Além disso, notou-se o consumo de partes (restos) 

destes, o que pode ser devido ao descarte de vísceras por pescadores. As larvas de 

insetos que constituíram boa parte dos conteúdos estomacais foram de Chironomidae e 

Odonata. Moluscos, detrito/sedimento e vegetais foram pouco consumidos (IAi=0,3%).  

 

Tabela 2- Valores do Índice Alimentar de Potamotrygon falkneri nos rios Paraná e Baía, expressos em 
porcentagem (IAi%). 

Categorias de itens IAi % Rio Paraná IAi % Rio Baía 
Insetos Aquáticos 46,65 5,36 

Invertebrados Terrestres 0,004 0,0005 

Peixes 52,44 72,99 

Crustáceos 0,001 1,81 

Moluscos 0,27 18,51 

Detrito/Sedimento 0,30 0,017 

Vegetal Superior 0,32 1,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5- Índice Alimentar (IAi) de Potamotrygon falkneri nos rios Paraná e Baía. Inst Aqua= insetos 

aquáticos; Inver Ter= invertebrados terrestres; Det/sed= detrito/sedimento; vegetal= vegetal 

superior. 

 

 

a) b) 
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Nos estômagos dos indivíduos coletados no rio Baía foram registrados 

predominantemente peixes (IAi = 73,0%), seguido de moluscos (IAi= 18,51%) e insetos 

aquáticos (IAi= 5,36%) (Tabela 1 e Figura 5b). Os peixes observados foram indivíduos 

de Synbranchus marmoratus, Hoplias spp. e Trachidoras paraguayensis. Não foi 

possível identificar alguns moluscos devido ao grau avançado de digestão, mas foi 

registrada Limnoperna fortunei, um bivalve invasor. As larvas de insetos observadas 

nos estômagos dos indivíduos desse rio foram principalmente de Ephemeroptera e 

Trichoptera. 

Discussão 

Muitas espécies de peixes apresentam diferenças morfológicas intra-

específicas entre os hábitats, o que pode promover variações nas estratégias de 

exploração dos recursos no ambiente natural. Este trabalho demonstrou evidências para 

aceitar a hipótese de que há variação morfológica intra-específica em Potamotrygon 

falkneri dos rios Paraná e Baía.  

As características físico-químicas da água dos rios analisados constituíram 

as principais diferenças entre esses hábitats, interferindo diretamente na composição e 

abundância das presas, bem como confirmaram a condição impactada do rio Paraná, 

cujas características limnológicas como elevada transparência, baixas concentrações de 

nutrientes e alta condutividade, são implicações dos barramentos a montante da área de 

estudo. O rio Baía apresentou maiores valores de nutrientes e baixo pH, devido à 

presença de compostos húmicos principalmente no período de início da cheia (Bini et 

al., 2001). 

Os hábitats da planície diferem em morfometria, grau de conectividade com 

o rio principal e canais secundários, assim como quanto à dinâmica hidrológica. Estas 

diferenças determinam a especificidade limnológica de cada hábitat, a qual afeta a 

presença, a abundância e a distribuição dos organismos, assim como a dinâmica de 

importantes processos ecológicos tais como a produtividade primária e a decomposição 

(Thomaz et al., 2004) 

No rio Paraná o comprimento das nadadeiras pélvicas e a largura dos 

espiráculos foram as medidas que apresentaram correlações positivas com o primeiro 

eixo canônico da ADC. Porém, as correlações foram muito baixas, revelando que essas 

variáveis não foram importantes para a segregação entre os indivíduos de P. falkneri.  
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As principais características morfológicas que contribuíram para a 

segregação dos indivíduos de P. falkneri no rio Baía foram: comprimento da nadadeira 

peitoral, comprimento do espiráculo, largura da boca e comprimento da cauda. O 

tamanho da nadadeira peitoral pode influenciar na propulsão natatória e dessa forma na 

eficiência de captura de presas (Lonardoni, 2008), considerando que as nadadeiras 

peitorais são as principais estruturas responsáveis pela locomoção (Alexander, 1967; 

Compagno, 1990; Breda et al.,2005). Ela é comumente utilizada pela espécie, que ao 

ondular as margens do disco próximo ao fundo, revolve o substrato, revelando presas 

abrigadas (Garrone-Neto & Sazima, 2009) como os insetos aquáticos, por exemplo. 

O rio Baía é um ambiente semi-lótico e contem carga de nutrientes maior 

que o rio Paraná, assim é plausível sugerir que tenha havido maior quantidade de 

detrito/sedimento nos conteúdos estomacais, porém, foi observado o contrário. Isto pode 

ser explicado pelo maior comprimento do espiráculo que P. falkneri apresentou na 

análise morfológica para o rio Baía. Essa estrutura e os músculos associados a 

alimentação podem permitir a manipulação dos recursos alimentares, ao mesmo tempo 

promover maior remoção de detrito/sedimento da dieta.  

A maior largura da boca apresentada pelos indivíduos do rio Baía sugere 

que as raias desse ambiente têm o potencial para ingerir presas maiores (Gatz Jr., 1979; 

Balon et al., 1989; Winemiller, 1991; Hanh et al., 1997). As análises dos conteúdos 

estomacais dos indivíduos desse rio revelaram individuos imaturos inteiros de Holplias 

spp. e Synbranchus marmoratus espécies nativas da região, e ainda, juvenis de 

ciclídeos. 

A análise da dieta da espécie revelou que esta é constituída basicamente por 

peixes, como já relatado por Lonardoni et al. (2006) que analisaram somente raias do 

rio Paraná. Os peixes utilizados como recurso alimentar por P. falkneri no rio Baía 

foram consumidos inteiros, permitindo assim, identificá-los. Enquanto no rio Paraná os 

peixes encontrados nos estômagos eram, na maioria das vezes, restos de peixes (vísceras 

descartadas no rio por pescadores). Isso pode refletir a condição mais preservada do rio 

Baía, localizado em uma área distante de regiões urbanas, e que ainda apresenta 

margens com vegetação arbórea.  

O ambiente degradado se torna mais vulnerável à colonização de espécies 

não-nativas ou mais susceptível a dispersão e estabelecimento de espécies introduzidas 
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anteriormente (Baltz & Moyle, 1993). Em conseqüência disso, poucas espécies se 

tornam dominantes, sobretudo as generalistas e resistentes aos impactos, o que culmina 

na redução de disponibilidade de recursos alimentares. Dessa forma é possível sugerir 

que, provavelmente o rio Baía, um ambiente mais preservado, pode fornecer condições 

melhores para alimentação de P. falkneri, disponibilizando maior diversidade de peixes 

como recurso alimentar, em relação ao rio Paraná.  

As diferenças observadas na forma do corpo das raias, entre os distintos 

hábitas analisados, são compatíveis e reforçam os resultados encontrados para outras 

espécies de peixes da planície alagável do alto rio Paraná nos trabalhos de Oliveira 

(2005) e Breda (2005), levando-se em consideração que tais diferenças, freqüentemente, 

refletem variações na natação e na alimentação dos peixes. As diferenças morfológicas 

em P. falkneri levaram a diferenças na composição da dieta, sendo que o item 

preferencial (peixes) foi o mesmo, porém os itens complementares variaram, sendo 

moluscos no rio Baía e insetos aquáticos no rio Paraná. Estes últimos, que ocorreram 

também, mas em menor quantidade no rio Baía, tratavam-se de ordens diferentes, 

sugerindo que a disponibilidade deste recurso pode ter afetado diretamente o consumo.  

Sabe-se que em planícies alagáveis as espécies são submetidas a diferentes 

pressões ambientais e, em razão disso, as populações podem apresentar padrões de 

divergência relacionados aos diversos ambientes. Assim, as variações fenotípicas 

freqüentemente levam à diversificação no uso de recursos alimentares e do espaço, ao 

longo do tempo (Lowe-McConnell, 1999). 

Dentre as principais pressões ambientais exercidas pela planície de 

inundação sobre a ictiofauna pode-se citar a dinâmica espaço-temporal dos pulsos de 

cheia e seca (Neiff, 1990), a variabilidade no grau de conectividade (Thomaz et al., 

2004) e a  elevada hetereogeneidade de hábitats (Mina, 1991; Agostinho et al., 1995). 

Apesar dos rios amostrados serem próximos, as variações morfológicas 

intra-específicas em P. falkneri podem ser determinadas por fatores ecológicos 

relacionados a cada ambiente e promovem a divergência fenotípica. Há várias razões 

pelas quais os padrões morfológicos podem refletir respostas adaptativas a ambientes 

alternativos através da morfologia funcional da natação ou alimentação do peixe. A 

dissimilaridade morfológica pode ocorrer entre espécies taxonomicamente relacionadas, 

sugerindo divergência (Winemiller, 1991). Portanto, a segregação fenotípica intra-

específica em Potamotrygon falkneri, em decorrência de pressões seletivas inerentes aos 
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ambientes analisados, conduz ao estabelecimento da segregação ecológica verificada 

para essa espécie o que pode explicar o sucesso dessa espécie na colonização do alto rio 

Paraná. 
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