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Sinopse: Este estudo teve por objetivo comparar e descrever as respostas 

comportamentais de duas linhagens do gênero de peixe elétrico pulsador 

Microstermarchus (Gymnotiformes) quando expostas a estímulos interferentes. Estas 

respostas incluem o jamming avoidance response e outras modulações nas 

descargas de órgão elétrico. Não foram encontradas linhagens, apenas sub-

linhagens, porém os resultados mostraram que estas apresentam pequenas 

diferenças mensuráveis nas variáveis estabelecidas e semelhanças nos modelos 

gerais de resposta. Os relatos de ocorrências de chirps e interrupções permitiram 

uma melhor comparação entre os modelos neurais destes animais em relação a 

outros gymnotiformes podendo-se estabelecer, assim, hipóteses sobre as relações 

evolutivas entre o gênero Microsternarchus e os demais gêneros. Essas 

comparações levam a crer numa origem em comum de estratégias do sistema 

eletrogênico e eletrosensório entre peixes elétricos pulsadores e onduladores. 

Palavras-chave: Peixe elétrico; Microsternarchus; JAR; Gymnotiformes; 

Comportamento; DOE; Modulação de DOE; Chirps; Linhagens; 

Neurocomportamento.  



4 

 

Agradecimentos 

 

Agradeço a todos aqueles que contribuíram, direta ou indiretamente para a 

realização desta dissertação. 

Ao meu orientador, amigo e pai manauara José Antônio Alves-Gomes pela amizade, 

aprendizado e oportunidades únicas oferecidas. Muito obrigado por ter me iniciado 

no mundo dos peixes elétricos. 

Agradecimentos mais que especiais são necessários aos notáveis Chris Braun e Kip 

Keller. Exímios pesquisadores que apresentaram um papel fundamental para a 

realização deste trabalho. Obrigado pela amizade e ensinamentos. 

Aos meus pais: Maria A. C. Ramos Petersen e José Urbano Petersen pelo carinho e 

educação concebida.  Mãe e pai, vocês são e sempre serão os meus ídolos em 

humildade, trabalho e companheirismo.  

Aos meus irmãos: Carlos, Jéssica e Pedro por terem sido de fundamental 

importância à formação de meu caráter. Agradecimentos especiais são necessários 

a minha irmã bióloga, agora já mestre, Vivian, companheira de fanzine e de papos 

científicos. Shonen Fire pra sempre! 

Aos professores e amigos: Jaydione Marcon, Marina Anciães, Pedro Ivo, Reynaldo 

Pinto, Roberto Tavares e Thais Billalba pelas contribuições na aula de qualificação e 

na defesa do mestrado. 

Ao professor e amigo: Leandro Galvão pelas horas concedidas para me introduzir no 

mundo da programação.  

Ao professor e amigo: Masashi Kawasaki pelos e-mails trocados no decorrer deste 

projeto. Obrigado por sua acessibilidade e interesse em meu trabalho. 

Aos amigos do LFCE e LTBM: André, Ana, Carol, Crislainy, Ellen, Eun, Gérman, 

Jorge, Késede, Marcelo, Rebeca, Rodolfo, Samuel, Thays, Valesca, Vanessa, Vera, 

Vinicius e Yollanda. Obrigado pelos auxílios na coleta, laboratório e companheirismo 

de vocês. Agradecimentos mais que especiais são necessários à Adília Nogueira, 



5 

 

Adriel Lira, Diana José e a Renata Schmitt pelos auxílios, ensinamentos, discussões 

e companheirismo; também à Kyara e Jaqueline por terem sido pessoas acessíveis 

e ajudarem de forma essencial no LTBM. 

Aos meus companheiros de turma do BADPI 2011: Andreza, Antônio, Bruna, 

Camila, Cândida, Caroline, César, Douglas, Fernando, Madoka, Sewbert, Rayla e 

Walther. Faço agradecimentos especiais ao meu irmão manauara Diego Souza por 

todo o companheirismo e amizade; a Winnie Brum por sua amizade, sinceridade e 

pelos aprendizados; e a Renata Lima por ser uma tremembeense de dar orgulho. 

À minha querida e amável amiga-irmã: Jannise Chong, companheira de mestrado, 

de laboratório, de noites manauras e a peruana mais linda que já conheci. Obrigado 

pelas risadas e mesmo briguinhas que tivemos no decorrer destes anos. Pode 

sempre contar comigo. 

Aos companheiros e amigos: Amauri Krahl, Ederlon Flávio e Rayane Passos pela 

amizade, companheirismo e pela boa convivência nestes anos de mestrado.  

Aos pescadores e motoristas que auxiliaram nos trabalhos de campo. Agradeço 

especialmente aos sempre dispostos: Astro, China, Fonseca, Lorival e Zezinho.  

Aos demais amigos e companheiros que conheci neste lugar incrível e que, de 

alguma forma, contribuíram para este trabalho. De forma especial para: Daniela, 

Giselle, Hari, Henrique, Leandro, Karina, Maelin, Masseo, Maria, Paola, Patrick, 

Sannie, Saulo e Tati.  

Ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e todo o seu quadro de 

funcionários, pela oportunidade, apoio e aprendizados oferecidos. Também 

agradeço ao CNPq pela concessão da bolsa de mestrado. 

Obrigado! 

Thiago Petersen 

 

 

 



6 

 

Sumário 

 

Lista de Figuras ........................................................................................................................................... 8 

Lista de Tabelas ........................................................................................................................................ 10 

Lista de Abreviaturas, Símbolos e Siglas ............................................................................................... 11 

Resumo ...................................................................................................................................................... 13 

Abstract ...................................................................................................................................................... 14 

I. Introdução ............................................................................................................................................... 15 

     1.1. Aspectos gerais sobre a biologia da ordem Gymnotiformes ........................................................... 15 

     1.2. A eletrogênese e a eletrorecepção.................................................................................................. 16 

          1.2.1. A produção das descargas elétricas (eletrogênese)  ............................................................... 16 

          1.2.2. A percepção de sinais elétricos (eletrorecepção)  ................................................................... 17 

          1.2.3. O Sistema Eletrogênico e Eletrosensório (SEE) ..................................................................... 18 

     1.3. O controle nos padrões temporais da DOE ..................................................................................... 19 

     1.4. Origem e modulações da DOE ....................................................................................................... 20 

     1.5. O Jamming Avoidance Response (JAR) – A Resposta para Evitar Interferência  ........................... 23 

     1.6. A família Hypopomidae e o gênero Microsternarchus ..................................................................... 25 

II. Justificativa ........................................................................................................................................... 27 

III. Objetivos ............................................................................................................................................... 28 

     3.1. Geral ............................................................................................................................................... 28 

     3.2. Específicos ...................................................................................................................................... 28 

IV. Materiais e métodos ............................................................................................................................ 29 

     4.1. Coleta e delineamento amostral ...................................................................................................... 29 

     4.2. Esquema experimental .................................................................................................................... 30 

     4.3. Exposição aos sinais interferentes .................................................................................................. 33 

          4.3.1. Experimentos de diferença de fase constante: Delta φ (∆φ) ................................................... 35 

          4.3.2. Experimentos de frequência constante: Delta F (∆F) .............................................................. 37 

     4.4. Identificação das linhagens de Microsternarchus ............................................................................ 38 

         4.4.1. Extração e quantificação de DNA ............................................................................................. 38 

         4.4.2. Amplificação do fragmento para o código de barras de DNA (DNA barcode) .......................... 38 

         4.4.3. Sequenciamento Molecular ...................................................................................................... 39 

         4.4.4. Análise das sequências ............................................................................................................ 39 



7 

 

    4.5. Análises das variáveis comportamentais ......................................................................................... 40 

    4.6. Análises dos comportamentos de frequência e fase ........................................................................ 41 

V. Resultados ............................................................................................................................................ 42 

     5.1. Dados moleculares e identificação das linhagens ........................................................................... 42 

     5.2. Análise preliminar dos comportamentos e definições de variáveis comportamentais ..................... 45  

         5.2.1. Variáveis associadas à DOE fundamental, e períodos pré-teste, teste e pós-teste ................. 52    

     5.3.  Descrição dos comportamentos eletromotores observados ........................................................... 55 

         5.3.1. Elevação (EGF) e Diminuição Gradual de Frequência (DGF)  ................................................. 55 

         5.3.2. Acelerações rápidas e Chirps ................................................................................................... 58 

         5.3.3. Interrupções ............................................................................................................................. 64 

     5.4. Comportamentos de frequência e fase ........................................................................................... 67 

     5.5. Comparações das variáveis comportamentais entre as sub-linhagens e sexo ............................... 74 

     5.6. Ordenações ..................................................................................................................................... 82 

VI. Discussão ............................................................................................................................................. 84 

     6.1. Considerações sobre as variações encontradas entre as sub-linhagens e sexo ............................ 84 

     6.2. Considerações sobre as modulações das DOEs observadas ......................................................... 86 

         6.2.1. Acelerações rápidas e chirps ................................................................................................... 86 

         6.2.2. Interrupções ............................................................................................................................. 88 

         6.2.3. Elevações e Diminuições Graduais de Frequência (EGF e DGF)  ........................................... 89 

     6.3. Considerações sobre o JAR ............................................................................................................ 90 

         6.3.1. Experimentos de frequência constante (∆F) ............................................................................ 90 

         6.3.2. Experimentos de diferença de fase constante (∆φ) .................................................................. 92 

     6.4. Considerações neurofisiológicas das modulações das DOEs ........................................................ 93 

VII. Conclusões ......................................................................................................................................... 97 

VIII. Referências Bibliográficas .............................................................................................................. 100 

ANEXOS ................................................................................................................................................... 109 

 

 

 

 

 



8 

 

Lista de Figuras 

 
Figura 1. Exemplos da forma de onda da Descarga de Órgão Elétrico (DOE)  ................................... 17 
 
Figura 2. Fotografia dos dois tipos de eletroreceptores na superfície corporal de Eigenmannia 
(Gymnotiformes) ....................................................................................................................................... 18 
 
Figura 3. Fotografia da medula no nível do Núcleo Marca-passo (NM), no peixe elétrico pulsador 
Brachyhypopomus pinnicaudatus (Gymnotiformes) ............................................................................. 20 
 
Figura 4. Exemplos de diferentes modulações da DOE no peixe elétrico pulsador Brachyhypopomus 
brevirostris (Gymnotiformes)  .................................................................................................................. 21 
 
Figura 5. Exemplos de chirps dos peixe elétricos (Gymnotiformes).................................................... 22 
 
Figura 6. Jamming Avoidance Response (JAR) do peixe elétrico ondulador Eigenmannia (Gymnotiformes) 
e do peixe elétrico pulsador Hypopygus (Gymnotiformes)  .................................................................. 25 
 
Figura 7. Diferentes linhagens de Microsternarchus obtidas pelo método de agrupamento de vizinhos 
(Neighbor Joining) utilizando o modelo de distância K2 para o gene mitocondrial COI .................... 27 
 
Figura 8. Mapa com os locais de coleta dos peixes utilizados neste estudo ...................................... 29 
 
Figura 9. Representação esquemática do arranjo experimental .......................................................... 32 
 
Figura 10. Gônadas no início de maturação de Fêmea (F) e Macho (M) de Microsternarchus bilineatus
 .................................................................................................................................................................... 32 
 
Figura 11. Eletrodo de estimulação e esquema da apresentação do S2 no momento dos experimentos
 .................................................................................................................................................................... 34 
 
Figura 12. Representação do Intervalo Entre Pulso (IEP), da Fase e do pulso do gênero Microsternarchus
 .................................................................................................................................................................... 36 
 
Figura 13. Diferentes experimentos de diferença de fase constante (∆φ) ........................................... 36 
 
Figura 14. Gráfico de dois experimentos de frequência constante (∆F): +5 e -5 Hz ........................... 37 
 
Figura 15. Topologia obtida pelo método de agrupamento de vizinhos (Neighbor Joining (NJ) utilizando o 
modelo de distância K2P para o gene mitocondrial COI ....................................................................... 44 
 
Figura 16. Representação dos Níveis de Frequência (NF) e da Latência de Resposta (LR) .............. 47 
 
Figura 17. Exemplo de interrupção na DOE de Microsternarchus ....................................................... 48 
 
Figura 18. Chirps e acelerações rápidas ................................................................................................. 49 
 
Figura 19. Variedade de chirps observados em Microsternarchus quanto ao seu número de 
pulsos/intervalos ....................................................................................................................................... 50 
 
Figura 20. Metodologia para se encontrar modulações graduais de frequência (Hz) dos indivíduos 
estudados .................................................................................................................................................. 51 
 
Figura 21. Elevações e Diminuições Graduais de Frequência (EGF e DGF) ........................................ 55 
 
Figura 22. Elevação Gradual de Frequência (EGF) e Diminuição Gradual de Frequência (DGF) ocorrendo 
em conjunto de chirps e acelerações rápidas ........................................................................................ 56 
 
Figura 23. Acelerações e excursões de frequência extraídas das EGFs e DGFs analisadas ............ 57 
 
Figura 24. Número de chirps apresentados pelos indivíduos em todos os experimentos ................ 60 
 
Figura 25. Média do número total de chirps e acelerações rápidas apresentadas pelas sub-linhagens e 
sexo durante todos os experimentos ...................................................................................................... 60 
 



9 

 

Figura 26. Número de chirps segundo a sua categoria e as diferenças absolutas de frequência ou fase 
aplicadas em experimentos de frequência constante (∆F) e diferença de fase constante (∆φ) ........ 61 
 
Figura 27. Efeito inversamente proporcional do valor da aceleração (Hz/s) e da diferença entre IEPs (%)
 .................................................................................................................................................................... 62 
 
Figura 28. Valor do IEP (s) influenciando na alteração de voltagem (%). Quanto menor o IEP seguinte, 
numa ocorrência de chirp, maior será a alteração de voltagem (%) .................................................... 62 
 
Figura 29. Média da alteração de voltagem (%) nas 3 categorias de chirps ........................................ 64 
 
Figura 30. Interrupção curta encontrada no experimento de frequência constante (∆F) ................... 65 
 
Figura 31. Interrupção longa encontrada no experimento de frequência constante (∆F) .................. 66 
 
Figura 32. Efeitos assimétricos do ∆F ..................................................................................................... 67 
 
Figura 33. Sensibilidade das fases dos indivíduos testados segundo as médias das variáveis EFiresp e LR.
 .................................................................................................................................................................... 69 
 
Figura 34. Relação entre os experimentos de diferença de fase constante e porcentagem do número de 
vezes que elevações e diminuições de frequência foram observadas nos indivíduos testados ...... 69 
 
Figura 35. Comportamentos de frequência (Hz) observados durante os experimentos .................... 71 
 
Figura 36. Comportamentos relacionados à fase observados durante os experimentos de frequência 
constante (∆F) ........................................................................................................................................... 73 
 
Figura 37. Média e desvios padrão de LRmin (s) nos experimentos de diferença de fase constante . 74 
 
Figura 38. Média e desvios padrão de LRmin (s) segundo a sub-linhagem e sexo dos indivíduos nos 
experimentos de diferença de fase constante. ....................................................................................... 75 
 
Figura 39. Média e desvios padrão de LRmin (s) nos experimentos de diferença de frequência constante
 .................................................................................................................................................................... 75 
 
Figura 40. Média das variáveis de frequência dos períodos pré, teste e pós em experimentos de 
frequência constante ................................................................................................................................ 77 
 
Figura 41. Média das variáveis de frequência dos períodos pré, teste e pós em experimentos de fase 
constante ................................................................................................................................................... 78 
 
Figura 42.  Médias e desvios padrão da variável Freqmed para os experimentos de frequência constante 
por sub-linhagem ...................................................................................................................................... 79 
 
Figura 43. Médias e desvios padrão da variável Freqmed para os experimentos de diferença de fase 
constante por sub-linhagem .................................................................................................................... 79 
 
Figura 44. Porcentagem de tempo em que os indivíduos permaneceram nos Níveis de Frequência (NF) 
segundo sua sub-linhagem em todos os experimentos ........................................................................ 80 
 
Figura 45. Média de ∆Fmed/s dos indivíduos nos experimentos de frequência constante ............... 81 
 
Figura 46. Gráfico da ordenação (PCA) com os indivíduos dispostos segundo a sua linhagem e sexo 
utilizando variáveis obtidas de suas DOEs fundamentais .................................................................... 82 
 
Figura 47. Gráfico da ordenação (PCA) com tipos de chirps e acelerações rápidas. Cada ponto representa 
uma observação individual. ..................................................................................................................... 83 
 
Figura 48. Regiões excitatórias e inibitórias de elevação de frequência no JAR em Hypopygus ..... 93 
 
Figura 49. Controle do Núcleo Marca-passo em Brachyhypopomus ................................................... 94 
 
Figura 50. Despolarização sustentada das CR ....................................................................................... 97 

 



10 

 

Lista de Tabelas 

 
Tabela 1. Peixes usados nos experimentos ............................................................................................ 30 
 
Tabela 2. Comportamentos eletromotores encontrados durante o JAR de Microsternarchus .......... 41 
 
Tabela 3. Peixes usados nos experimentos com seu número, sexo, linhagem 
 e igarapé de coleta ................................................................................................................................... 42 
 
Tabela 4. Matriz da média de distância genética (K2P) para o gene COI. A matriz se refere as distâncias 
entre as diferentes linhagens de Microsternarchus e das sub-linhagens obtidas neste estudo ...... 43 
 
Tabela 5. Variáveis medidas na gravação da DOE fundamental ........................................................... 52 
 
Tabela 6. Variáveis medidas na gravação do pré-teste.......................................................................... 52 
 
Tabela 7. Variáveis medidas na gravação do teste ................................................................................ 53 
 
Tabela 8. Variáveis medidas na gravação do pós-teste. ........................................................................ 54 
 
Tabela 9. Variáveis medidas durante os chirps e acelerações rápidas ................................................ 54 
 
Tabela 10. Chirps em números absolutos apresentados pelos indivíduos em todos os experimentos 
separados por sub-linhagem e sexo ....................................................................................................... 58 
 
Tabela 11. Chirps apresentados pelos indivíduos nos experimentos de frequência constante ........ 59 
 
Tabela 12. Chirps apresentados pelos indivíduos nos experimentos de diferença de  
fase constante ........................................................................................................................................... 59 
 
Tabela 13. Média e desvio padrão (±) das variáveis extraídas dos chirps segundo 
 a sua categoria ......................................................................................................................................... 61 
 
Tabela 14. Número dos indivíduos, quantidade, média de tempo (s) e desvios padrão das interrupções 
encontradas durante os experimentos ................................................................................................... 65 
 
Tabela 15. Número de observações dos comportamentos eletromotores conforme o tipo de experimento 
de frequência constante ........................................................................................................................... 68 
 
Tabela 16. Número de observações dos comportamentos eletromotores conforme o tipo de experimento 
em diferença de fase constante ............................................................................................................... 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

Lista de Abreviaturas, Símbolos e Siglas 

∆F Delta F 

 DP Desvio padrão 

∆Fmed/s  Média por segundo do delta F  

∆φ Delta phi (fase) 

°C  Graus Celsius 

Aceli* Aceleração instantânea  

AMPA α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol-propionato

C Componente do pulso da descarga 

CM Célula Marca-passo 

CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

COI Citocromo c Oxidase subunidade I  

CR Célula Relé 

CV Coeficiente de Variação 

Df Diferença de Frequência 

DGF Diminuição Gradual de Frequência 

D-Loop Região controle de DNA mitocondrial 

dNTP desoxinucleotideo trifosfatado 

DOE Descarga de Órgão Elétrico 

EFi* Excursão de Frequência Instantânea  

EGF Elevação Gradual de Frequência 

ELL Lobo Eletrosensório da Linha Lateral 

Freq* Frequência 

G Grupo de variáveis correlacionadas 

GABA Ácido gama-aminobutírico 

Hz Hertz 

IEP* Intervalo Entre Pulso 

INPA Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

JAR Jamming Avoidance Response 

K2P Kimura-2-Parâmetros 

kHz Kilohertz 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* As abreviaturas marcadas por * apresentaram  

variações em função dos sub-parâmetros  

específicos medidos.  

 

LFCE Laboratório de Fisiologia Comportamental e Evolução 

LR Latência de Resposta 

Ml Mililitros 

mM Milimolar 

ms  Milissegundos 

NE Núcleo Eletrosensório 

NF Nível de Frequência 

Ng Nanogramas 

NLR Número de pulsos até o momento de resposta 

NM Núcleo Marca-passo 

NMDA N-Metil-D-aspartato 

NPM Núcleo Pré-Marcapasso 

NPMc Núcleo Pré-Marcapasso chirp 

NPMg Núcleo Pré-Marcapasso gradual 

NPMi Núcleo Pré-Marcapasso inibitório 

NPMS Núcleo Pré-Marcapasso Sublemniscal 

OE Órgão Elétrico 

Pb Pares de base 

PCA Principal Component Analysis 

PCR Polymerase Chain Reaction 

PPF Peak Power Frequency 

RAG-1 Gene nuclear ativador de recombinação 

S Segundos 

S1 DOE do peixe 

S2 Estímulo interferente 

SDS Dodecil Sulfato de Sódio 

SEE Sistema Eletrogênico e Eletrosensório 

VIE Visible Implant Elastome tags 

Μl Microlitros 

μM Micromolar 



13 

 

Resumo 

 

Gymnotiformes é uma ordem de peixes unicamente presentes na região neotropical, tendo o 

ápice de sua diversidade concentrado na região amazônica. A característica mais marcante 

deste grupo é a sua capacidade de gerar e perceber campos elétricos, sendo que, em 

conjunto, compõem o Sistema Eletrogênico e Eletrosensório. As descargas de Órgão 

Elétrico (DOE) são altamente precisas e coordenadas por um Núcleo Marca-passo (NM) 

presente na medula do peixe que, por sua vez, recebe informações para aumentar ou 

diminuir seu ritmo de outras duas regiões cerebrais. Em peixes elétricos, o comportamento 

de Jamming Avoidance Response (JAR) ocorre quando existe uma interferência entre as 

DOEs, levando os indivíduos envolvidos a se adaptar ao sinal interferente. Microsternarchus 

é um gênero da ordem Gymnotiformes, supostamente monotípico, classificado como peixe 

elétrico pulsador, apresentando pelo menos 4 linhagens e outras 8 sub-linhagens com 

elevadas diferenças moleculares. No presente trabalho foram realizados experimentos para 

se analisar e comparar o JAR e outras modulações da DOE entre duas linhagens de 

Microsternarchus. Não foram encontradas linhagens distintas entre os peixes 

experimentados, apenas sub-linhagens da linhagem C. Os resultados mostraram que as 

sub-linhagens se diferenciam em suas DOEs e mesmo em seus modelos de JARs. As 

principais diferenças entre as sub-linhagens foram vistas nas variáveis relacionadas às 

frequências, além de que machos apresentaram maior número de chirps e algumas fêmeas 

apresentaram interrupções abruptas em suas DOEs. Foram então relatados e descritos 

comportamentos de fase e de frequência para o JAR dos indivíduos experimentados, sendo 

estes comparados aos modelos experimentais realizados. Por fim, as modulações da DOE 

observadas foram relacionadas à neurofisiologia do controle do NM de outras espécies de 

Gymnotiformes. Concluiu-se, que: as linhagens, assim como o sexo, apresentam algumas 

diferenças mensuráveis em seus modelos de JARs; que o gênero estudado apresenta 

características em comum no JAR e nas suas modulações com outros gêneros da ordem 

Gymnotiformes; e que o gênero estudado compartilha, em parte, mecanismos de controle do 

NM com outros gêneros de peixes elétricos pulsadores e até mesmo onduladores. 
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Abstract 

 

Gymnotiformes is a fish order only present in the neotropical region, with the highest 

biodiversity in the amazon region. The most striking feature of this this group is the ability to 

generate and distinguish electric fields which working together make the Electrogenic and 

Electrosensory System. The Electric Organ Discharge (EOD) are highly accurate and 

coordinated by a Pacemaker Nucleus (PN) present in the fish’s medulla, which receives input 

to slow down or rise up your rhythm from two another brain regions. In electric fishes, the 

Jamming Avoidance Response (JAR) behavior begins when there is interference between 

the EOD signals, leading the individuals involved to adapt to the interfering signal. 

Microsternarchus is a fish genus from the order Gymnotiforms, presumably monotypic, 

classified how a pulse-electric-fish with at least 4 lineages and 8 sub-lineages with high 

molecular differences. In the presente study experiments to analyse and compare the JAR 

and other EOD modulations between two Microsternarchus lineages were been performed. 

No distinct lineages were be found among the tested fishes, only sub-lineages from the C 

lineage. The results suggest the two sub-lineages have diferences on your EODs and in your 

JAR models. The main differences between the sub-lineages were see in the frequencies 

related variables, males had higher number of chirps and some females showed abrupt 

interruptions in your EODs. This phase and frequency behaviours were then reported and 

described to the tested fishes in presence of interference stimulus and compared with the 

experimental models performed. Finally, the EOD modulations observed were been related 

to the neurophysiology of the PN from other species of Gymnotiforms. Conclusions: the 

lineages, as well as sex, have some measurable differences in their JAR models; the genus 

from this study presents a common JAR and EOD modulations to other genus from the order 

Gymnotiforms; and possibly share, in part, a PN control mechanisms with another pulser 

electric fishes and even wave electric fishes. 
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I. Introdução 

 

1.1. Aspectos gerais sobre a biologia da ordem Gymnotiformes 

 

A drenagem da bacia Amazônica abrange mais de oito milhões de km² e tem a maior 

floresta tropical do planeta. A região é conhecida pela sua grande biodiversidade, tanto 

aquática quanto terrestre. São mais de três mil espécies de peixes, por exemplo, cuja 

riqueza é atribuída à diversidade de habitats, ao pulso de inundação que se repete 

sazonalmente, à grande quantidade de nichos da bacia e à plasticidade biológica (Val & Val, 

2008; Hoorn & Wesselingh, 2010). 

A ictiofauna amazônica é considerada a mais rica entre todos os sistemas de água 

doce do mundo, apresentando peixes dos mais variados tamanhos, formas e estratégias de 

vida (Lowe-McConnell, 1987). As estimativas do total de espécies de peixes que possam 

estar presentes na área de drenagem variam conforme o autor (Soares et al., 2007). 

Estudando a região Neotropical, Reis et al. (2003) relatam a existência de 4475 espécies 

descritas e acreditam que ainda hajam 1550 espécies a serem descritas. Para a bacia 

Amazônica, Robert (1972) calculou o número de espécies em 1300 e Goulding (1980) 

estimou entre 2500 a 3000 espécies. Segundo Soares et al. (2007), a estimativa mais 

realista é que na bacia Amazônica ocorram mais da metade de espécies estimadas por Reis 

et al. (2003) para a região Neotropical, ou seja, mais do que 3000 espécies.  

O maior grupo de peixes de água doce é a série denominada Otophysi da 

superordem Ostariophysi, que inclui quatro ordens: Cypriniformes, Characiformes, 

Siluriformes e Gymnotiformes. Sendo que apenas a ordem Gymnotiformes está restrita a 

ambientes neotropicais (Mago-Leccia, 1994; Helfman et al., 2009).  

Considerando-se os Ostariophysi, a ordem Gymnotiformes é a que apresenta a 

menor quantidade de espécies na região Neotropical, embora isso não reflita a importância 

e a abundância destes animais nesses ambientes, especialmente quando se considera a 

ictiofauna noturna (Anjos et al., 2008; Helfman et al., 2009). Ainda não existe consenso 

sobre o número total de famílias existentes na ordem Gymnotiformes. Usando 

características morfológicas, Mago-Leccia (1976, 1994) propôs seis e Albert (2001) 

hipotetiza na existência de cinco famílias. Alves-Gomes et al. (1995) executaram um 

trabalho unindo dados moleculares,  morfológicos e eletrofisiológicos, estabelecendo assim, 

a existência de sete famílias. Estas famílias são: Sternopygidae, Hypopomidae, 

Apteronotidae, Rhamphichthyidae, Electrophoridae, Gymnotidae e Eigenmanniidae.  
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Lévêque et al. (2008) em um estudo sobre a diversidade da ictiofauna de água doce 

mundial encontraram cerca de 180 espécies descritas da ordem Gymnotiformes, um número 

bem superior ao encontrado por Mago-Leccia (82) (1976) que foi o primeiro a analisar o 

número total de espécies desta ordem. Também existem evidências de que muitas espécies 

ainda não foram descritas e constituem hoje em complexos de espécies (Schmitt, 2005; 

Milhomem et al., 2008; Nagamachi et al., 2010; Maia, 2011). 

A característica mais marcante presente na ordem Gymnotiformes é a sua 

capacidade de produção e detecção de campos elétricos (Lissman, 1958; Hopkins, 1972). 

Estas descargas elétricas são altamente variáveis entre as espécies, de acordo com a 

fisiologia e anatomia do órgão produtor de eletricidade (Bennett, 1961; Albert & Crampton, 

2005). Segundo Mago-Leccia (1994), os peixes da ordem Gymnotiformes são facilmente 

diferenciados dos outros peixes por apresentarem uma morfologia externa bem 

característica: possuem o corpo alongado e lateralmente comprimido, com ausência das 

nadadeiras dorsal e pélvica; nadadeira caudal pouco desenvolvida ou ausente e anal bem 

desenvolvida, sendo esta uma das responsáveis pela locomoção destes organismos por 

meio de movimentos ondulatórios.  

  

1.2. A eletrogênese e a eletrorecepção 

 

1.2.1. A produção das descargas elétricas (eletrogênese) 

 

Por meio de células especializadas, denominadas eletrócitos, todos os peixes 

elétricos são capazes de emitir a Descarga de Órgão Elétrico (DOE) (Lissman, 1958). 

Eletrócitos são células musculares modificadas, que perderam sua função de contração e 

que se tornaram capazes de gerar um forte potencial elétrico (Zakon & Unguez, 1999; 

Kirschbaum & Schwassmann, 2008). Estas células se organizam em tecidos eletrogênicos, 

chamados de Órgãos Elétricos (OE). Estes OEs têm geralmente origem miogênica 

(embriologicamente derivadas de células musculares), mas na família Apteronotidae ele tem 

origem do tecido nervoso (Bullock et al., 1969; Zakon, 1995).  

As DOEs são altamente variáveis entre os peixes elétricos, sendo inclusive 

consideradas como espécie específicas. Elas também sofrem variações de macho pra 

fêmea dentro da mesma espécie e podem até sofrer variações individuais em função do 

estado fisiológico do indivíduo (Crampton & Albert, 2006). Basicamente, segundo o padrão 

temporal de sua DOE, os peixes elétricos podem ser separados em dois grupos: peixes 

elétricos com descarga do tipo pulso, onde os peixes geram descargas com intervalos 
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relativamente longos entre os pulsos e peixes elétricos com descarga do tipo onda, em que 

a descarga é continua, quase sem intervalos (Zupanc & Bullock, 2005) (Figura 1).  

A forma de onda das DOEs da ordem Gymnotiformes também são altamente 

variáveis entre as espécies. É possível encontrar DOEs monofásicas, bifásicas e com três 

ou quatro fases (chamadas de multifásicas) (Hopkins, 1988; Zupanc & Bullock, 2005). 

 

 

Figura 1. Exemplos da forma de onda da Descarga de Órgão Elétrico (DOE): DOE do peixe elétrico pulsador 

Microsternarchus bilineatus (A). DOE do peixe elétrico ondulador Parapteronotus hasemani (B). Eixo Y: 

Amplitude/tensão (Volts) da DOE; eixo X: Tempo em milissegundos (ms). 

 

Outra característica interessante da DOE destes animais é que ela vem se 

mostrando ser muito útil como bioindicadora de qualidade ambiental. Estes animais tendem 

a alterar o seu padrão de DOE quando o ambiente aquático apresenta modificações em sua 

estrutura físico-química (Rossoni, 2005; Ferreira, 2009). 

 

1.2.2. A percepção de sinais elétricos (eletrorecepção) 

 

Os primeiros estudos sobre a eletrorecepção em peixes se iniciaram por volta de 

1960 (Murray, 1960; Bullock et al. 1961), inspirados por Lissman (1958) que postulou sobre 

a sensibilidade elétrica altamente específica nos peixes. Segundo Bennett (1971) o sistema 

eletrosensório é formado por unidades sensoriais denominadas eletroreceptores, sendo que 

estes consistem em diversos tipos de células especializadas que realizam a transmissão 

dos sinais elétricos existentes no ambiente para o sistema nervoso central.  

Os eletroreceptores são divididos em duas classes, caracterizados segundo sua 

anatomia e fisiologia: os ampulários e os tuberosos (Figura 2). Receptores ampulários estão 

presentes na maioria dos peixes não teleósteos, em quatro ordens de teleósteos e até 

mesmo nas fases aquáticas de alguns anfíbios. Estes receptores estão associados 
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primariamente à eletrolocalização passiva, sendo utilizados para detectar correntes 

contínuas ou alternadas de baixa freqüência (Zupanc & Bullock, 2005). Os receptores 

tuberosos são encontrados unicamente nos peixes com capacidade eletrogênica e se 

diferem em seis subtipos, segundo sua anatomia e funcionamento. Quatro desses subtipos 

são encontrados na ordem Gymnotiformes, sendo denominados: T (time coder) e P (phase 

coder) para espécies do tipo onda, enquanto que M (pulse maker) e B (burst duration coder) 

para espécies do tipo pulso (Bullock, 1982; Kramer, 1996). Os órgãos do tipo T e M são os 

que codificam a fase/tempo de ocorrência dos sinais elétricos captados, enquanto que os do 

tipo P e B codificam a amplitude e as mudanças de intensidade nos sinais (Kramer, 1996). 

Estes receptores tuberosos formam sistemas sensoriais altamente especializados 

que parecem ter evoluído exclusivamente para o processamento da DOE, de tal forma que 

eles respondem unicamente a descargas de tensão alternada.  

 

 

Figura 2. Fotografia dos dois tipos de eletroreceptores na superfície corporal de Eigenmannia (Gymnotiformes). 

O receptor tuberoso (TU) está localizado à esquerda da fotografia, sendo formado por células receptoras 

individuais (r). O receptor ampulário (AM) está localizado à direita, caracterizado por seu longo canal de grande 

diâmetro (c). Adaptado de Zupanc & Bullock, 2005. 

 

1.2.3. O Sistema Eletrogênico e Eletrosensório (SEE) 

 

Embora a eletrogênese e a eletrorecepção estejam presentes em todos os peixes da 

ordem Gymnotiformes, estes dois sistemas nem sempre ocorreram juntos na história 

evolutiva dos peixes, de tal forma que a eletrorecepção é considerada uma característica 

ancestral dos vertebrados e a eletrogênese não (Zupanc & Bullock, 2005). Acredita-se que a 

eletrogênese evoluiu mais tarde, possivelmente para complementar os eletroreceptores já  

existentes. Vários indícios tornam provável que ela se desenvolveu, pelo menos, oito vezes 

de forma independente na linhagem dos teleósteos (Alves-Gomes, 2001). 
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O Sistema Eletrogênico e Eletrosensório (SEE) é uma homoplasia entre a ordem 

Gymnotiformes e uma ordem de peixes africanos, chamada Mormyriformes 

(Osteoglossomorfa). Este sistema pode ser definido como uma atividade coordenada entre a 

produção das DOEs em conjunto com a eletrorecepção destes animais. Seu funcionamento 

consiste na transmissão dos sinais elétricos gerados pelo OE, na recepção deste e de 

outros sinais elétricos (externos) pelos eletroreceptores, assim como na eletrorecepção 

ativa. Sua importância é tamanha que, o SEE é considerado o sistema responsável pelo 

sucesso dos peixes elétricos nos ambientes Neotropicais (Hopkins, 1972; Caputi, 1999; 

Alves-Gomes, 2001; Albert & Crampton, 2005). 

 Os peixes elétricos usam o SEE com múltiplos propósitos, embora suas duas 

funções básicas sejam a eletrolocalização e a eletrocomunicação. Usando este sistema eles 

exploram o lugar no espaço em que se encontram e podem detectar objetos e organismos 

(elementos com resistência elétrica diferente da água), dentro do alcance do SEE. A 

eletrocomunicação é feita através de diferentes modulações nas DOEs que são detectadas 

por co-específicos. Desta forma, estes peixes são capazes de detectar e produzir diferentes 

sinais de valores comunicativos. Estas modulações de sinais, quando monitoradas, podem 

indicar como e quais são os padrões comportamentais desses indivíduos (reconhecimento 

de espécie, acasalamento, agressão, alarme, defesa, territorialidade, escolha de parceiro 

etc.) (Hopkins, 1972, 1988, 1995; Kramer, 1996). 

 

1.3. O controle nos padrões temporais da DOE  

 

A DOE da ordem Gymnotiformes teve seu “timing” e precisão quantificados há 

décadas atrás e a taxa de repetição do OE ainda é considerada como o fenômeno biológico 

mais preciso que existe (Dye & Meyer, 1986; Moortgat et al., 2000; Caputi et al., 2005). Para 

coordenar essa precisão existe um núcleo de células, localizado na parte posterior do 

cérebro, mais especificamente na medula, identificado como Núcleo Marca-passo (NM). O 

NM, como indica o nome, possui uma atividade intrínseca, funcionando como um gerador de 

padrões motores, que é mantida pela coesão eletrofisiológica das células que o compõem 

(Moortgat et al 2000). O NM é o único núcleo de comando que determina e mantém o ritmo 

da DOE. Desta forma, a DOE só muda de frequência (definida daqui em diante como 

sinônimo de taxa de repetição ou número de ciclos por segundo) se o NM primeiramente 

mudar a sua. Em outras palavras, toda e qualquer mudança no ritmo da DOE é 

primeiramente codificada no NM. Este núcleo é composto por dois tipos de neurônios: 

Células Marca-passo (CM) e Células Relé (CR). Na ordem Gymnotiformes as CM são 

menores que as CR e estão dispostas misturadas em espécies com DOE de tipo onda, 
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enquanto que nas espécies com DOE de tipo pulso estas células tendem a ficar segregadas 

(Dye & Meyer, 1986; Hopkins, 1988, 1995; Bell & Maller, 2005). As CM também tendem a 

permanecer intrínsecas ao NM, enquanto que as CR mantêm o corpo no NM e seus axônios 

são projetados para a medula espinhal (Spiro, 1997) (Figura 3). 

 

Figura 3. Fotografia da medula no nível do Núcleo Marca-passo (NM), no peixe elétrico pulsador 

Brachyhypopomus pinnicaudatus (Gymnotiformes). A) As Células Marca-passo (CM, 1) são menores e dispostas 

de forma segregada das Células Relé (CR, 2). Axônio (3) da CR estendendo-se para a medula espinhal. B) CM 

(1) e CR (2). Adaptado de Spiro, 1997. 

 

1.4. Origem e modulações da DOE 

 

A DOE, na ordem Gymnotiformes, tem o seu início no NM com as CM excitando as 

CR. As CR então, pelos axônios, levam este estímulo aos motoneurônios (neurônios 

motores) que inervam o OE, ou, mais precisamente, os eletrócitos, para a produção da DOE 

(Spiro, 1997; Bell & Maller, 2005).  

A atividade do NM é extremamente precisa, mas pode ser alterada por estímulos 

provenientes de duas fontes cerebrais: o Núcleo Pré-Marca-passo (NPM) e o Núcleo Pré-

Marca-passo Sublemniscal (NPMS). No peixe elétrico pulsador Brachyhypopomus 

brevirostris o NPM é um núcleo complexo que se localiza na região diencefálica e 

constituído por três subdivisões: NPMg, NPMc e NPMi. Quando estimulado, o NPMg causa 

um aumento gradual na freqüência da DOE (Figura 4, A), enquanto a estimulação do NPMc 
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causa acelerações muito bruscas na frequência (taxa de repetição) da DOE. Estes 

comportamentos, já descritos para alguns gêneros, são chamados de “Chirps” (Figura 4, D). 

O NPMi e o NPMS (localizado no mesencéfalo), provocam diminuição da frequência (Figura 

4, B) e interrupção súbita da DOE (Figura 4, C). A ação do NPMS se dá diretamente nas CR 

que se tornam fortemente despolarizadas, enquanto as CM mantém seu rítmo normal. 

Quando as CR se repolarizam a DOE volta num ritmo muito similar ao observado antes da 

despolarização (Kawasaki & Heiligenberg, 1989; Keller et al. 1991; Spiro, 1997; Zupanc & 

Maler, 1997; Metzner, 1999; Caputi et al. 2005). 

 

 

Figura 4. Exemplos de diferentes modulações da DOE no peixe elétrico pulsador Brachyhypopomus brevirostris 

(Gymnotiformes). Note as modulações de amplitude nas DOEs presentes no momento da modulação, também 

representadas pelas linhas de frequência em A e B. A) diminuição da frequência; B) aceleração da frequência; C) 

interrupções; D) “chirps”. Adaptado de Kawasaki & Heiligenberg, 1989. 

 

Chama-se modulação da DOE qualquer tipo de mudança que envolva a frequência 

ou a forma de onda das DOEs (Perrone et al. 2009; Stoddard et al., 2008). As modulações 

da DOE podem ser tão diversas quanto as próprias DOEs podendo variar quanto a sua 

duração, excursão de frequência ou outras características próprias de cada espécies 

(Turner et al., 2007). Estas modulações podem durar de poucos milissegundos a vários 

http://jeb.biologists.org/content/213/2/225.full#ref-55
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minutos e ocorrem devido a diversos fatores, para acertos de frequência no SEE e no 

contexto de interações sociais entre dois ou mais peixes (Zupanc & Bullock, 2005; Perrone 

et al. 2009). Rasps, dips, gradual frequency rises e chirps são exemplos destas modulações 

que vem sendo descritas no decorrer de experimentos já realizados, mas suas definições 

são bastante imprecisas para serem generalizadas e muitos autores parecem usar termos 

diferentes para modulações semelhantes. De uma forma geral, a mais bem estudada destas 

modulações é o chirp (Figura 5), que comumente designa uma modulação rápida e de curta 

duração (Ho et al., 2010; Kawasaki & Heiligenberg, 1989; Perrone et al. 2009; Tallarovic & 

Zakon, 2002; Turner et al., 2007; Zakon et al., 2002). O chirp já foi demonstrado existir em 

diversas espécies de peixes elétricos, desde peixes pulsadores a onduladores, tendo 

variações intra e interespecíficas e uma funcionalidade relacionada ao contexto social 

(Hagedorn & Heiligenberg, 1985; Marsat et al., 2012; Metzner, 1999; Perrone et al. 2009; 

Tallarovic & Zakon, 2002). A segunda modulação que mais apresenta estudos a seu 

respeito é mais comumente designada por Elevação Gradual de Frequência (EGF), que 

consiste em um aumento menos acentuado da frequência da DOE, quando comparado ao 

aumento de frequência da DOE produzidos pelos chirps, seguida por um declínio gradual à 

linha base de frequência (Figura 4) (Kawasaki & Heiligenberg, 1989; Engler et al., 2000). 

 

 

Figura 5. Exemplos de chirps dos peixe elétricos (Gymnotiformes). Brachyhypopomus pinnicaudatus, um peixe 

elétrico pulsador (A) e Apteronotus leptorhynchus, um peixe elétrico ondulador (B), variações intra e 

http://jeb.biologists.org/content/213/2/225.full#ref-55
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interespecíficas. C) Modulação de frequência durante um chirp em Apteronotus leptorhynchus. Adaptado de 

Zupanc (2002) e Perrone et al. (2009). 

 

Interrupções das DOEs também podem ser vistas como um tipo de modulação 

relativamente frequente, estando presente tanto em peixes elétricos pulsadores quanto 

onduladores (Hagedorn & Heiligenberg, 1985; Kawasaki & Heiligenberg, 1989; Perrone et al. 

2009). Estudando as modulações da DOE no peixe elétrico pulsador Brachyhypopomus 

brevirostris (Gymnotiformes), Kawasaki & Heiligenberg (1989) demonstraram a existência de 

dois tipos de interrupções: as abruptas e as que ocorrem posteriormente a uma diminuição 

gradual de frequência. Estas interrupções, assim como os chirps, tendem a estar associadas 

ao comportamento reprodutivo destes organismos, sinal de submissão ou mesmo como 

estratégia para fugir de predadores (Hagedorn & Heiligenberg, 1985; Perrone et al. 2009). 

 

1.5. O Jamming Avoidance Response (JAR) - Resposta para Evitar Interferência 

 

Quando dois peixes elétricos com DOEs de frequências parecidas se aproximam 

pode ocorrer uma interferência entre as suas DOEs, de forma que seu SEE perca eficiência. 

Para evitar que isso ocorra os peixes elétricos têm um comportamento que minimiza a 

interferência de peixes vizinhos da mesma espécie. Este comportamento, que é 

estereotipado e considerado um mecanismo para se evitar interferências, foi primeiramente 

notado por Watanabe & Takeda (1963) e denominado de Jamming Avoidance Response 

(JAR) por Bullock et al. (1972), sendo continuamente estudado desde então (Heiligenberg, 

1977; Zakon et al., 2002; Carlson & Kawasaki, 2007).  

O JAR representa um excelente sistema modelo para compreensão do controle 

neural, a partir dos comportamentos naturais dos animais observados, e um dos mais 

interessantes para o estudo de respostas comportamentais adaptativas (Heiligenberg, 

1986). Embora os estudos com JAR tenham começado com os peixes elétricos, eles podem 

ser feitos com quaisquer outros animais que apresentem sistemas de navegação, tais como 

morcegos (Obrist, 1995; Bates et al., 2008).  

As estratégias de JAR podem variar segundo o tipo de DOE ou da espécie 

(Heiligenberg, 1986). Peixes elétricos com descargas do tipo onda são os que apresentam 

os JARs mais bem estudados (Watanabe & Takeda, 1963; Kramer, 1999; Metzner, 1999; 

Tallarovic & Zakon, 2005). Para evitar a interferência, o peixe que apresenta a maior 

frequência de DOE aumenta sua taxa de descarga, enquanto o peixe com a menor 

frequência tende a diminuir. Isto aumenta a diferença nas taxas de descarga, minimizando 

as interferências e mantendo o SEE funcional. O JAR normalmente é disparado em 



24 

 

espécies onduladoras quando existe uma diferença absoluta entre os dois sinais menor de 

aproximadamente 4 Hz (Heiligenberg, 1986; Zakon et al., 2002; Zupanc & Bullock, 2005).  

Em peixes elétricos com descarga do tipo pulso, a funcionalidade de sua 

eletrolocalização diminui quando ocorrem pulsos interferentes que colidem sucessivamente 

em sua DOE. Desta forma, o JAR nestas espécies consiste em modificações nos 

períodos/frequência de descarga de emissão de sua DOE de forma a diminuir a 

probabilidade de que ocorram pulsos simultâneos entre as DOEs dos dois peixes 

(Heiligenberg, 1986; Zupanc & Bullock, 2005; Kawasaki, 2009).  

Gymnotiformes do tipo pulso tendem a apresentar algumas variações de JAR 

conforme a espécie (Westby, 1975; Heiligenberg, 1974, 1977; Scheich et al., 1977). Para 

que o JAR ocorra nestes peixes, estes precisam determinar quanto vale a Diferença de 

Frequência (Df) entre sua própria DOE (fA) e a DOE do outro peixe (fB), sendo que a Df é a 

diferença entre as duas taxas de descarga (Df = fB – fA). Esta comparação entre as 

descargas é feita unicamente utilizando-se informações sensoriais, ou seja, o peixe não usa 

como referência o seu NM (Heiligenberg, 1986). 

Enquanto peixes onduladores, como Eigenmannia, têm uma estratégia de JAR 

voltada para uma “mudança de frequência” (Heiligenberg, 1973) os peixes pulsadores, como 

Hypopygus e Rhamphichthys apresentam uma estratégia de JAR direcionada para uma 

“mudança de tempo” ou “esquiva de coincidências”, ou seja, tentam impedir que pulsos 

interferentes atinjam suas DOEs fazendo mudanças temporais nas suas descargas 

(Heiligenberg, 1974, Scheich et al., 1977). Além disso, quando fB é maior que fA, (Df positiva) 

o peixe A diminuí a frequência de sua DOE e o peixe B aumenta a frequência. Porém, se fB 

for menor que fA (Df negativa) então o peixe A aumenta a frequência de sua DOE e o peixe 

B diminuí (Figura 6) (Heiligenberg, 1986; Takizawa et al., 1999; Zupanc & Bullock, 2005). 

Estudos sobre o controle do JAR em espécies onduladoras do gênero Eigenmannia 

mostram que este é um sistema muito bem distribuído e organizado. As informações usadas 

na sua execução são em grande parte, e, possivelmente, exclusivamente coletadas pelos 

dois subtipos de receptores tuberosos: os receptores do tipo P e T. Estas informações são 

retransmitidas por meio de vias distintas para uma estrutura rombencefálica, chamada Lobo 

Eletrosensório da Linha Lateral (ELL). No ELL as informações de fase e amplitude são 

processadas separadamente: a fase é codificada pelas células esféricas, enquanto que a 

amplitude é codificada pelas células piramidais. A informação é, em seguida, retransmitida 

para o toro dorsal semicircular, localizado no mesencéfalo e caracterizado por apresentar 

muitas camadas. É nesta estrutura que ocorre a convergência das informações de amplitude 

e fase. Com base nesta convergência, o valor da Df entre a DOE do peixe e do sinal 

interferente é calculada, porém é ainda ambígua. A estação final desta via é o Núcleo 
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Eletrosensório (NE) do diencéfalo, que finalmente codifica o valor da Df. No NE as duas 

regiões que atuam no JAR são: a região dorsal (NE↑) e a região ventral (NE↓). O NE↑ atua 

quando a Df é negativa (fB < fA) estimulando o NPM, enquanto o NE↓ atua quando ocorre 

uma Df positiva (fB > fA) inibindo o NPMS. Esta ação permite que o peixe possa elevar e 

diminuir a frequência de sua DOE, respectivamente. Este sistema ainda não foi bem 

caracterizado para peixes pulsadores (Heiligenberg, 1986; Heiligenberg, 1991; Metzner, 

1999; Zupanc & Bullock, 2005). 

 

 

Figura 6. Jamming Avoidance Response (JAR) do peixe elétrico ondulador Eigenmannia (Gymnotiformes) (A) e 

do peixe elétrico pulsador Hypopygus (Gymnotiformes) (B). Modificado de Zupanc & Bullock, 2005; Heiligenberg, 

1974. 

 

1.6. A família Hypopomidae e o gênero Microsternarchus  

 

A família Hypopomydae é encontrada em águas continentais que vão desde a 

América Central à bacia do rio da Prata na Argentina, sendo especialmente abundante na 

bacia Amazônica. Apresentam diversas características que as distinguem das demais 

famílias, dentre as quais podem ser citados o processo ventral no osso coracóide reduzido, 

a coloração marrom mais ou menos escura, o OE nos músculos hipaxiais, várias espécies 

apresentam OE acessórios visíveis (externos) e uma DOE do tipo pulso (Mago-Leccia, 
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1994; Alves-Gomes, 1997; Albert & Crampton, 2005). Segundo Alves-Gomes et al. (1995) 

esta família apresenta cinco gêneros: Hypopomus, Brachyhypopomus, Stegostenopus, 

Racenisia e Microsternarchus.  

Microsternarchus é um gênero supostamente monotípico descrito por Fernández 

Yépez em 1968, porém não identificado adequadamente (Mago-Leccia, 1994). Na sua 

descrição original foram usadas características de outros hipopomídeos e também foi citada 

a existência de pequenos dentes em ossos dentários, o que não se confirmou 

posteriormente (Mago-Leccia, 1994). De toda forma, o autor foi correto considerando 

Microsternarchus um novo táxon e Mago-Leccia (1994) forneceu uma melhor descrição do 

gênero. A única espécie descrita deste gênero é Microsternarchus bilineatus e está 

distribuída pelas bacias Amazônica, Orinoco e Guianas (Mago-Leccia, 1994; Albert & 

Crampton, 2005). 

O gênero Microsternarchus é formado por peixes pequenos (±10 cm) que 

apresentam a forma de corpo típica dos hipopomídeos, com o dorso de coloração marrom a 

região ventral mais clara. Em seu dorso também podem ser notadas duas linhas escuras 

paralelas que vão desde o final da cabeça até a região da cauda (Mago-Leccia, 1994; Alves-

Gomes, 1997). A DOE deste gênero também é muito característica, sendo do tipo pulso, 

porém, com a duração do pulso bastante longa em relação aos outros hipopomídeos. Esta 

característica é dita como uma representação da transição da DOE de tipo pulso para o tipo 

onda (Alves-Gomes et al., 1995; Alves-Gomes, 2001). Por seu pequeno tamanho e pouca 

capacidade natatória, habitam pequenos cursos de água, em locais em que a correnteza é 

de moderada a fraca, em bancos de areia ou entre as raízes da vegetação marginal que 

pende para dentro dos igarapés (Mago-Leccia, 1994; Schmitt, 2005; Nogueira, 2006). 

Estudos recentes vêm reforçando a hipótese de que o gênero Microsternarchus não 

se trata de um gênero monotípico (Nogueira, 2006, 2011; Maia, 2007, 2011). Esta hipótese 

já vem sendo estudada há um bom tempo, desde que observações feitas em exemplares 

coletados em campo mostraram ter um diferencial em sua morfologia e nas DOEs (Alves-

Gomes, comunicação pessoal; Nogueira, 2006, 2011).  

Com este embasamento, Maia (2007) realizou um estudo de sequenciamento com 

marcadores da região controle do DNA mitocondrial em indivíduos de dois tributários do alto 

rio Negro e de outros dois tributários no médio rio Negro. Os resultados comprovaram uma 

diferenciação genética nestas populações, separando estas em quatro linhagens distintas. 

Posteriormente, num estudo mais apurado, Maia (2011) utilizou três marcadores 

moleculares: COI, D-Loop e RAG-1 em exemplares coletados ao longo de tributários do rio 

Negro, Tapajós, Branco e Amazonas. Estes resultados permitiram a identificação de cinco 
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linhagens (A, B, C, D e E) que apresentam elevada divergência genética entre si, além de 

identificar numerosas sub-linhagens dentro das linhagens C, D e E (Figura 7). 

Os indivíduos da linhagem A já não são mais considerados como pertencentes ao 

gênero Microsternarchus por apresentarem divergências genética e morfológica muito 

elevadas e já estão em processo de serem descritos para um novo gênero (Cox et al., em 

submissão). Deste modo, as linhagens consideradas como Microsternarchus por este 

estudo foram as B, C, D e E. 

 

 

Figura 7. Diferentes linhagens de Microsternarchus obtidas pelo método de agrupamento de vizinhos (Neighbor 

Joining) utilizando o modelo de distância Kimura-2-parâmetros (K2P) para o gene mitocondrial COI. Cortesia de 

C.R. Maia. 

 

II. Justificativa 

 

O interessante nos estudos de peixes elétricos é que o SEE é um excelente modelo 

para os estudos sobre o comportamento e sobre a comunicação, pois os padrões de sinais 

elétricos envolvidos nas interações sociais, inclusive durante o JAR, são relativamente 
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simples e fáceis de serem registrados, gravados e analisados (Alves-Gomes, comunicação 

pessoal).  

O JAR é um dos mecanismos comportamentais mais bem compreendidos em nível 

neural nos vertebrados, mas a grande maior parte dos estudos realizados sobre este 

assunto envolve peixes do tipo onda (Watanabe & Takeda, 1963; Kramer, 1999; Zakon et 

al., 2002; Fortune et al., 2006; Carlson & Kawasaki, 2007). O funcionamento do JAR foi 

detalhadamente estudado apenas nos peixes elétricos onduladores Eigenmannia e 

Apteronotus, tanto que é suposto que o funcionamento do JAR em outros peixes da ordem 

Gymnotiformes seja igual ou semelhante ao destes organismos (Heiligenberg, 1986, 1991; 

Metzner, 1999).  

Tendo em vista as diferentes linhagens observadas em Microsternarchus e as 

poucas espécies pulsadoras em que o JAR foi estudado (Heiligenberg, 1974; Westby, 1975; 

Scheich et al., 1977), este trabalho tem como foco principal a realização de uma abordagem 

científica sobre as respostas comportamentais (modulações das DOEs) apresentadas por 

indivíduos de dois grupos geneticamente distintos de Microsternarchus, quando expostos a 

um regime de “jamming”. Os dados aqui obtidos permitem que parte da filogenia proposta 

por Maia (2011) seja analisada em nível neural e comportamental possibilitando, assim, uma 

abordagem evolutiva sobre o SEE nestes animais. 

 

III. Objetivos 

 

3.1. Geral 

 

Comparar as variáveis obtidas com as DOEs e suas respectivas modulações em 

indivíduos de dois grupos (linhagens) do gênero Microsternarchus quando estes foram 

expostos a regimes de sinais interferentes (Jamming Avoidance Response – JAR). 

 

3.2. Específicos 

 

 Identificar as linhagens e sub-linhagens dos indivíduos estudados utilizando-se o 

gene Citocromo c Oxidase subunidade I (COI); 

 Caracterizar as formas de onda das DOEs dos grupos de peixes em estudo; 

 Registrar, descrever e quantificar as modulações nas DOEs, incluindo o JAR, dos 

peixes em experimentos com sinais interferentes; 

 Comparar os resultados entre as duas linhagens de Microsternarchus e com outros 

gêneros de peixes da ordem Gymnotiformes. 
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IV. Materiais e métodos 

 

4.1. Coleta e delineamento amostral 

 

Os peixes utilizados neste estudo foram coletados em quatro afluentes (igarapés) da 

região do baixo rio Negro, entre os municípios de Novo Airão (2°37'33.24"S; 60°56'36.88"O) 

e Manaus (3°6'23.27"S; 60°1'34.62"O), pertencentes ao estados do Amazonas, Brasil 

(Figura 8). As águas deste rio são de coloração negra, com pH ácido (entre 3 e 5), 

extremamente pobres em nutrientes e com baixa condutividade elétrica (8-20 µs/cm-1) 

(Santos & Ferreira, 1999).  

 

 

Figura 8. Mapa com os locais de coleta dos peixes utilizados neste estudo.  

 

Para a captura dos peixes, primeiramente eles foram localizados no ambiente por 

meio da utilização de um “detector de peixes elétricos”. Este detector é constituído de uma 

haste com dois eletrodos de metal fixados na sua extremidade e conectados a um circuito 

com um amplificador, que amplifica o sinal elétrico da DOE e o envia para um autofalante, 

que o converte em sinal sonoro, permitindo assim a detecção e localização destes 

organismos. Os peixes foram capturados com a utilização de puçás e redinhas, mantidos 
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em sacos de plástico com água do local e transportados para o Laboratório de Fisiologia 

Comportamental e Evolução (LFCE) do INPA (Manaus) onde foram aclimatados.  

Para a aclimatação, os peixes foram separados em tanques de 50 l com no máximo 

10 peixes em cada, ainda sem identificar a sua linhagem, sendo apenas separados por data 

e local de coleta. Os peixes foram mantidos nestes tanques por, no mínimo, 15 dias antes 

da realização dos experimentos, sendo alimentados com o anelídeo enquitréia (Enchytraeus 

albidus), naúplios de Artemia salina e larvas de dípteras.  

Todos os experimentos descritos a seguir foram conduzidos de acordo com a 

Comissão de Ética em Pesquisa no Uso de Animais (CEUA), INPA.  

 

4.2. Esquema experimental 

 

Para a realização dos experimentos, foram utilizados 24 peixes, com um tamanho 

variando entre 7.0 e 12,4 cm de comprimento total (Tabela 1). Estes peixes foram 

submetidos à marcação com elastômeros VIE (Visible Implant Elastome tags, Northwest 

Technology, Inc.), o que permitiu a individualização dos peixes ao longo de todo o estudo. 

 

Tabela 1. Peixes usados nos experimentos com seu número, tamanho e igarapé de coleta.1 CT se refere ao 

comprimento total do peixe, ou seja, a medida do focinho ao final da caúda do indivíduo, em centímetros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peixe Tamanho (CT1) Igarapé 

1 8,0 cm Gringo 

2 7,6 cm Gringo 

3 10,5 cm Gringo 

4 12,4 cm Gringo 

5 11,5 cm Gringo 

6 11,7 cm Gringo 

7 10,6 cm Gringo 

8 7,5 cm Tumbira 

9 11,0 cm Tumbira 

10 11,0 cm Tumbira 

11 7,5 cm Tarumã Grande 

12 7,0 cm Tarumã Grande 

13 7,0 cm Tarumã Grande 

14 7,5 cm Tarumã Grande 

15 8 cm Tarumã Grande 

16 7,5 cm Tarumã Grande 

17 7,5 cm Tarumã Grande 

18 8,0 cm Tarumã Grande 

19 8,0 cm Tarumã Grande 

20 8,0 cm Tarumã Grande 

21 7,0 cm Tarumã Grande 

22 7,0 cm Tarumã Grande 

23 9 Zezinho 

24 9,5 Zezinho 
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As DOEs dos peixes foram obtidas num aquário experimental de fundo quadrado (50 

litros) cheio até aproximadamente 12 cm de água (22 l). A temperatura no aquário foi 

mantida entre 25 e 27º C e as demais variáveis físico químicas foram mantidas de acordo 

com o padrão de água dos aquários do LFCE (Anexo 1). Para isolar os experimentos dos 

ruídos eletromagnéticos externos e manter o peixe num ambiente escuro, o aquário e o 

amplificador foram mantidos no interior de uma caixa de alumínio (caixa de Faraday). Para 

se minimizar as variações na forma de onda das DOEs por motivo das diferentes posições 

do peixe em relação aos eletrodos, os indivíduos foram mantidos no interior de um tubo de 

plástico no aquário de gravação (Figura 9). Este procedimento já vem sendo utilizado há um 

bom tempo pelo LFCE e se mostra muito eficiente. A captação do sinal da DOE foi efetuada 

por meio da utilização de três eletrodos de prata, enrolados em um rodo plástico de 5 mm de 

diâmetro, sendo que o eletrodo positivo foi colocado próximo à cabeça, o negativo próximo à 

cauda e o neutro em posição mediana entre o positivo e o negativo, tentando-se sempre 

manter 5 cm de distância de cada extremidade do tubo. Daqui em diante a DOE do peixe 

será tratada como S1 e os eletrodos por onde elas são capturadas como eletrodos de 

gravação. Os eletrodos de gravação foram conectados a um amplificador (BMA-200 AC/DC 

Bioamplifier), utilizando um ganho de sinal de 500 vezes. O sinal amplificado foi monitorado 

e visualizado num osciloscópio digital (Tektronix TPS 2014), sendo digitalizado pelo 

processador de sinais RX 6 (System 3, Tucker-Davis Technologies) com taxa de 

amostragem de 48828 kHz, que é a taxa de amostragem pré-definida pelas especificações 

técnicas do aparelho. A gravação da DOE dos peixes, os experimentos e a analise dos 

dados foram conduzidos por circuitos montados no software RPvdsEx (Tucker-Davis 

Technologies) e por algoritmos desenvolvidos no software MATLAB 7.12 (R2011a) para 

Windows 32-bit (Figura 9). Os algoritmos utilizados neste estudo foram desenvolvidos com o 

auxílio dos Drs. Clifford Keller (Institute of Neuroscience, University of Oregon) e Christopher 

Braun (Hunter College, City University of New York), ambos pesquisadores visitantes do 

LFCE com auxílio do CNPq. 
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Figura 9. Representação esquemática do arranjo experimental: (1) Aquário experimental. O eletrodo positivo 

está representado por +, o neutro por n e o negativo por -. (2) Caixa de Faraday. (3) Amplificador (BMA-200 

AC/DC Bioamplifier). (4) Osciloscópio (Tektronix TPS 2014). (5) Processador de sinais RX 6 (System 3, Tucker 

Davis Technologies). (6) Sistema de aquisição de dados (Computador com Software MATLAB. As setas ilustram 

o caminho que os sinais percorrem ao longo do sistema. Á linha tracejada do S2 representa o caminho que foi 

usado para emissão do estímulo interferente. 

 

Após a execução dos experimentos os peixes foram sacrificados, medidos e 

classificados segundo o local de coleta e sexo. A sexagem foi realizada por meio de 

observação gonadal direta, em que as gônadas foram diferenciadas por estarem no início da 

maturação (Figura 10). Foi medido o comprimento total dos peixes, ou seja, a medida do 

focinho ao final da cauda. Após a sexagem foi retirada uma pequena amostra de tecido 

muscular e colocada em etanol 80%. O fragmento de tecido muscular foi retirado com a 

finalidade de ser usado para se identificar as linhagens por meio da biologia molecular 

usando-se como marcador o gene mitocondrial COI (código de barras de DNA). Para a 

eutanásia, foi utilizado eugenol por este ser considerado um bom anestésico e que causa 

pouco sofrimento ao animal (Kildea et al. 2004).  

 

 

Figura 10. Gônadas no início de maturação de Fêmea (F) e Macho (M) de Microsternarchus bilineatus. 
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4.3. Exposição aos sinais interferentes 

 

Os experimentos foram realizados no mesmo aquário em que foram realizadas as 

captações do sinal da DOE (Figura 9, 1). O processador de sinais RX 6 (System 3, Tucker 

Davis Technologies) foi utilizado para gravar DOEs, editar e apresentar os sinais elétricos 

interferentes neste experimento. Estes sinais elétricos interferentes foram nomeados como 

S2. A edição e criação do S2 foi realizada sobre a gravação do peixe estudado e possível 

por meio dos algoritmos desenvolvidos nos softwares MATLAB e RPvdsEx. 

O S2 foi apresentado ao peixe utilizando-se um eletrodo dipolo de prata e adaptável 

ao tamanho de cada indivíduo (Figura 11), chamado eletrodo de estimulação. A distância de 

um pólo ao outro do eletrodo de estimulação foi estabelecida como 50 % do comprimento 

total do peixe (cabeça ao final da cauda), com o intuito de se aproximar do tamanho real de 

seu órgão elétrico, uma vez que nestes peixes o OE se estende aproximadamente desde a 

metade do corpo até o final da cauda. Este eletrodo foi colocado perpendicularmente à 

cabeça do peixe com a distância de aproximadamente 1 cm. Esta posição foi usada com a 

finalidade de se minimizar a amplitude de S2 nas gravações (Figura 11, B) e pela região da 

cabeça ser onde se encontram mais eletroreceptores nestes peixes (Westby, 1975; Carr et 

al. 1982; Castelló et al. 2000). O sinal do S2 foi calibrado a cada experimento, tendo sempre 

a mesma amplitude (em milivolts) do sinal S1. A captação do S1 e do S2 foi feita por meio 

dos eletrodos de gravação (conforme demonstrado no item 4.2), sendo possível diferenciar 

as gravações de S1 e S2 pela geometria do pulsos (nas gravações, S2 tem uma amplitude 

menor em relação ao sinal S1) (Figura 11, C).   
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Figura 11. Eletrodo de estimulação e esquema da apresentação do S2 no momento dos experimentos. A) 

Eletrodo de estimulação; B) Esquema da posição do eletrodo de estimulação no experimento em relação ao 

peixe, já no interior do tubo, e os eletrodos de gravação; C) Exemplo de forma de onda do S1 e do S2 resultante 

do experimento. 

 

Complementando o exposto nos itens 4.2 e 4.3, foram realizados dois experimentos, 

em cada peixe: experimentos com diferença de fase constante (∆φ), e experimentos com 

diferença de frequência constante (∆F), explicados detalhadamente abaixo. Para se analisar 

os dados comportamentais associados às modulações das taxas das DOEs, foram 

calculados os Intervalos Entre Pulsos (IEP) durante todo o período dos experimentos, que 

sempre consistiram de três etapas (ver abaixo). O IEP é o período de tempo medido entre o 

pico positivo de uma DOE (ou pulso) e o pico da DOE subsequente, tendo uma duração de 

milissegundos (ms).  

O intervalo entre dois pulsos elétricos consecutivos corresponde a um ciclo completo 

da DOE, o que, em termos de ângulo, significa 360°. Desta forma, o pico de um pulso 

qualquer pode então ser definido como o início do ciclo, exatamente no ângulo 0°. A partir 

desta definição, qualquer ponto entre dois picos consecutivos pode ser medido por meio de 

ângulos ou fases (Figura 12 A, B). Fase é definido como a distância, em graus de um ponto 

qualquer ao longo do ciclo, em relação ao inicio do ciclo. Por exemplo, a partir do pico 

positivo de um pulso, se avançarmos 360° para a direita, chega-se no pico do pulso 

posterior, mas se regredirmos 360°, ou seja, irmos no sentido contrário ao tempo, chega-se 
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no pico positivo do pulso anterior. Consequentemente, se avançarmos +180°, ou se tivermos 

uma diferença de fase de +180°, estamos nos referindo ao ponto exatamente no meio do 

intervalo entre o pulso de referencia e o pulso posterior. Se por outro lado, regredirmos -

180° (igual a uma diferença de fase de -180°), chega-se no meio do IEP entre o pulso de 

referencia e o pulso anterior. Diferentes fases significam diferentes posições ao longo de um 

ciclo da DOE (Figura 13). 

Todos os experimentos realizados consistiram de três períodos: pré-teste, teste e 

pós-teste. O período pré-teste foi usado para se calcular os IEPs do peixe sem a presença 

do S2 e consistiu de aproximadamente 5 s nos experimentos de fase constante e 1 s nos de 

frequência constante. O período teste foi o período do experimento em questão, ou seja, 

quando o S2 é apresentado. No caso do experimento de fase constante este período foi de 

10 s e nos experimentos de frequência constante foi de 15 s. O período pós-teste foi o 

momento posterior ao teste, quando S2 era silenciada, e usado para se visualizar a 

estabilização ou não dos IEPs do S1 após o estímulo interferente. Tal período teve a 

duração de 20 s em ambos os experimentos.  

Antes de iniciar os experimentos, foi realizada uma gravação da DOE do peixe, 

chamada gravação fundamental, que consistiu na primeira gravação da DOE do peixe antes 

deste ser submetido a qualquer estímulo interferente, tendo uma duração de 10 s. Desta 

gravação calculou-se os parâmetros básicos das DOEs do indivíduo (detalhamento abaixo).   

Pelo fato destes peixes serem mais ativos durante a noite, especialmente no período 

crepuscular (Perrone et al. 2009; Nogueira, 2006) todos os experimentos foram conduzidos 

durante o período do dia (8:00 às 17:00). Experimentos de diferença de fase constante (∆φ) 

e de frequência constante (∆F) foram sempre executados para o mesmo indivíduo, em dias 

separados, de forma que o mesmo peixe não foi submetido aos dois tipos de experimento 

no mesmo dia. 

 

4.3.1. Experimentos de diferença de fase constante: Delta φ (∆φ) 

 

O ∆φ corresponde a um experimento em que o objetivo é inserir um pulso 

interferente (S2) em um ponto específico ao longo do IEP do S1, por um tempo 

determinado. Desta forma, a fase é determinada pela posição que o S2 está em relação aos 

IEPs do S1, sendo que neste experimento as posições consideradas irão variar de -180° 

para +180° (Figura 12). A diferença de fases entre o pulso S2 e S1, em graus, é 

denominada ∆φ. As fases selecionadas para a aplicação do S2 foram: -90 (N90), -60 (N60), 

-45 (N45), -30 (N30), -15 (N15), -5 (N05), 0 (P00), +5 (P05), +15 (P15), +30 (P30), +45 

(P45), +60 (P60), +90 (P90) e 180 (P180) (Figura 13). Totalizando-se 14 fases, que foram 
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executadas 5 vezes cada, de maneira aleatória e com período de pausa de 60 segundos 

entre os testes.  

 

Figura 12. A) Representação esquemática do Intervalo Entre Pulso (IEP), da fase (∆φ), em relação às EODs do 

gênero Microsternarchus. Nesta figura pode-se notar o sinal do peixe (S1) representado pelo pulso maior e o 

sinal interferente (S2) representado pelo pulso menor. Neste caso, S2 está localizado no meio do IEP, entre dois 

pulsos consecutivos. Isto representa uma diferença de fase de 180°. B) O pico positivo do pulso central define o 

inicio de um ciclo da DOE e significa fase 0° do S1. As duas barras vermelhas verticais representam diferenças 

de fases (∆φ) de +180° e -180° em relação ao pulso de referência. C1, C2 e C3 referem-se respectivamente aos 

três componentes do pulso de Microsternarchus: C1 primeiro componente positivo; C2 componente negativo e 

C3 um segundo componente positivo. 

 

 

Figura 13. Diferentes experimentos de diferença de fase constante (∆φ). O S2 está sendo apresentado em 

diferentes pontos (fases) do ciclo das DOEs.  
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4.3.2. Experimentos de frequência constante: Delta F (∆F) 

 

O ∆F consistiu num experimento voltado a apresentar ao peixe um trem de pulsos 

interferentes (S2) com uma taxa de repetição constante, fixa, durante todo o teste. A 

diferença entre a taxa de repetição do sinal interferente (S2) e a do peixe (S1) define o ∆F 

(∆F= S2 – S1) no início do experimento. Para os experimentos foram selecionados os 

seguintes ∆Fs: -5 (N5), -4 (N4), -3 (N3), -2 (N2), -1 (N1), -0.5 (N0p5), +0.5 (P0p5), +1 (P1), 

+2 (P2), +3 (P3), +4 (P4) e +5 (P5) Hz (Figura 14). Totalizando-se 12 ∆Fs, que foram 

executados 5 vezes cada, de maneira aleatória e com período de pausa de 90 s entre os 

testes. 

 

Figura 14. Gráfico de dois experimentos de frequência constante (∆F): +5 e -5 Hz.  O eixo y indica a taxa de 

repetição instantânea do peixe sob experimento, em Hz. As duas linhas verticais, em cada figura, representam o 

início e o fim do teste, respectivamente. O S1 (descarga do peixe) está representado pelo tracejado azul e o S2 

(sinal interferente) pelo vermelho, que possui uma faxa de repetição fixa, durante todo o experimento. ∆F é a 

diferença do S2 para o S1 ao longo do teste, podendo aumentar ou diminuir, dependendo de como se comporta 

o S1.  
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4.4. Identificação das linhagens de Microsternarchus 

 

A identificação das linhagens dos peixes do gênero Microsternarchus que foram 

trabalhadas nos experimentos foi feita utilizando-se o código de barras de DNA (DNA 

barcode), ou seja, o gene Citocromo c Oxidase subunidade I (COI), que foi também um dos 

marcadores utilizados por Maia (2011) quando descreveu estas linhagens.  

 

4.4.1. Extração e quantificação de DNA  

 

A extração de DNA foi feita utilizando-se o protocolo de Sambrook et al. (1989), com 

algumas modificações. A partir de uma amostra de tecido muscular de cada indivíduo 

realizou-se uma precipitação salina com lise celular alcalina em 1,0% de SDS e digestão 

com 40 μl de proteinase K (20mg/ml) em 60°C por uma hora. Após o tecido estar totalmente 

digerido foram realizadas lavagens sucessivas com fenol-clorofórmio (1:1) e clorofórmio com 

auxílio de centrifugação, e posteriormente, o sobrenadante foi precipitado com um volume 

de isopropanol gelado (-20°C, over night). Logo após, com o auxílio de centrifugação, o 

pellet de DNA foi lavado em etanol 70%, em seguida secando na estufa (55°C), para 

posteriormente ser eluído em TE 0,2X. 

Completada a extração, foi realizada a quantificação de DNA com uma amostra de 3 

μl de DNA total de cada indivíduo. Esta amostra foi submetida a uma eletroforese horizontal 

em gel de agarose 0,8%, corado com GelRed (Biotium) e utilizando um marcador de 

concentração conhecida para se poder comparar com a amostra e, assim, quantificar o 

DNA.  

 

4.4.2. Amplificação do fragmento para o código de barras de DNA (DNA barcode) 

 

A amplificação da região de interesse (COI) foi realizada por meio da técnica de PCR 

(Polymerase Chain Reaction), onde o DNA total juntamente com um conjunto de reagentes, 

incluindo o primer (iniciador de cadeia) específico do fragmento, foi submetido a ciclos de 

amplificação em um termociclador. 

Para a amplificação do COI foram utilizadas aproximadamente 30ng de DNA total, ao 

qual foram adicionados 2,5 μL de Tampão 10X; 0,5 μl de Taq DNA Polimerase (1 μl) 

(BioTools); 5μL de dNTP (1mM); 1μL de cada primer (5μM) e água mili-Q para completar o 

volume da reação (25 μL). Esta mistura de reagentes foi amplificada com um perfil de 

temperatura que consistiu em uma etapa de desnaturação inicial a 92°C por 30 s, seguida 

de 35 ciclos com desnaturação a 92°C por 1 minuto, anelamento a 59°C por 1 minuto e 
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extensão a 72°C por 1 minuto. Ao término dos 35 ciclos foi realizada uma extensão final a 

72°C por 5 minutos.  Os primers utilizados para a amplificação foram BOL-COIfishF1 (5' 

TCAACYAATCAYAAAGATATYGGCAC3') e BOL-COIfishR1 

(5'ACTTCYGGGTGRCCRAARAATCA 3') (Ward et al., 2005). 

Após o término das reações, foi verificada a eficiência das amplificações por meio de 

eletroforese padrão em gel de agarose (0,8%) corado com GelRed (Biotium). Em seguida, 

os produtos da PCR foram purificados: primeiro foi realizada a adição de PEG 20% (NaCl 

2,5M) com incubação a 37°C por 30 minutos e posteriormente feita a lavagem com etanol 

80% e etanol absoluto. Após a lavagem, as amostras deixadas para a evaporação total do 

álcool e, em seguida, dissolvidas em água mili-Q e quantificadas por meio de comparação 

com o marcador Low Mass DNA Ladder (Invitrogen) em eletroforese padrão em gel de 

agarose (0,8%). 

 

4.4.3. Sequenciamento molecular  

 

O sequenciamento dos fragmentos do gene COI amplificados pela PCR foi realizado 

em ciclos pelo método de Sanger et al. (1977), utilizando-se terminadores de cadeia 

(dNTPs) marcados por fluorescência. As reações de sequenciamento foram realizadas com 

o kit BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing em placas de 96 poços, utilizando-se cerca 

de 100 ng do produto de PCR previamente tratado, 1,5 μl de cada primer  (5 μM) utilizado na 

PCR em reações separadas, 2 μl de Tampão (5x), 0,5 μL do premix e água mili-Q para 

completar o volume de 10 μl.  

Depois de realizada a reação, os fragmentos de COI foram submetidos a um 

tratamento de precipitação, eliminando assim o produto não incorporado durante a reação 

do sequenciamento. Logo após, os fragmentos foram precipitados antes de serem 

submetidos a eletroforese capilar no sequenciador de DNA ABI 3130XL (Applied 

Biosystems) a fim de obter a sequência nucleotídica do fragmento de DNA sequenciado. 

 

4.4.4. Análise das sequências 

 

As sequências geradas pelo sequenciador de DNA foram conferidas e editadas 

individualmente, sendo então alinhadas manualmente no programa BIOEDIT 7.0.1 (Hall, 

1999) para que as diferenças entre as mesmas fossem confirmadas. Para o alinhamento 

foram utilizadas outras 43 sequências, já alinhadas por Maia (2011), correspondentes a 10 

sequências de cada linhagem de Microsternarchus (B, C, D e E) e a 3 sequências de um 

grupo externo (linhagem A). 
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Seguindo os protocolos padronizados do DNA barcode, foi realizada a análise de 

Agrupamento de Vizinhos (Neighbor Joining – NJ) (Saitou e Nei, 1987), que procura 

encontrar sequencialmente vizinhos que minimizem o comprimento total da árvore, ou seja, 

a árvore com a menor soma total de ramos é procurada. Esta análise foi realizada utilizando 

o modelo evolutivo Kimura-2-parâmetros (K2P) no programa MEGA 5 com a intenção de 

identificar as linhagens. Para se verificar a robustez de cada nó interno foi realizada a 

análise de bootstrap com 1000 réplicas. 

O grau de divergência entre as sequências foi verificado calculando-se a distância 

genética entre os indivíduos amostrados utilizando o programa MEGA 5 (Tamura  et al., 

2011). 

 

4.5. Análise das variáveis comportamentais 

 

Após as devidas identificações dos peixes (linhagem e sexo) foram realizadas 

algumas ordenações e testes pra se averiguar se existem diferenças entre os diferentes 

grupos (linhagens e sexo). Para testar isso, foram mensuradas variáveis (relacionadas 

unicamente aos IEPs, uma vez que não se pode obter variáveis precisas relacionadas à 

amplitude das DOEs) nos períodos da DOE fundamental, pré-teste, teste e pós-teste. Tais 

variáveis, chamadas de variáveis comportamentais, por estarem de acordo com o tipo de 

comportamento (resposta) que o peixe apresentou àquela situação, foram obtidas por meio 

de scripts desenvolvidos no software MATLAB 7.12 (R2011a) que analisaram os dados 

obtidos dos períodos anteriormente citados. Algumas destas variáveis já foram usadas, com 

outro nome ou então não nomeadas, na literatura para descrever as características 

mensuráveis da DOE de peixes elétricos (Engler et al. 2000; Tallarovic & Zakon, 2002; 

Perrone et al., 2009; Ho et al., 2010). Outras foram definidas neste estudo, de acordo com 

os dados resultantes dos experimentos.  

As ordenações consistiram de análise de componentes principais (PCA) seguidas de 

testes paramétricos com o intuito de testar a separação dos grupos testados no eixo de 

maior valor explicativo. Utilizando-se as variáveis extraídas dos chirps, estes também foram 

comparados com suas próprias ordenações. O critério de broken-stick foi utilizado para 

identificar os eixos válidos na PCA. Testes de t Student foram realizados para comparar os 

grupos estudados usando as variáveis separadamente. 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se os softwares SPSS 20 (SPSS, 

IBM, 2011) e R 2.15 (R Development Core Team, 2013) usando o pacote vegan (Oksanem 

et al. 2012). 
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4.6. Análises dos comportamentos de frequência e fase 

 

Foi realizada uma breve descrição dos tipos de comportamentos observados em 

Microsternarchus expostos ao regime de interferência (jamming), segundo o tipo de 

experimento realizado. Para esta descrição utilizou-se de gráficos para a visualização da 

frequência instantânea do S1, dos ciclos do S1 (“batimentos”) em relação ao S2 (para 

comportamentos relacionados à fase) e de sons dos sinais nos momentos do 

comportamento reportado. Entende-se por batimento cada vez que o pulso do S1 se choca 

com o pulso do S2, desta forma, quando dois sinais de frequências muito próximas têm seus 

picos ocorrendo numa mesma fase, dizemos que ocorre um batimento. Os sons foram 

obtidos das gravações das DOEs, transformando os sinais elétricos em sinais sonoros. A 

Tabela 2 lista os comportamentos observados para Microsternarchus quando expostos a um 

regime de jamming: 

 

Tabela 2. Comportamentos eletromotores encontrados durante o JAR de Microsternarchus. Estes 

comportamentos foram estabelecidos conforme observações nos experimentos.  

Elevação de Frequência Ocorre uma elevação de frequência (Hz) enquanto o S2 é apresentado. 

Foi usado o mesmo critério de EGF para definir uma elevação. 

Diminuição de Frequência Ocorre uma diminuição de frequência (Hz) enquanto o S2 é 

apresentado.  Foi usado o mesmo critério de DGF para definir uma 

diminuição. 

Elevação Rápida de Frequência  Ocorre uma elevação de frequência (Hz) em conjunto de acelerações 

rápidas/chirps enquanto o S2 é apresentado. 

Diminuição Rápida de Frequência  Ocorre uma diminuição de frequência (Hz) em conjunto de acelerações 

rápidas/chirps enquanto o S2 é apresentado. 

Reversão de Df Ocorre uma inversão na polaridade de ∆F, ou seja, a frequência (Hz) 

do S1 se torna mais alta (Df-) ou mais baixa (Df+) que a do S2. 

Salto de Fase Consiste de “esquivas” repetitivas do S1 a um determinado ângulo de 

fase do S2. Só foram considerados saltos de fase, quando observados 

pelo menos 3 saltos seguidos num mesmo ângulo de fase (pelo menos 

3 beats para visualiza-los).  

Travamento de Fase Consiste em vários pulsos do S1 consecutivos ocorrendo em uma 

estreita faixa de ângulos (fase) em relação a S2. Este comportamento 

foi considerado quando o indivíduo permaneceu pelo menos 1 segundo 

com S1 em um angulo constante (nao altera mais do que +30 e -30 ) 

em relação S2. 

Escaneamento do pulso Consiste num “escaneamento” do pulso do S1 sobre o pulso do S2. 

Neste período, o S1 faz 2 ou mais reversões de Df contínuas, sempre 

em torno da fase 0 do S2.  
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V. Resultados 

 

5.1. Dados moleculares e identificação das linhagens 

 

Dos 24 peixes em que foram realizados os experimentos, foram obtidas 24 sequências 

que resultaram em um alinhamento de 669 pares de bases (pb).  

Com base nos dados obtidos por Maia (2011) e com a topologia resultante do NJ neste 

estudo, utilizando a distância K2P, foi encontrada apenas a linhagem C de Microsternarchus 

dentre os peixes do experimento. No entanto, apesar de suportadas por valores não muito 

significativos de bootstrap (80 e 54), foram observadas duas sub-linhagens C, já descritas 

por Maia (2011), definidas como linhagens C1 e C2 (Figura 15). Estas sub-linhagens foram 

encontradas em diferentes igarapés. A tabela 3 ilustra as sub-linhagens, sexo e igarapé dos 

peixes usados no estudo. 

 

 Tabela 3. Peixes usados nos experimentos com seu número, sexo, linhagem e igarapé de coleta. Por meio do 

DNA barcode, todos os peixes foram agrupados dentro da linhagem “C” de Maia (2011), mas em diferentes sub-

linhagens, sendo que C1 está associada à margem direita e C2 à margem esquerda do rio Negro. As 

linhas/colunas com preenchimento se referem a sub-linhagem C1, as sem preenchimento a sub-linhagem C2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peixe Sexo Linhagem Igarapé (abreviatura) 

1 M C1 Gringo (GRG) 

2 F C1 Gringo 

3 M C1 Gringo 

4 F C1 Gringo 

5 F C1 Gringo 

6 F C1 Gringo 

7 F C1 Gringo 

8 M C1 Tumbira (TMB) 

9 F C1 Tumbira 

10 M C1 Tumbira 

11 F C2 Tarumã Grande (TGR) 

12 M C2 Tarumã Grande 

13 F  C2 Tarumã Grande 

14 F C2 Tarumã Grande 

15 F C2 Tarumã Grande 

16 F C2 Tarumã Grande 

17 F C2 Tarumã Grande 

18 M C2 Tarumã Grande 

19 F C2 Tarumã Grande 

20 F C2 Tarumã Grande 

21 M C2 Tarumã Grande 

22 F C2 Tarumã Grande 

23 F C1 Zezinho (ZEZ) 

24 F C1 Zezinho 
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Os valores de distância genética utilizando o modelo evolutivo K2P calculadas para a 

linhagem encontrada de Microsternarchus são apresentados na Tabela 4. Nesta tabela e na 

figura 15, para uma melhor comparação com as demais linhagens, foram também inseridos 

dados moleculares obtidos por Maia (2011) referentes às linhagens A, B e D de 

Microsternarchus.  

 

Tabela 4. Matriz da média de distância genética (K2P) para o gene COI. A matriz se refere as distâncias 

entre as diferentes linhagens de Microsternarchus e das sub-linhagens obtidas neste estudo. Em destaque 

(vermelho) a média da distancia genética entre as sub-linhagens C1 e C2 obtidas no presente estudo. 

 

 
C1 C2 A B D 

 C2 0,0103 

     A 0,1704 0,1736 
    B 0,1547 0,1526 0,1849 

   D 0,0507 0,0513 0,1661 0,1464 
  E 0,1288 0,1222 0,1715 0,1371 0,1289   
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Figura 15. Topologia obtida pelo método de agrupamento de vizinhos (Neighbor Joining (NJ) utilizando o modelo 

de distância K2P para o gene mitocondrial COI. As sub-linhagens obtidas com o sequenciamento estão 

evidenciadas, junto aos igarapés de coleta (abreviaturas). As letras em vermelho (A, B, C, D e E) representam 

linhagens sequenciadas por Maia (2011). Os valores nos nós dos ramos indicam os valores de bootstrap 

calculados a partir de 1000 réplicas. A escala mede a distância genética em substituições por sítio.  
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5.2. Análise preliminar dos comportamentos e definições de variáveis 

comportamentais 

 

a) Resposta (Abreviação: N/A; Unidade: N/A) 

 

Considera-se que houve uma resposta comportamental quando o peixe modifica sua 

taxa de repetição em -/+ 5 desvios padrão em relação à média do IEP do pré-teste (Figura 

16). Esta média do pré-teste foi denominada IEPpre e é dada em segundos (s). Todas as 

variáveis foram dependentes desta, ou seja, se o peixe não apresentou uma resposta 

mensurável (segundo os parâmetros aqui definidos) nenhuma outra variável foi calculada 

para aquele experimento. O tempo, em segundos, que o peixe demora a responder foi 

definido por Latência de Resposta (LR). 

 

b) Frequência (Abreviação: Freq; Unidade: Hz)  

 

A frequência, aqui, é sinônimo de taxa de repetição, ou seja, é definida como o 

número de ciclos (ou DOEs), em cada segundo. Pode-se calcular a frequência de duas 

formas diferentes: a frequência instantânea que é calculada como o inverso do intervalo 

entre pulsos e pode ser calculada a cada ciclo; e a frequência média que é calculada como 

a média das frequências instantâneas ao longo de um intervalo de tempo definido.  

 

 
 

Frequência instantânea = 
 
 
 
 
Frequência média =  

 
 

 
 
 
 

 
c) Excursão de Frequência instantânea (Abreviação: EFi; Unidade: Hz)  
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É a diferença entre a frequência instantânea de dois IEPs consecutivos, subtraindo-

se o primeiro do segundo, podendo assim ser negativa ou positiva. A frequência instantânea 

relativa ao primeiro IEP é definida como Freq1 e a subsequente como Freq2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Aceleração Instantânea (Abreviação: Aceli; Unidade: Hz/s) 

 

A aceleração instantânea (Aceli) foi calculada a cada dois IEPs e é dada em Hz/s 

(EFi dividida pelo tempo em esta excursão foi feita, ou seja, pelo IEP do segundo pulso). A 

aceleração pode ser positiva (no caso do peixe aumentar sua frequência) ou negativa (no 

caso do peixe diminuir sua frequência). Optou-se por usar apenas o termo aceleração, 

excluindo assim o termo desaceleração, por motivos metodológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Nível de Frequência (NF)  

 

Para o período de teste, foram definidos níveis ou janelas de excursão de frequência, 

que representam intervalos acima e abaixo da frequência instantânea do peixe, no período 

pré-teste. Estes níveis tiveram seus limites inferiores e superiores estabelecidos em função 
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do número de desvios padrões do IEPpre. Cada nível corresponde a trinta desvios padrão da 

média do IEPpre, tanto para cima como para baixo. O objetivo foi quantificar o tempo em que 

a taxa de repetição se manteve em cada um destes níveis durante o período de teste 

(Figura 16).  

 

 

Figura 16. Representação dos Níveis de Frequência (NF) e da Latência de Resposta (LR). No eixo y, ao invés 

de frequência instantânea, tem-se os IEPs, sendo que a relação entre estas duas variáveis se dá pela fórmula 

Freq= 1/IEP. Cada ponto representa um IEP (pontos azuis e vermelhos) do S1 e as duas linhas verticais pretas 

representam o início e o fim do teste. Na inserção da figura, a linha preta horizontal central representa a média 

da frequência pré-teste e as duas linhas paralelas acima e abaixo representam os limites de +5 e -5 DP, 

respectivamente, que definem os níveis limites para considerar uma resposta. No detalhe visualiza-se momento 

em que os IEPs ultrapassam o nível de +5 desvios padrão (considera-se então que, neste momento, houve uma 

resposta comportamental). A linha vermelha vertical marca o momento, no tempo, em que a resposta acontece e 

a diferença temporal entre a apresentação do estímulo (linha vertical preta à esquerda) e a resposta define a 

“latência de resposta” (LR) para este experimento. Também seria considerado uma resposta caso a frequência 

diminuísse de valor e ultrapassassem a linha de -5 DP. Os IEPs azuis são os IEPs antes da resposta enquanto 

que os em vermelho equivalem aos pulsos depois da resposta.  As linhas horizontais azuis representam os 

diferentes NFs estabelecidos no experimento (NF1 ao NF6) sendo que o intervalo entra dois níveis consecutivos 

é de 30 DPs em relação ao IEP do pré-teste (IEPpre). 

 

f) Interrupções 

 



48 

 

São paradas completas nas DOEs do peixe em estudo (S1) (Figura 17) durante um 

tempo determinado. Em todas as vezes que foram observados IEPs com duração de 3 

vezes ou mais em relação ao IEPpre, estes períodos de paradas da DOEs foram 

consideradas como interrupções, e tiveram suas durações quantificadas.  

 

Figura 17. Exemplo de interrupção na DOE de Microsternarchus. O sinal S2 continua, mas S1 teve uma parada 

que durou um pouco menos do que 0.1 s. 

 

g) Acelerações rápidas e Chirps 

 

Em meio às acelerações instantâneas observadas ao longo dos experimentos, foram 

encontradas algumas acelerações muito rápidas, tanto positivas como negativas. Tais 

acelerações têm como característica ser uma em seguida da outra, ou seja, uma aceleração 

positiva rápida seguida de uma aceleração negativa rápida com o S1 sempre tendendo a 

voltar abruptamente para a sua linha base de frequência (Figura 18). Este tipo de 

modulação de DOE foi designado como sendo um “chirp” do gênero Microsternarchus. Em 

questões comportamentais, o termo chirp foi definido na literatura para sinais sonoros e, 

posteriormente, adotado para peixes elétricos (Allard, 1917; Hagedorn & Heiligenberg, 

1985). Desta forma, quando foram observadas acelerações positivas superiores a 4500 Hz/s 

seguidas de acelerações negativas de grandeza equivalente, estas modulações das DOEs 

foram considerados como chirps. Acelerações instantâneas positivas superiores a 500 Hz/s 

e menores que 4500 Hz/s foram designadas como acelerações rápidas (Figura 18, B).  

Os chirps podem apresentar dois ou mais pulsos (Figura 18). De forma que enquanto 

a aceleração negativa de 4500 Hz/s não acontece, os próximos IEPs foram considerados 

como integrantes do mesmo chirp. Por outro lado, não foram detectadas acelerações 

rápidas com mais de dois pulsos.  
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Figura 18. Chirps e acelerações rápidas. As setas vermelhas indicam as acelerações positivas, as azuis as 

negativas e as pretas a volta da frequência instantânea do S1 à sua linha base. As linhas vermelhas horizontais 

em A1 e B1 indicam o limiar de aceleração de 4500 e -4500 Hz/s. A) Chirp; A1) Acelerações instantâneas 

durante o chirp; A2) Excursões de frequência intantaneas durante o chirp; B) Aceleração rápida; B1) Acelerações 

instantâneas durante a aceleração rápida; B2) Excursões de frequência durante a aceleração rápida.  

 

Devido ao fato de S1 e S2 muitas vezes se sobreporem ao longo de um experimento 

e desta forma, a resultante ser o somatório de S1 e S2, (Serway & Jewett, 2007), não foi 

utilizado o critério de decremento de voltagem para se identificar a ocorrência de chirps ou 

acelerações rápidas. De toda forma, o recurso de se utilizar o valor das acelerações foi 
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usado pela primeira vez neste estudo e se mostrou muito eficiente para localização dos 

chirps.  

 

 

Figura 19. Variedade de chirps observados em Microsternarchus quanto ao seu número de pulsos/intervalos. A) 

Chirp de dois pulsos; B) Chirp de três pulsos; C) Chirp de quatro pulsos. 

 

h) Elevação e Diminuição Gradual de Frequência (EGF e DGF) 

 

Em meio aos experimentos realizados foram observados algumas Elevações 

Graduais de Frequência (EGF) e Diminuições Graduais de Frequência (DGF). Foram 

definidas como EGF todas as modulações de DOE em que a frequência mostrou uma 

tendência gradual ascendente, com notável saída da linha base da DOE, podendo ou não 

estar associada a acelerações rápidas ou chirps. A janela de base da DOE foi definida como 

a média da frequência encontrada a cada segundo mais e menos um desvio padrão. EGF 

foi considerada quando a frequência (Hz) do segundo posterior teve uma média maior que a 

média mais o desvio padrão do segundo anterior ou, em caso de elevações mais lentas, 

quando 3 médias consecutivas se mostraram ascendentes. A definição de DGF foi o inverso 

de EGF (Figura 20). Com a finalidade de se comparar a velocidade e excursões de 
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frequência nestas modulações, foram coletadas 10 (5 EGF e 5 DGF) de 8 peixes (4 machos 

e 4 fêmeas), não associadas a acelerações rápidas.  

 

 

Figura 20. Metodologia para se encontrar modulações graduais de frequência (Hz) dos indivíduos estudados. O 

gráfico representa a média da frequência (Hz) dos peixes por segundo com seus respectivos desvio-padrão (±). 

As setas azuis designam diminuições e as vermelhas elevações graduais de frequência (Hz). 

 

5.2.1. Variáveis associadas à  DOE fundamental, e períodos pré-teste, teste e pós-teste 

 

Com a finalidade de se ter parâmetros para caracterizar e comparar as respostas dos 

indivíduos aos estímulos interferentes foram medidas diversas variáveis, associadas aos 

IEPs apresentados pelos peixes nos experimentos, nos períodos de gravação fundamental, 
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pré-teste, teste e pós-teste. Porém, testes estatísticos não sugeriram diferenças entre a 

maioria destas variáveis. As variáveis apresentadas a seguir foram as que permitiram as 

comparações significativas (seja graficamente ou por testes). Os valores médios destas 

variáveis se encontram nas tabelas anexo. 

 

Tabela 5. Variáveis medidas na gravação da DOE fundamental. 

 

Tabela 6. Variáveis medidas na gravação do pré-teste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7. Variáveis medidas na gravação do teste. 

IEPf IEP (s) fundamental. Equivale a média de IEP obtida da gravação 

fundamental, para os 10 s de gravação. 

Freqf Frequência (Hz) fundamental média: 1/ IEPf; 

IEPdp Desvio padrão dos IEPs apresentados na gravação fundamental. 

CV  Coeficiente de variação da DOE do peixe: IEPdp /IEPf; 

Ncomp Número de componentes apresentados pelo pulso da DOE do peixe; 

PPF Peak Power Frequency: calculada utilizando a transformada de Fourier; 

DOEdur Duração da DOE do peixe (ms), constituída do tempo em que o OE está 

ativo, ou seja, da soma da duração (ms) de cada componente da DOE. 

IEPpre Média do IEP, em segundos (s), no pré-teste; 

IEPpremax Máximo IEP (s) do pre-teste; 

IEPpremin Mínimo IEP (s) do pré-teste; 

Freqpre Média da frequência (Hz) do pre-teste: 1/ IEPpre; 

Freqpremax Máxima frequência (Hz): 1/IEPpremax; 

Freqpremin Mínima frequência (Hz): 1/ IEPpremin. 
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Tabela 8. Variáveis medidas na gravação do pós-teste. 

Latência de 

Resposta (LR) 

Tempo, em segundos (s), entre o inicio do teste e a resposta do peixe 

(como definida no texto); 

LRmin Menor LR (s) exibida por peixe e por tipo de experimento. 

IEPt Média dos IEPs (s) calculada para o período entre a resposta e o final do 

período teste; 

IEPtmin Mínimo IEP (s) calculada para o período entre a resposta e o final do 

período teste; 

IEPtmax Máximo IEP (s) calculada para o período entre a resposta e o final do 

período teste; 

IEPtresp Primeiro IEP (s) no teste que atende aos parâmetros da resposta, ou seja, 

é o IEP que define o inicio da resposta do peixe; 

Freqt Média da frequência (Hz) calculada para o período entre o inicio da 

resposta e o final do período teste: Freqt = 1/IEPt; 

Freqtmin Mínima frequência (Hz) calculada para o período entre o inicio da resposta 

e o final  do período teste: Freqtmin = 1/IEPtmax; 

Freqtmax Máxima frequência (Hz) calculada para o período entre o inicio da resposta 

e o final  do período teste: : Freqtmax = 1/IEPtmin; 

Freqtresp Frequência instantânea, em Hertz (Hz), no momento da resposta: Freqtresp 

= 1/IEPtresp; 

EFiresp  É a excursão de frequência instantânea (Hz) no exato momento da 

resposta:  EFiresp = Freq tresp - Freq tresp-1; 

Acelimed  Média das acelerações instantâneas (Hz/s) durante o teste; 

NF1  Tempo em segundos (s) que o S1 ficou dentro deste Nível de Frequência 

(NF). Limite entre +30 / - 30 desvios padrão do IEPpre; 

NF2 Tempo em segundos (s) que o S1 ficou dentro deste NF. Limite entre +60 / 

+30 e -60 / -30 desvios padrão do IEPpre; 

NF3 Tempo em segundos (s) que o S1 ficou dentro deste NF. Limite entre +90 / 

+60 e -90 / -60 desvios padrão do IEPpre; 

NF4 Tempo em segundos (s) que o S1 ficou dentro deste NF. Limite entre +120 

/+90 e -120 / -90 desvios padrão do IEPpre; 

NF5 Tempo em segundos (s) que o S1 ficou dentro deste NF. Limite entre +150 

/ +120 e -150 / -120 desvios padrão do IEPpre; 

NF6 Tempo em segundos (s) que o S1 ficou dentro deste NF. Quando os IEPs 

ultrapassam o limite de +150 e -150 desvios padrão do IEPpre; 

∆Fmed/s Média de ∆F por segundo durante o teste (apenas em experimentos de 

frequência constante). 
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Tabela 9.  Variáveis medidas durante os chirps e acelerações rápidas.. 

Chirpsn Número de chirps no teste; 

Chirpsp Número de pulsos por chirp; 

Chirps2 Número de chirps com 1 intervalos no teste; 

Chirps3 Número de chirps com 2 intervalos no teste; 

Chirps4 Número de chirps com 3 intervalos no teste; 

ARn Número de acelerações rápidas no teste; 

IEPcmed Média dos IEPs (s) dos chirps ou das acelerações rápidas durante o 

teste. Os IEPs considerados foram os do momento do chirp e o IEP 

posterior;  

Chirpsdur  Duração do chirp ou da aceleração rápida (s). Em chirps de 2 pulsos é 

equivalente ao primeiro IEP, enquanto que em chirps de 3 ou 4 pulsos 

corresponde a soma dos IEPs integrantes do chirp; 

Freqcmed   Média da frequência (Hz) dos chirps ou das acelerações rápidas: 

FreqCmed = 1/IEPCmed; 

EFicmed Média das excursões de frequência (Hz) instantâneas dos chirps ou das 

acelerações rápidas durante o teste. As excursões consideradas foram 

tantos as positivas quanto as negativas; 

Efici  Excursão de frequência instantânea (Hz) inicial do chirp ou da 

aceleração rápida; 

Eficf  Excursão de frequência instantânea (Hz) final do chirp ou da aceleração 

rápida; 

Acelicmed  Média das acelerações (Hz/s) dos chirps ou das acelerações rápidas; 

Acelici  Aceleração (Hz/s) inicial do chirp ou da aceleração rápida; 

Acelicf  Aceleração (Hz/s) final do chirp ou da aceleração rápida. 

 

 

 

 

 

 

5.3. Descrição dos comportamentos eletromotores observados 

IEPpos Média dos IEPs (s) no período de pós-teste; 

IEPposmax Máximo IEPs (s) no período de pós-teste; 

IEPposmin Mínimo IEPs (s) no período de pós-teste; 

Freqpos Média da frequência (Hz) no período de pós-teste:  Freqpos =  1/IEPpos; 

Freqposmax Máxima frequência (Hz) no período de pós-teste: Freqposmax = 1/IEPposmin; 

Freqposmin Mínima frequência (Hz) no período de pós-teste: Freqposmin = 1/IEPposmax; 
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5.3.1. Elevação (EGF) e Diminuição Gradual de Frequência (DGF) 

 

Em todos os indivíduos do experimento foram observadas modulações da DOE que 

se enquadraram em EGFs e DGFs, podendo estas estar isoladas (Figura 21) ou 

acompanhadas de chirps ou acelerações rápidas (Figura 22). Com os dados obtidos das 

EGFs e DGFs, as EGFs mostraram ter maiores valores nas médias de excursão frequência 

instantâneas (EGF: 7.18 / ±4.6; DGF: -3.45 / ±3.4), excursão de frequência média (EGF: 

0.098 / ±0.065; DGF: 0.029 / ±0.02), aceleração média (EGF: 5.41 / ±3.9; DGF: 1.3 / ±1.25) 

do que as DGFs. Em duração, a média das DGFs foram maiores (EGF: 4.95 / ±4.3; DGF: 

7.05 / ±4.84).  

De uma forma geral, quando ocorre uma EGF, o evento se inicia com uma 

aceleração positiva, além de possuir acelerações positivas maiores e mais frequentes do 

que as negativas. Quando ocorre a DGF, o evento é justamente o contrário da EGF (Figura 

21 e 22). 

 

 

Figura 21. Elevações e Diminuições Graduais de Frequência (EGF e DGF). A) Da esquerda para a direita: 

Frequência instantânea (Hz) de DGF; Aceleração (Hz/s) durante a DGF; DOEs durante DGF. B) Da esquerda 

para a direita: Frequência instantânea (Hz) da EGF; Aceleração (Hz/s) durante a EGF; DOEs durante EGF. As 

setas vermelha e azul indicam se os eventos iniciam com uma aceleração negativa (seta azul) ou positiva (seta 

vermelha). 
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Figura 22. Elevação Gradual de Frequência (EGF) e Diminuição Gradual de Frequência (DGF) ocorrendo em 

conjunto de chirps e acelerações rápidas. Da esquerda para a direita: A) Frequência instantânea (Hz) de DGF; 

Aceleração (Hz/s) durante a DGF; DOEs durante DGF. B) Da esquerda para a direita: Frequência instantânea 

(Hz) de EGF; Aceleração (Hz/s) durante a EGF; DOEs durante EGF. As setas vermelha e azul indicam se os 

eventos iniciam com uma aceleração negativa (seta azul) ou positiva (seta vermelha). 

 

 Quando foram analisadas as EGFs e DGFs em suas frequências e acelerações, 

pode-se notar que eventos de menor duração apresentam as maiores acelerações e 

excursões de frequência (Figura 23). Porém, não se nota diferença nas excursões totais de 

frequência, apenas que EGF tem maiores médias de excursões de frequência que DGF.  
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Figura 23. Acelerações e excursões de frequência extraídas das EGFs e DGFs analisadas. Cada ponto se refere 

a um único evento de EGF ou DGF. Pontos acima do 0 no eixo y se referem as EGFs e pontos abaixo de 0 no 

eixo y a DGFs. Note que os eventos de maior duração também apresentam menores acelerações médias e 

menores médias de excursões de frequência instantâneas. A) Aceleração média (Hz/s) e duração (tempo (s)) 

das EGFs e DGFs; B) Média da excursão de frequência instantânea (Hz) e duração (tempo(s)) das EGFs e 

DGFs; C) Excursão de frequência (Hz) e duração (tempo(s)) das EGFs e DGFs. 
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5.2.1. Acelerações rápidas e chirps 

 

Foram encontrados um total de 11896 chirps entre todos os experimentos realizados, 

com 9984 chirps sendo da categoria chirp2, 2410 chirps da categoria chirp3, 217 chirps da 

categoria chirp4. Na categoria aceleração rápida foram registradas 19081 ocorrências 

(Tabela 14). Todos os indivíduos realizaram pelo menos uma aceleração rápida e, com 

exceção dos indivíduos 11, 13, 15, 18 e 22 todos os outros indivíduos apresentaram pelo 

menos uma categoria de chirp, sendo que os que apresentaram maior número de 

ocorrências foram os indivíduos 8 (4801), 21 (1937) e 20 (1646) e os que apresentaram 

menor número de ocorrências foram os indivíduos 12 (2), 14 (3) e 23 (3) (Figura 24). Apesar 

do número de machos ser menor que o de fêmeas nos experimentos (7:17) o número total 

de chirps encontrados nos machos (7602) foi bem maior do que o número total de chirps 

encontrados nas fêmeas (4294), sendo o mesmo observado nas médias (Tabela 14, Figura 

25). As tabelas 11 e 12 mostram os números de chirps apresentados pelos indivíduos nos 

experimentos de frequência e fase constantes, respectivamente. 

 

Tabela 10. Chirps em números absolutos apresentados pelos indivíduos em todos os experimentos separados 

por sub-linhagem e sexo. As médias e os desvios padrão estão entre parênteses. 

Sub-
Linhagem/Sexo 

Número 
indivíduos 

Total Chirps2 Chirps3 Chirps4 ARn 

C1 12 8087 6175 1736 176 13701 

  
(224.63 /±620) (514.58/ ±970.5) (144.66/ ±362.32) (14.66/±38.58) 

(1141.75/ 
±989.82) 

C2 12 3809 3094 674 41 5380 

  
(115.42 /±353.91) (257.83 / ±559.05) (56.17/ ±125.40) (3.41/±9.78) (448.33/ ±425.47) 

C1 / M 4 5663 4170 1358 135 4396 

  
(1415.75/±2265.95) (1042.5/ ±1589.02) (339.5/ ±612.9) (33.75/±65.51) (1099/ ±809.66) 

C1 / F 8 2424 2005 378 41 4749 

  
(303/±522.49) (134.66/ ±127.71) (8.66/ ±9.93) (0.33/±0.82) (791.5/ ±656.02) 

C2 / M 3 1939 1577 328 34 2039 

  
(646.33/±1117.75) (525.66/ ±908.75) (109.33/ ±189.37) (11.33/±19.63) (679.66/ ±583.53) 

C2 / F 9 1870 1517 346 7 3341 

  
(207.77/±540.84) (168.55/ ±432.92) (38.44/ ±106.04) (0.77/±1.98) (371.22/ ±370.17) 
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Tabela 11. Chirps apresentados pelos indivíduos nos experimentos de frequência constante (∆F). 

Peixe Total Chirps2 Chirps3 Chirps4 ARn 

1 130 123 7 0 914 

2 5 5 0 0 98 

3 100 91 9 0 139 

4 49 49 0 0 1048 

5 165 159 6 0 631 

6 19 19 0 0 232 

7 54 44 10 0 83 

8 4168 3018 1033 117 1297 

9 308 301 7 0 1715 

10 402 370 32 0 871 

11 0 0 0 0 229 

12 2 2 0 0 651 

13 0 0 0 0 68 

14 0 0 0 0 252 

15 0 0 0 0 1 

16 11 10 1 0 96 

17 28 26 2 0 77 

18 0 0 0 0 77 

19 72 66 6 0 220 

20 1192 951 238 3 607 

21 1393 1132 234 27 1047 

22 0 0 0 0 229 

23 0 0 0 0 361 

24 318 263 50 5 1147 

 

Tabela 12. Chirps apresentados pelos indivíduos nos experimentos de diferença de fase constante (∆φ). 

Peixe Total Chirps2 Chirps3 Chirps4 ARn 

1 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 29 

3 58 40 15 3 23 

4 16 14 2 0 46 

5 134 115 17 2 372 

6 5 4 1 0 129 

7 107 98 9 0 218 

8 633 393 225 15 824 

9 0 0 0 0 148 

10 172 135 37 0 328 

11 0 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 0 

14 3 3 0 0 5 

15 0 0 0 0 3 

16 50 42 7 1 94 

17 15 11 4 0 103 

18 0 0 0 0 34 

19 45 40 5 0 425 

20 454 368 83 3 565 

21 544 443 94 7 230 

22 0 0 0 0 367 

23 3 3 0 0 626 

24 1241 931 276 34 2422 
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Figura 24. Número de chirps apresentados pelos indivíduos em todos os experimentos. 

 

 

Figura 25. Média do número total de chirps e acelerações rápidas apresentadas pelas sub-linhagens e sexo 

durante todos os experimentos. 
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Figura 26. Número de chirps segundo a sua categoria e as diferenças absolutas de frequência ou fase aplicadas 

em experimentos de frequência constante (∆F) e diferença de fase constante (∆φ). 

 

A tabela 13 mostra a média dos dados referentes às variáveis extraídas dos chirps 

(de ambos os experimentos) para a realização da ordenação. Nota-se diferenças entre as 

variáveis extraídas, especialmente entre acelerações rápidas e o chirps.  

 

Tabela 13. Média e desvio padrão (±) das variáveis extraídas dos chirps segundo a sua categoria.  

 

 

 

O valor absoluto das acelerações instantâneas está inversamente correlacionado 

com a diferença entre os IEPs, ou seja, quanto menor o próximo IEP, maior será o valor 

positivo da aceleração e quanto maior o próximo IEP, maior será o valor negativo da 

aceleração. Em ocorrências de chirps ou acelerações rápidas isto é muito bem visualizado, 

tais como demonstrado na figura 27. 

  Acelicmed Freqcmed Eficmed Chirpsdur Efici Eficf Acelici Acelicf 

Chirp2 
3580.98 147.55 -6.63 0.0052 83.48 -96.74 16631.85 -9469.878 

±2225.71 ±33.27 ±7.33 ±0.001 ±22.28 ±25.02 ±6245.74 ±3645.27 

Chirp3 
4759.94 171.07 5.09 0.0105 74.66 -111.99 13836.13 -12439.16 

±2862.44 ±34.57 ±13.84 ±0.0017 ±28.40 ±28.97 ±8443.16 ±5041.70 

Chirp4 
3670.67 188.22 3.75 0.0148 74.91 -116.96 13946.19 -13057.84 

±1454.19 ±31.53 ±8.25 ±0.0025 ±23.36 ±41.64 ±6136.17 ±4511.24 

A. rápida 
327.35 97.26 -0.622 0.0094 24.77 -26.01 2747.96 -2093.24 

±628.22 ±21.90 ±8.62 ±0.0019 ±5.83 ±15.44 ±907.54 ±1218.90 
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Figura 27. Efeito inversamente proporcional do valor da aceleração (Hz/s) e da diferença entre IEPs (%).  

 

 Como já mencionado anteriormente, o critério de diminuição de voltagem não foi 

utilizado neste estudo para a identificação e classificação dos chirps por motivos 

metodológicos. Porém, utilizando de 15 ocorrências de cada tipo de chirp (chirp2, chirp3 e 

chirp4) em que não houve uma sobreposição de pulsos, ficou evidente a ocorrência de 

decréscimo na voltagem de acordo com o tamanho do IEP seguinte (Figura 28). 

 
Figura 28. Valor do IEP (s) influenciando na alteração de voltagem (%). Quanto menor o IEP seguinte, numa 

ocorrência de chirp, maior será a alteração de voltagem (%). 
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Os chirps observados nestes experimentos foram classificados conforme as 

categorias demonstradas na figura 19 entre chirp2, chirp3 e chirp4. As classificações foram 

feitas conforme suas acelerações instantâneas que, quando ocorreram, permitiram a 

visualização de eventos na DOE marcados por início e fim abruptos, formando 

“agrupamentos de pulsos”, formados pela aceleração abrupta e finalizados com o fim da 

aceleração. Quando as alterações de voltagem (%) foram analisadas em relação aos tipos 

de chirps, as maiores alterações tendem a estar associadas aos chirp3 (Figura 29) assim 

como as maiores acelerações, compartilhando níveis de frequência semelhantes ao chirp4 

(Tabela 18). Em relação ao número de ocorrências de chirps e tipo de experimento 

realizado, os indivíduos realizaram uma quantidade maior de chirps em experimentos de 

frequência constante do que em experimentos de fase constante. Além disto, os dados 

mostraram que a quantidade de chirps esteve mais associada aos experimentos de maiores 

diferenças absolutas de ∆F (com exceção do chirp4), porém mais associada aos 

experimentos menores diferenças absolutas de ∆φ (com exceção do chirp4). 

A figura 29 ilustra as deformações na amplitude (v) do pulso da DOE, de acordo com 

o tipo de chirp (utilizando os mesmos chirps da figura 28). Mesmo no IEP seguinte ao chirp, 

o pulso da DOE ainda não está totalmente recuperado. 
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Figura 28. Média da alteração de voltagem (%) nas 3 categorias de chirps. Os valores acima da linha 

vermelha indicam as alterações de voltagem em relação ao primeiro pulso do chirp, enquanto que os 

valores que se encontram abaixo dos pulsos representam as alterações de voltagem em relação aos pulsos 

anteriores. Os desvios padrão estão demonstrados abaixo das médias de alteração de voltagem (±). O 

pulso pequeno na figura é o S2. A) Chirp2; B) Chirp3; C) Chirp4. 

 

5.2.2. Interrupções 

 

Entre os experimentos realizados foram encontradas um total de 23 

interrupções. Em experimentos de frequência constante foram observados um total de 
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22 interrupções, distribuídas entre os indivíduos 6, 14 e 16, enquanto que nos 

experimentos de diferença de fase constante (∆φ:N05) apenas foi observada uma 

interrupção no indivíduo 16. Apenas indivíduos do sexo feminino interromperam suas 

descargas. 

 

 Tabela 14. Número dos indivíduos, quantidade, média de tempo (s) e desvios padrão das interrupções 

encontradas durante os experimentos. 

 

 

 

 

 

 

As interrupções mostradas na tabela 14 foram denominadas interrupções curtas. 

Tais interrupções foram caracterizadas por seu início e fim abruptos, pela sua curta 

duração (0.0395 até 0.0911 segundos) e por ocorreram com maior incidência no início 

dos testes (média de meio segundo depois do início) (Figura 30). Estas interrupções 

(curtas) foram registradas somente em experimentos de frequência constante e 

mostraram ter uma maior incidência em experimentos de maior magnitude de ∆F, sendo 

20 dos casos totais observados ocorridos em experimentos a partir de um ∆F de 

magnitude 3. Todas as interrupções foram precedidas de uma súbita deformação da 

DOE. 

 

 
Figura 30.  Interrupção curta encontrada no experimento de frequência constante (∆F). 

 

No indivíduo 16 foi observado outro tipo de interrupção, denominado aqui de 

interrupção longa (Figura 31). Tais interrupções foram caracterizadas por um início 

Indivíduo 6 14 16 

Quantidade 11 8 3 

Média (s) 0.0515 0.0749 0.0611 

DP± ±0.0088 ±0.0151 ±0.0180 
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abrupto (ainda com uma súbita deformação da DOE), e uma retomada da amplitude da 

DOE de forma gradual, sempre restabelecendo o componente positivo antes de 

restabelecer o componente negativo. Além de uma longa duração (1.99 até 38.97 

segundos) estas interrupções ocorrerem com uma maior latência de resposta (em 

média um segundo após o início) quando comparadas às interrupções curtas.  Este tipo 

de interrupção foi encontrada só uma vez nos experimentos de diferença de fase 

constante (indivíduo 16, experimento N05). Porém, este mesmo tipo de interrupção foi 

observada em dois outros peixes que não entraram neste estudo: 32 vezes nos 

experimentos de frequência constante de maneira aleatória, independente do grau de 

magnitude do ∆F, num indivíduo que estava com a saúde abalada (apresentava a 

frequência muito baixa e poucas reações, este identificado como fêmea da sub-

linhagem C2) e 4 vezes em testes realizados somente para a calibração dos aparelhos, 

antes dos experimentos, num indivíduo que não teve linhagem ou sexo identificados. 

 

 
 

Figura 31.  Interrupção longa encontrada no experimento de frequência constante (∆F). Nota-se a 

deformação inicial da DOE no início da interrupção sendo sobreposta por um estímulo S2. A seta verde 

indica a volta gradual da amplitude do S1. 
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5.4. Comportamentos com mudanças de frequência e fase 

 

Os indivíduos mostraram a presença de mecanismos de JAR associados à 

frequência além de, em experimentos de trem de pulsos (∆F), à fase do S2 (Tabelas 15 

e 16). Comportamentos relacionados a mudança de frequência são aqui referidos como 

comportamentos de frequência. Como os experimentos duraram até 15 segundos (no 

norepetições por estímulo, foi possível observar mais do que um tipo de comportamento 

eletromotor na frequência constante ou diferença de fase constante testada. Todos os 

peixes mostraram a capacidade de realizar os comportamentos eletromotores 

relacionados à frequência, sendo que estes se diferenciaram em número de ocorrências 

conforme o estímulo apresentado. Por exemplo, a magnitude dos avanços de fase foi 

bem maior quando o S2 foi negativo (pulso S2 escaneia o S1 direção esquerda para a 

direita). A figura 32 ilustra os 2 tipos de escaneamentos visualizados durante os 

experimentos de frequência constante (∆F). 

 

 

Figura 32. Efeitos assimétricos do ∆F: quando negativo (S1 > S2), ou seja, a frequência de descarga do 

peixe é maior do que a do sinal interferente, o S2 faz a varredura (escaneamento) da esquerda para a 

direita; quando ∆F é positivo (S2 < S1, a taxa de repetição do sinal interferente é maior), o S2 faz a 

varredura da direita para a esquerda. Esta varredura é de enorme importância para se definir as respostas 

dos peixes.  
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Tabela 15. Número de observações dos comportamentos eletromotores conforme o tipo de experimento de 

frequência constante (∆F).  

Comportamento / ∆F  N0p5 N1 N2 N3 N4 N5 P0p5 P1 P2 P3 P4 P5 

Elevação de Frequência 34 36 23 29 22 18 7 10 7 9 8 9 

Diminuição de Frequência 25 13 13 9 18 24 51 45 54 36 32 27 

Elevação Rápida de Frequência  33 33 23 28 36 35 16 27 19 20 23 28 

Diminuição Rápida de Frequência  5 2 1 2 0 2 9 3 4 4 3 6 

Reversão de Df 29 15 10 5 8 9 23 31 22 21 18 14 

Salto de Fase 0 0 0 0 0 0 8 6 6 0 0 0 

 Travamento de Fase 7 4 7 3 2 2 9 7 8 4 4 1 

Escaneamento de Fase 5 5 3 2 4 2 16 9 8 12 5 4 

 

  

Tabela 16. Número de observações dos comportamentos eletromotores conforme o tipo de experimento em 

diferença de fase constante (∆φ).  

 

 

Três modalidades de comportamentos relacionados à fase não foram registrados 

em todos os peixes: salto de fase, escaneamento de fase e travamento de fase. Salto 

de fase foi registrado nos indivíduos 5, 6, 7 e 12 apenas em experimentos de frequência 

constante positiva. Escaneamento de fase foi registrado nos indivíduos 3, 4, 6, 10, 13, 

19, 21, 22 e 24. Travamento de fase foi registrado nos indivíduos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 

13, 18, 19, 21, 22 e 24. Os comportamentos de frequência só foram considerados 

quando o peixe atendeu aos critérios de início de resposta, já os relacionados à fase 

foram independentes disto, pois muitos foram visíveis mesmo com a frequência do 

peixe quase inalterada. 

 

Utilizando as médias de duas variáveis comportamentais (EFiresp e LR) foi 

possível observar as fases mais sensíveis do S1 em intensidade e tempo de resposta 

(Figura 33) e com os números de vezes em que foram observadas elevações e 

diminuições de frequência nos experimentos de diferença de fase constante (∆φ) foi 

criada uma relação entre fase e tipo de mudança de frequência apresentada pelos 

indivíduos (Figura 34).  

 

Comportamento / ∆φ P180 P90 P60 P45 P30 P15 P05 P00 N05 N15 N30 N45 N60 N90 

Elevação de Frequência 27 18 33 52 51 63 77 71 61 65 79 63 46 41 

Diminuição de Frequência 50 62 41 33 30 27 19 10 21 12 14 23 22 20 

Elevação Rápida de Frequência  8 3 5 7 7 10 16 11 11 17 18 12 9 6 

Diminuição Rápida de Frequência  0 0 2 2 3 4 4 3 6 3 3 5 0 3 
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Figura 33. Sensibilidade das fases dos indivíduos testados segundo as médias das variáveis EFiresp e LR. 

Quanto mais próximo de ∆φ 0, menores são as LRs e maiores são as EFiresp. A partir de N60 as respostas 

tendem a ser mais significativas, mostrando menores LRs e maiores EFiresp, até chegar a P45, onde isso é 

invertido. Percebem-se menores valores médios de LR entre N60 e N15, enquanto que as EFiresp ficam 

menores e as LRmin ficam maiores nos ∆φ P60, P90 e P180. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Relação entre os experimentos de diferença de fase constante e porcentagem do número de 

vezes que elevações e diminuições de frequência foram observadas nos indivíduos testados. Eixo x: Tipo 
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de experimento (∆φ). Eixo y: Porcentagem de diminuição (setas verdes) e elevação de frequência (setas 

vermelhas) em relação ao número total de mudanças de frequência observadas. No centro: pulso da DOE 

de um individuo do gênero Microsternarchus. 

 

Tanto em nos experimentos de frequência constante (∆F) quanto nos de 

diferença de fase constante (∆φ), os comportamentos relacionados a frequência 

estiveram grandemente associados com o sinal interferente apresentado. Quando 

apresentados em ∆F ou ∆φ positivo os indivíduos apresentaram maiores números de 

diminuições de frequência e, quando apresentados ∆F/∆φ negativa, mostraram ter 

maiores números de aumentos na frequência (Tabelas 15 e 16). Nas elevações de 

frequência as diferenças de frequência do início para o fim do teste ficaram entre 0.5 e 

20 Hz, enquanto que nas elevações rápidas estas chegaram a mais de 200 Hz em 

alguns pontos (devido ao chirp), mas chegando ao fim do teste com diferenças 

semelhantes as elevações de frequência não rápidas. Nas diminuições de frequência, 

as diferenças de frequência do inicio para o fim do teste foram menores quando 

comparadas as elevações (entre 0.5 e 10 Hz). As diminuições rápidas de frequência 

foram caracterizadas por apresentarem altas excursões momentâneas, assim como as 

elevações rápidas de frequência. Entre os comportamentos de frequência, também 

foram observadas algumas elevações com curtos saltos de frequência (entre 0.5 e 3 Hz) 

e diminuições, com oscilação de frequência, além de, nos experimentos de diferença de 

fase constante (∆φ), diminuições ou elevações de curtos períodos no momento em que 

o teste inicia e termina. Ainda foram visualizadas algumas respostas em que o S1, ao 

contrário da ideia de JAR, tende a se aproximar do S2. Saltos e oscilações de 

frequência ocorreram quando pulsos do S2 se chocaram com os pulsos do S1, porém 

os saltos mostraram associação com a direção do escaneamento do S2 (só ocorrem em 

∆F negativo), enquanto que oscilações, quando ocorreram, foram vistas em qualquer 

tipo de escaneamento (Figura 35). 
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Figura 35. Comportamentos de frequência (Hz) observados durante os experimentos. Os eixos x dos 

gráficos se referem a tempo e os eixos y à frequência instantânea durante o teste. As duas linhas pretas 

verticais indicam o período do início e fim da apresentação do S2. Experimentos de frequência constante 

(∆F): o S1 está representado pela cor azul e o S2 pela cor vermelha (frequência contínua). Diminuição de 

frequência (A); Diminuição de frequência oscilação (B); Diminuição de frequência com oscilação em direção 

ao S2 (C); Diminuição rápida de frequência (D); Elevação de frequência (E); Elevação de frequência com 

saltos (F); Elevação de frequência em direção ao S2 (G); Elevação rápida de frequência (H). Experimentos 

de diferença de fase constante (∆φ): Diminuição de frequência no início e fim da apresentação do S2 (I); 

Elevação de frequência no inicio e fim da apresentação do S2 (J). 
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A presença e quantidade dos comportamentos relacionados à fase observados 

estiveram associados ao estímulo de ∆F apresentado (Tabela 19), sendo mais 

registrados em ∆Fs de menores valores absolutos (∆F = 0.5 a 2/ -0.5 a -2 Hz). Tais 

comportamentos foram encontrados nos segundos iniciais ou no decorrer dos 15 

segundos de teste e foram vistos de forma associativa em alguns casos. Os saltos de 

fase só foram observados depois dos indivíduos executarem o escaneamento de fase 

ou travamento de fase e foram visíveis durante toda a apresentação do S2. As fases 

evitadas pelo S1 neste comportamento ficaram entre 0 e -30 ∆φ. Os escaneamentos de 

fase variaram de 3 para 32 em número de escaneamentos do S1 sobre o S2 e variando 

de 0.5 a 8 segundos de duração. Os travamentos de fase tiveram durações de até 11 

segundos e geralmente terminaram quando o S1 alcança a fase 0 do S2, aonde ocorre 

uma aceleração e, consequentemente o fim deste comportamento. Os indivíduos 

comumente mantiveram o travamento de fase em torno de 180º de ∆φ, mas também 

foram vistos travamentos próximos a 0º de ∆φ. As reversões de fase foram os 

comportamentos relacionados à fase mais comuns, de forma que quando ocorreram 

foram vistas até duas vezes durante o teste e não apresentaram um ponto de fase em 

comum para iniciar a reversão (foram observadas reversões próximas a 360º de fase) 

(Figura 36).  
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Figura 36. Comportamentos relacionados à fase observados durante os experimentos de frequência 

constante (∆F). Os círculos vermelhos indicam o momento em que ocorre o comportamento citado. Gráficos 

da esquerda: posição que o S1 se encontra em relação ao S2 em termos de fase (2 pi = 360º/ 1 pi = 180º), 

cada ponto representa a posição da fase 0 do pulso de S1 em relação a fase 0 do pulso de S2 no decorrer 

do experimento. Gráficos da direita: Frequência instantânea (Hz) no momento do comportamento fásico. O 

S1 está representado pela cor azul e o S2 pela cor vermelha (frequência continua). Reversão de fase (A); 

Travamento de fase (B); Escaneamento de fase seguido de salto de fase (C). 
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5.5. Comparações das variáveis comportamentais entre as sub-linhagens e 

sexo 

 

A variável LRmin permitiu a visualização das respostas mais rápidas aos sinais 

interferentes, pois foram os menores valores apresentados pelos peixes para responder 

a um dado estímulo. Em experimentos de diferença de fase constante a menor média 

das LRmin (s) foi obtida nos experimentos de N30 (0.01957/±0.0333), enquanto que a 

média de LRmin de mais longa duração foi obtida nos experimentos de P90 

(2.5773/±2.425). Os machos da sub-linhagem C1 apresentaram a menor média de LRmin 

(0.3537/±0.5063) seguidos dos machos da sub-linhagem C2 (0.4575/±0.6324). No caso 

das fêmeas, as pertencentes a sub-linhagem C2 mostraram ter uma menor média das 

LRmin (0.6422/±1201) do que as fêmeas da sub-linhagem C1 (0.8037/±1.502). De uma 

forma geral, os machos mostraram um valor menor na média das LRmin (0.398/±0.7206) 

em comparação com as fëmeas (0.719/±1.202). 

 

 

 
Figura 37. Média e desvios padrão de LRmin (s) nos experimentos de diferença de fase constante. 
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Figura 38. Média e desvios padrão de LRmin (s) segundo a sub-linhagem e sexo dos indivíduos nos 

experimentos de diferença de fase constante.  

 

 

Figura 39. Média e desvios padrão de LRmin (s) nos experimentos de diferença de frequência constante. 

 

Nos experimentos de frequência fixa a menor média de LRmin (s) foi obtida nos 

experimentos de P3 (0.075/±0.0316), enquanto que a média das LRmin de mais longa 

duração foi obtida nos experimentos de N0p5 (0.2563/±0.2172). Os machos da sub-

linhagem C2 apresentaram a menor média de LRmin (0.1175/±0.0974) seguidos das 
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fêmeas desta sub-linhagem (0.1212/±0.0792), pelos machos pertencentes a sub-

linhagem C1 (0.1358/±0.0955) e, então as fêmeas da sub-linhagem C1 

(0.1402/±0.1109). De uma forma geral, os machos mostraram um valor menor na média 

de LRmin (0.398/±0.7206) em comparação com as fëmeas (0.719/±1.202). Embora esses 

valores reflitam em diferenças visuais, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos estudados quanto a estas variáveis. 

As médias de variáveis de frequência dos indivíduos podem ser observadas nas 

figuras 40 e 41. Em ambos os experimentos a média da variável Freqt se mostrou mais 

elevada para os indivíduos da sub-linhagem C1 (∆F: 68.26/±3.33; ∆φ: 68.05/±9.94) 

quando comparada à sub-linhagem C2 (∆F: 59.79/±2.08; ∆φ:54.53/±4.51). O mesmo 

padrão foi demonstrado para as médias das variáveis de Freqtmin (C1 = ∆F: 50.12/±1.94; 

∆φ:54.56/±7.54 e C2 = ∆F: 48.33/±1.34; ∆φ:45.67/±3.94) e Freqtmax (C1 = ∆F: 

194.86/±35.93; ∆φ:139.8/±64.26 e C2 = ∆F: 125.75/±32.46; ∆φ: 98.4/±50.17). 

Diferenças estatisticamente significativas entre as sub-linhagens (T = 4.29, GL = 22, 

p<0.01) foram encontradas na variável de Freqt. Não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas quanto ao sexo quando usadas essas variáveis. 
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Figura 40. Média das variáveis de frequência dos períodos pré, teste e pós em experimentos de 

frequência constante. A) Pré: O círculo central representa a média da variável Freq
pre 

e o extremo da linha 

as médias das variáveis Freq
premax

 e Freq
premin

; B) Teste: O círculo central representa a média da variável 

Freq
t
 e os extremos da linha as médias das variáveis Freq

tmax
 e Freq

tmin
; C) Pós: O círculo central 

representa a média da variável Freq
pos 

e o extremos da linha as médias das variáveis Freq
posmax

 e 

Freq
posmin

. 
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Figura 41. Média das variáveis de frequência dos períodos pré, teste e pós em experimentos de fase 

constante. A) Pré: O círculo central representa a média da variável Freq
pre 

e o extremo da linha as médias 

das variáveis Freq
premax

 e Freq
premin

; B) Teste: O círculo central representa a média da variável Freq
t
 e os 

extremos da linha as médias das variáveis Freq
tmax

 e Freq
tmin

; C) Pós: O círculo central representa a 

média da variável Freq
pos 

e o extremos da linha as médias das variáveis Freq
posmax

 e Freq
posmin 
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Em experimentos de ∆F negativa ou ∆φ negativa os indivíduos tendem a 

manter valores maiores de Freqmed (∆F: 64.6/±12.84; ∆φ: 62.63/±10.92) do que 

nos experimentos equivalentes positivos (∆F: 61.47/±13.07; ∆φ: 60.09/±10.11).  

O mesmo pode ser observado em relação às sub-linhagens nos experimentos 

negativos (C1 = ∆F: 68.49/±16.12; ∆φ: 69.14/±11.36 e C2 = ∆F: 60.68/±6.98; 

∆φ: 56.11/±4.3) em relação aos experimentos positivos (C1 = ∆F: 64.03/±17.5; 

∆φ: 67.17/±9.28 e C2 = ∆F: 58.91/±7.19; ∆φ: 53.01/±4.3).  

 

 

Figura 42.  Médias e desvios padrão da variável Freqmed para os experimentos de frequência constante 

por sub-linhagem. Os experimentos usados foram: ∆F negativo = -5, -4, -3, -2, -1 e -0.5; ∆F positivo = 

+0.5, +1, +2, +3, +4 e +5.  

 

 

Figura 43.  Médias e desvios padrão da variável Freqmed para os experimentos de diferença de fase 

constante por sub-linhagem. Os experimentos usados foram: ∆φ negativo = -90, -60, -45, -30, -15 e -5; ∆φ 

positivo = 5, 15, 30, 45, 60 e 90.  

 

Em relação aos NFs, os peixes de ambas as sub-linhagens mostraram 

permanecer a maior porcentagem de tempo entre os NF de menores (C1 = NF1: 

72.22/±33.95; NF2: 8.73/±6.74; NF3: 4.35/±3.74 e C2 = NF1: 79.04/±31.57; NF2: 

10.37/±7.75; NF3: 3.24/±3.53) do que nos de maiores magnitudes (C1 = NF4: 
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2.89/±2.61; NF5: 1.6/±1.66; NF6: 10.2/±17.1 e C2 = NF4: 1.69/±2.25; NF5: 1.04/±1.5; 

NF3: 4.6/±13.48). 

 

Figura 44.  Porcentagem de tempo em que os indivíduos permaneceram nos Níveis de Frequência (NF) 

segundo sua sub-linhagem em todos os experimentos. 

 

A maior quantidade de chirps presentes na sub-linhagem C1, como descritos 

anteriormente, pode, indiretamente ser observada na Figura 45. Nesta figura, a sub-

linhagem que apresenta os maiores valores absolutos de ∆Fmed/s é a sub-linhagem C1 

(pelo fato de que quando ocorre chirp, o ∆F aumenta muito).  

Considerando todos os experimentos de frequência constante (∆F), os machos 

e as fêmeas da sub-linhagem C1 apresentaram maiores valores absolutos na variável 

∆Fmed/s (M = -7.66/±4.88; F = -5.74/±2.5) do que os indivíduos da sub-linhagem C2 

(M = -3.72/±3.32; F = -0.59/±0.55). A mesma tendência foi observada quando 

analisados os dados de ∆F negativos (∆F = -0.5, -1, -2, -3, -4, -5) (C1: M = -

11.46/±5.66; F = -10.4/±3.23 e C2: M = -7.32/±4.26; F = -4.57/±0.72). Nos 

experimentos com ∆F positivos (∆F = +0.5, +1, +2, +3, +4 e +5) apenas as fêmeas da 

sub-linhagem C2 mostraram manter um ∆F com a média acima de 0 (M = -0.11/±2.53; 

F = 3.38/±0.43), uma vez que na sub-linhagem C2 essas médias foram todas 

negativas (M = -3.85/±4.28; F = -1.07/±1.76). 
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Figura 45.  Média de ∆Fmed/s dos indivíduos nos experimentos de frequência constante (∆F). A) 

Experimentos com ∆F positivos e negativos; B) Experimentos com ∆F negativos; C) Experimentos com ∆F 

positivos.  
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5.6. Ordenações  

 

Foram realizadas várias ordenações, inclusive com redução de dimensão, para 

verificar a se os grupos estudados (sub-linhagem e sexo) apresentaram diferenças 

significativas em suas variáveis comportamentais. Estas ordenações não sugeriram 

diferenciações significativas entre os grupos nos experimentos de frequência ou 

diferença de fase constante (∆F e ∆φ), porém, assim como descritas a seguir foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas em suas DOEs fundamentais e 

entre as categorias de chirps. 

 

a) PCA DOE fundamental 

 

Usando as variáveis obtidas na gravação da DOE fundamental a PCA resultou 

em 3 eixos que representaram 79.77 % da variação entre as variáveis testadas, com 

48,13 % representada pelo primeiro eixo e 31,63 % representada pelo segundo eixo 

(Figura 46). Os maiores loadings para o primeiro eixo foram Freqf (-0,894), DOEdur 

(0,807) e CV (0,691); e para o segundo foram Ncomp (0,966), PPF (-0,688) e CV (-

0,342). 

 

 

Figura 46. Gráfico da ordenação (PCA) com os indivíduos dispostos segundo a sua linhagem e sexo 

utilizando variáveis obtidas de suas DOEs fundamentais.  
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Uma ANOVA de 2 fatores realizada sobre os scores dos indivíduos do eixo 1 

da PCA corroborou a hipótese de que as sub-linhagens apresentam diferenciação em 

suas DOEs uma vez que a probabilidade do acaso explicar a variação observada no 

conjunto de dados foi muito baixa (F (1,20)=27.83, p<0,001). Porém, não foi possível 

diferenciar os indivíduos por sexo, pelo fato de que a probabilidade do acaso explicar a 

variação no conjunto de dados foi muito alta (F (1,20)=1.59, p>0.05).  

 

b) PCA Chirps 

 

A PCA realizada sobre as variáveis extraídas de algumas acelerações rápidas 

e dos tipos de chirps resultou em 2 eixos que representaram 75,87 % da variação 

entre as variáveis testadas (Figura 47), com 54,26 % representada pelo primeiro eixo e 

21,61 % representada pelo segundo eixo. Os maiores loadings para o primeiro eixo 

foram Freqmed (-0,878), Acelf (0,909) e Acelmed (-0,854) e para o segundo foram Dur 

(0,930), ChirpsP (0,736) e Efmed (0,473).  

Uma ANOVA de 2 fatores realizada sobre os scores dos chirps do eixo 1 

corroborou com a existência de diferenças entre os tipos de modulação apresentadas 

(aceleração rápida ou tipo de chirp: F (6,108) = 2.347, p<0,05). 

 

 

Figura 47. Gráfico da ordenação (PCA) com tipos de chirps e acelerações rápidas. Cada ponto 

representa uma observação individual. 
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VI. Discussão 

 

6.1. Considerações sobre as variações encontradas entre as sub-

linhagens e sexo  

 

Segundo os trabalhos já realizados sobre a distribuição das linhagens de 

Microsternarchus, notou-se que estas podem ser encontradas em simpatia e também 

em sintopia, embora algumas linhagens apresentem maior dominância em algumas 

localidades (Maia, 2011; Nogueira, 2011). A realização deste trabalho possibilitou que 

mais indivíduos pertencentes a este gênero tenham tido suas sequências de COI 

decifradas o que evidencia e reforça a ideia de que a região do baixo rio negro 

apresenta dominância da linhagem C em relação as demais linhagens de 

Microsternarchus (Maia, 2011; Nogueira, 2011). As sub-linhagens foram encontradas 

em margens diferentes do rio Negro, o que reforçaria a hipótese de que o rio pode ser 

uma barreira geográfica que impede o fluxo gênico desses grupos, porém essa 

hipótese é refutada quando os resultados deste estudo são comparados aos de Maia 

(2011) que encontrou essas duas sub-linhagens em igarapés da mesma margem do 

rio Negro. 

Sullivan (1997) e Crampton & Albert (2006) caracterizaram a forma de onda da 

DOE de M. bilineatus como bifásica (a mais comum na família Hypopomidae), tendo o 

primeiro componente positivo e o segundo componente negativo com ambos 

apresentando quase a mesma duração e amplitude. Porém, Nogueira (2007,2011) e 

os dados encontrados neste estudo reforçam a ideia de que a DOE padrão de 

Microsternachus apresenta 3 componentes, sendo portanto uma DOE trifásica. O fato 

deste último componente ser muito maleável quanto às condições físico-químico do 

meio pode levá-lo a ser despercebido por alguns autores e, em alguns casos podem 

até ser vistos 4 componentes nas DOEs destes peixes (Dados deste estudo). As 

DOEs são geradas nos OEs e podem apresentar diferenças em seus componentes ou 

taxa de repetição segundo a origem, morfologia do OE e anatomia do NM (Bass, 1986; 

Caputi et al. 2005). As variáveis extraídas das DOEs dos indivíduos mostram que 

grupos (sub-linhagens C1 e C2) com praticamente 1 % de divergência genética 

apresentam diferenças associadas à forma do pulso e nos padrões de IEPs 

apresentados, o que sugere que haja pequenas diferenças no “hardware” das duas 

linhagens, que podem ser visualizadas em suas descargas. Outra hipótese é que 

exista conexões e que os mecanismos fisiológicos sejam exatamente os mesmos, mas 
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as diferenças surgem em função tanto pela plasticidade de respostas quanto pela 

plasticidade de DOEs, que podem ser influenciadas pelo habitat onde as linhagens 

vivem (Landsman, 1995). Kramer et al. (2007) descreveram diferenciações nas 

vocalizações e nas DOEs em populações alopátricas do peixe elétrico africano 

Marcusenius macrolepidotus (Mormyriformes). A inexistência de diferenças 

significativas entre a maior parte das variáveis obtidas neste estudo por sexo pode ser 

atribuída ao fato de que os peixes não apresentavam gônadas sexualmente maduras, 

pois outros estudos mostraram que muitas espécies de Gymnotiformes apresentam 

dimorfismo sexual em suas descargas quando estão em estágios sexualmente 

maduros (Hopkins, 1972; Quintana et al., 2004; Crampton & Albert, 2006).  

Estudos mostram que o JAR, apesar de diferenças quantitativas, tendem a ser 

paralelos para algumas espécies de peixes elétricos pulsadores, ou seja, espécies 

diferentes mostram sistemas para esquivar de interferência (Heiligenberg, 1974; 

Macdonald & Larimer, 1970; Scheich, 1977). Os dados obtidos neste estudo vão ao 

encontro a esses resultados, uma vez que qualitativamente os peixes e as sub-

linhagens mostraram padrões de JAR muito semelhantes (Tabelas 15 e 16). Vale 

ressaltar as grandes variações encontradas dentro das sub-linhagens e sexo, 

suportadas pelos altos valores de desvio-padrão encontrados, o que indica existência 

de grandes variações individuais.   

As variações encontradas nas variáveis relacionadas à frequência (Médias de 

frequência) indicam diferenças entre as sub-linhagens e o sexo, uma vez que as 

maiores frequências encontradas foram exibidas por machos da sub-linhagem C1 e as 

menores por fêmeas da sub-linhagem C2. As maiores frequências alcançadas também 

foram acompanhadas de altas acelerações e excursões de frequência, de forma que 

tendem a estar correlacionadas. A diferenciação de frequências médias podem se 

apresentar por vários caminhos distintos, que variam de origem e anatomia do OE, 

além de serem altamente influenciadas pela concentração de esteroides no indivíduo 

(Bass, 1986; Caputi et al. 2005; Zakon, 1993). Hopkins (1978) foi o primeiro a relatar 

diferenças sexuais nos sinais dos peixes elétricos utilizando como modelo o peixe 

elétrico pulsador Sternopygus (Gymnotiformes), encontrando fêmeas com descargas 

mais rápidas, embora com menor repertório de respostas. Em contrapartida, 

analisando o dimorfismo sexual morfológico e eletrofisiológico do peixe elétrico 

pulsador Brachyhypopomus pinnicaudatus (Gymnotiformes), Hopkins et al. (1990) 

encontraram machos com DOEs mais longas e mais rápidas que fêmeas. Na maior 

parte dos trabalhos, são relatados machos com DOEs mais rápidas que fêmeas (Ho et 

al., 2010; Hopkins et al., 1990; Nogueira, 2007). 
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Em relação aos NFs estabelecidos neste estudo, a maior porcentagem de 

tempo dos peixes em NF1, já era esperada por ser um nível de frequência inicial, 

assim como a tendência decrescente no tempo em que as frequências ficaram em 

NFs maiores. Certamente o NF6 só teve mais porcentagem de tempo que os NF2 ao 

NF5 por ter uma maior área de abrangência. Peixes que apresentaram chirps e 

acelerações rápidas foram os alcançaram os maiores NFs, o que se deve ao alto grau 

de excursões de frequência que os peixes elétricos realizam nestas modulações (Ho 

et al., 2010; Perrone et al., 2009). 

As variações encontradas na variável ∆Fmed/s tanto pra sexo quanto pras sub-

linhagens mostram uma grande tendência do peixe a apresentar ∆F negativos (até 

mesmo nos segundos iniciais de alguns experimentos com ∆F positivo) (Figura 45). 

Isto foi principalmente visível na sub-linhagem C1, especialmente nos indivíduos 

machos. Este é um padrão de resposta destes peixes para “novas condições”, uma 

vez que nos segundos iniciais da apresentação do S2 os peixes comumente elevam 

bastante a frequência e assim chegam a valores bem altos de ∆F negativos 

(Heiligenberg, 1974; Keller et al., 1991; Scheich, 1977). Heiligenberg (1986) sugere 

que estas elevações iniciais na frequência da DOE estão associadas a uma estratégia 

do peixe para melhorar a capacidade do SEE. 

 

6.2. Considerações sobre as modulações de DOEs observadas 

 

Consequentemente, os peixes que apresentaram as maiores quantidades de 

acelerações rápidas e chirps foram os que compartilharam as maiores excursões de 

frequência e acelerações (tabelas do anexo). Chirps, interrupções e modulações 

graduais da DOE nunca foram registradas para Microsternarchus antes. Os trabalhos 

que relatam esses comportamentos em peixes mais aparentados foram feitos com 

indivíduos do gênero Brachyhypopomus (Gymnotiformes) (Hagedorn, 1988; Perrone et 

al., 2009). 

 

6.2.1.  Acelerações rápidas e Chirps 

 

Para todos os experimentos os chirps observados em regimes de JAR foram 

de aspectos semelhantes, apresentando de dois a quatro pulsos em sua morfologia. 

Zupanc & Zakon (1993) e Engler et al. (2000) relataram que os chirps apresentados 

por peixes elétricos onduladores do gênero Apteronotus (Gymnotiformes) se 

diferenciam conforme a maneira como são evocados. Estes autores demonstraram 
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que quando os chirps são evocados a partir de sinais artificiais mostram menor 

duração que os chirps que são evocados naturalmente. É possível que esta relação 

esteja presente no gênero Microsternarchus, uma vez que os chirps observados neste 

estudo foram muito curtos quando comparados com chirps apresentados em 

interações naturais (interações de um peixe com outro) por peixes do gênero 

Brachyhypopomus (Gymnotiformes) (Hagedorn & Heiligenberg, 1985; Perrone et al., 

2009). 

Relatos de chirps semelhantes aos vistos por este estudo foram apenas vistos 

em condições laboratoriais: como os evocados em Brachyhypopomus brevirostris por 

Kawasaki & Heiligenberg (1989) e em Brachyhypopomus pinnicaudatus por Spiro 

(1997). Estes autores os chamaram de “chirps fracos” por sua curta duração. 

Enquanto que chirps “naturais” tem sua funcionalidade voltada a interações 

sociais como acasalamento e hierarquia (Hagedorn & Heiligenbeg, 1985; Perrone et 

al., 2009), pouco se sabe sobre a funcionalidade de chirps evocados artificialmente e 

muito menos quando se trata de peixes pulsadores, já que não existem estudos na 

literatura que tratem sobre este assunto nesta categoria de peixe elétrico. Assim como 

relatados por Dulka & Maler (1994) e Engler et al. (2000) este tipo de chirp foi 

apresentado por machos e fêmeas sem maturidade gonadal, o que pode indicar que 

estão associados a uma função social não reprodutiva. Os dois trabalhos citados 

anteriormente também relataram um padrão semelhante ao observado por este 

estudo: mesmo em regimes de estímulos elétricos artificiais os machos chirpam mais 

que fêmeas (Tabela 10; Figura 24). Apesar disso, não foram encontradas relações 

entre os chirps evocados com os valores de ∆F e sexo como sugerido no trabalho de 

Dulka & Maler (1994) com Apteronotus. O maior número de chirps em machos 

também foi observado em comportamentos reprodutivos e de dominância, tanto em 

peixes elétricos onduladores quanto pulsadores (Hagedorn & Heiligenber, 1989; 

Perrone et al., 2009). 

É interessante observar que trabalhos clássicos como o de Scheich (1977) e 

Heiligenberg (1974) que realizaram experimentos semelhantes aos desse estudo não 

relataram nenhum chirp nos peixes elétricos pulsadores experimentados. A ausência 

de chirps nestes estudos provavelmente se deve a metodologia de como o estímulo 

interferente foi apresentado a estes peixes. 

No presente trabalho foram descritas 3 categorias de chirps e uma de 

aceleração rápida. Uma questão fundamental é até onde essas categorias impostas 

representam um “comportamento natural” do peixe. O problema é que a definição de 

chirp vem sendo feita com critérios arbitrários, cujos mais importantes são a alta 
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excursão de frequência inicial acompanhadas de um decremento de voltagem na DOE 

(Zupanc & Zakon, 1993; Perrone et al. 2009). As categorias aqui definidas (Chirp2, 

Chirp3, Chirp4 e Aceleração rápida) tiveram como principal base para a sua descrição 

os seus valores de aceleração, porém ainda foram observados decrementos de 

voltagem (Figura 29). A queda de voltagem em pulsos subsequentes de chirps pode 

estar relacionada ao OE que, por descarregar muito rápido, não permite que os 

eletrócitos se repolarizem totalmente antes da próxima descarga (pulso) da DOE, mas 

também pode ser um fator relacionado ao NM do peixe, como resultado da 

despolarização das CR (veja discussão no item 6.4).  

As chamadas acelerações rápidas estiveram quase sempre associadas a 

casos de chirps, de forma que podem ser interpretadas não como um comportamento 

específico, mas mais como uma “tentativa” de chirp. Isto se deve ao fato de que no 

caso da aceleração rápida quase não existe decremento de voltagem e as excursões 

envolvidas não são altas suficientes.  

De toda a forma, essas acelerações rápidas e as categorias de chirp descritas 

no presente estudo mostraram-se suficientemente diferentes para não se agruparem 

nas ordenações realizadas (Figura 47). Portanto, mesmo que as funcionalidades 

dessas categorias de chirps aqui descritas não tenham sido elucidadas, o fato de 

mostrar a existência de chirps nestes peixes já é de grande importância aos estudos 

neurofisiológicos entre estes animais.  

 

6.2.2.  Interrupções 

 

Como descrito nos resultados, foram identificados 2 padrões de interrupções 

de DOE em Microsternarchus: interrupção curta e interrupção longa. Não existem 

relatos prévios na literatura de interrupções tão curtas quanto as descritas neste 

trabalho. As interrupções curtas mais longas encontradas em Microsternarchus foram 

mais breves que as interrupções mais curtas descritas no gênero Brachyhypopomus 

(Kawasaki & Heiligenberg, 1989; Perrone et al., 2009). Já as interrupções longas 

variaram muito em tempo e podem ser comparadas, no requisito duração, às 

interrupções apresentadas por Brachyhypopomus (Kawasaki & Heiligenberg, 1989; 

Perrone et al., 2009). 

Os dois tipos de interrupções relatadas foram abruptas, ou seja, não houve 

diminuição na frequência da DOE do peixe antes da interrupção como ocorre em 

alguns casos com Brachyhypopomus (Kawasaki & Heiligenberg, 1989). Outra 

característica interessante das interrupções visualizadas neste estudo é que seu início 
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foi sempre marcado por uma grande deformação da DOE, fato possivelmente 

ocasionado pela depolarização sustentada das CR (Figura 50, veja discussão no item 

6.4). Já a volta gradual de amplitude após a interrupção longa foi notada em 

Brachyhypopomus (Kawasaki & Heiligenberg, 1989).  

Perrone et al. (2009) notaram a presença de interrupções abruptas apenas em 

fêmeas no contexto reprodutivo, enquanto que machos só interromperam suas 

descargas em contexto de disputa com outro macho. No presente estudo, apenas 

fêmeas mostraram interrupções e as interrupções longas de maiores duração foram 

vistas na fêmea da sub-linhagem C2 que estava com a saúde abalada. Este indivíduo, 

com uma frequência muito fraca para um Microsternarchus (média menor que 40 Hz), 

permite supor que estas interrupções longas sejam estratégias que estes peixes 

apresentam para “esconder” suas DOEs de outros peixes eletroreceptivos (Hagedorn 

& Heiligenberg, 1985; Perrone et al., 2009). 

 

6.2.3.  Elevações e Diminuições Graduais de Frequência (EGF e DGF) 

 

Em trabalhos que envolvem JAR, frequentemente são visualizadas as EGFs ou 

DGFs sejam estas realizadas durante ou após a apresentação do estímulo 

interferente. Isto se deve as mudanças na frequência do peixe, sejam elas graduais ou 

não, ocasionadas pelo JAR (Kawasaki et al., 1996; Engler et al., 2000; Tallarovic & 

Zakon, 2002). As EGF e DGF também foram observadas em contextos sociais 

(Hagedorn & Heiligenberg, 1985; Perrone et al., 2009).  

As EGFs e DGFs observadas neste estudo foram muito semelhantes às 

observadas em outros peixes pulsadores, como Brachyhypopomus brevirostris e 

Rhamphichthys rostratus (Kawasaki & Heiligenberg, 1989; Kawasaki et al., 1996). Esta 

maior semelhança se deve as maiores (em duração e excursão de frequência) DGFs 

compartilhadas entre estes dois gêneros, o que pode indicar modelos “preferenciais” 

de JAR, talvez associados a velocidade natural da frequência da DOE do peixe, uma 

vez que Rhamphychthys tem uma frequência que varia entre 50 e 90 Hz (Kawasaki et 

al., 1996). Conforme mostrado na figura 23, chega-se ao mesmo consenso que outros 

autores: quanto mais curta a EGF ou DGF, maiores são as acelerações presentes 

(Hagedorn & Heiligenberg, 1985; Tallarovic & Zakon, 2002).  

Diversos autores descreveram diferentes categorias para as EGF, tais como 

EGF curta, médias e longas (Hagedorn & Heiligenberg, 1985; Tallarovic & Zakon, 

2005). Estas categorias foram definidas pelas durações e excursões de frequência 

alcançadas pelos peixes estudados. O modelo e o tempo dos experimentos realizados 
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no presente estudo não deixaram sentido para uma tentativa de categorizar as EGFs 

ou DGFs observadas, uma vez que muitas dessas mudanças de frequência foram 

basicamente JARs que duraram apenas o tempo de apresentação do S2. 

 

6.3. Considerações sobre o JAR 

 

6.3.1.  Experimentos de frequência constante (∆F) 

 

Nestes experimentos, os padrões de JAR observados foram em partes muito 

semelhantes aos observados por outros peixes pulsadores de alta e baixa frequência, 

tais como Hypopygus (Heiligenberg, 1974), Gymnotus (Westby, 1975), Hypopomus, 

Brachyhypopomus, Gymnorhamphichthys (Heiligenberg 1977) e Rhamphichthys 

(Scheich et al., 1977; Kawasaki et al., 1996). O único comportamento não relatado por 

estes autores são os chirps. 

A estratégia usada por peixes elétricos pulsadores se consiste em evitar que o 

pulso interferente atinja fases sensíveis da sua DOE, o que diferencia de um peixe 

ondulador, que procura ocupar uma banda diferente no espectro de frequência 

disponível (Watanabe & Takeda, 1963; Heiligenberg, 1974). Desta forma, os chirps e 

acelerações rápidas apresentadas durante o período de teste podem ser interpretados 

como uma forma do peixe “avançar” nas fases sensíveis de sua DOE, colocando seus 

pulsos em momento alternados de forma que o S2 não possa escaneá-los. Essa 

hipótese é reforçada com a sensibilidade das fases próximas a 0 do S1, aonde 

ocorreram saltos e oscilações de frequência. Quando o ∆F é negativo e, assim o S1 

escaneia o S2 da direita para a esquerda, podem ocorrer elevações com saltos de 

frequência sempre que o S1 colide com o S2. Por sua vez, quando o ∆F é positivo, 

tendo assim o S1 escaneando o S2 da esquerda para a direita, podem ocorrer 

diminuições com oscilações de frequência sempre que o S1 colide com o S2. O 

mesmo foi observado em Hypopygus (Heiligenberg, 1974), Gymnotus (Westby, 1975) 

e Rhamphichthys (Scheich et al., 1977; Kawasaki et al., 1996). 

Segundo Heiligenberg et al. (1978) durante o experimento de trem de pulsos, 

como o experimento de frequência fixa (∆F) aqui realizado, peixes que são submetidos 

a um ∆F negativo apresentam as respostas mais significativas. Isso se deve não só a 

coincidência dos pulsos no decorrer do experimento, mas também às interações 

fásico-temporais que ocorrem de acordo com a direção do escaneamento do S2 

(Scheich et al., 1977; Heiligenberg et al., 1978). Interações fásico-temporais se refere 

ao conjunto de interações fásicas que o estímulo causa sobre a DOE do peixe de 
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acordo com a direção do escaneamento. Os indivíduos utilizados neste trabalho 

também mostraram esse padrão, mas diferentes dos Hypopomus, Brachyhypopomus 

e Gymnorhamphichthys demonstrados por Heiligenberg (1977), houveram tendências 

a DGFs mesmo em estímulos positivos de ∆F (onde consequentemente aconteceu 

reversão de fase). Este é um padrão semelhante ao observado em Rhamphichthys por 

Kawasaki et al. (1993). 

Os comportamentos relacionados à fase que foram observados neste estudo 

(Figura 36) também já foram relatados em outros trabalhos, embora nem sempre 

tendo um nome específico para designá-los (Heiligenberg, 1974; Scheich, 1977; 

Heiligenberg, 1986).  Heiligenberg (1974, 1986) cita comportamentos relacionados à 

fase em Hypopygus e Hypopomus que se assemelham muito ao travamento e 

escaneamento de fase relatados neste trabalho. O funcionamento é basicamente o 

mesmo: tratam-se de alternâncias entre acelerações e desacelerações, fazendo assim 

com que o pulso da DOE fique em movimentos de “vai-e-vem” numa curta janela 

fásica do S2. Nos indivíduos experimentados, os saltos de fase relatados foram muito 

semelhantes visualmente aos observados por Heiligenberg (1974) em Hypopygus. 

Porém, no presente estudo, eles apenas ocorreram após os peixes realizarem um 

escaneamento ou trancamento de fase (Figura 36). Heiligenberg (1974) relatou que 

estes “saltos” de fase só ocorrem no momento em que o pulso do S2, escaneando o 

S1 da esquerda para a direita (∆F-), choca com o pulso do S1. Isso foi visto neste 

estudo, mas os pulsos do S2 vinham da direita para a esquerda, levando a crer que os 

saltos relatados em Hypopygus sejam na verdade saltos de “frequência” (também 

relatados neste estudo), o que não muda a funcionalidade destes, uma vez que ambos 

estiveram associados a “avançar janelas de fases sensíveis”. 

As reversões de Df foram também relatadas em Hypopygus, Gymnotus, 

Brachyhypopomus e Gymnorhamphichthys (Heiligenberg et al., 1978), além de peixes 

onduladores (Watanabe & Takeda, 1963; Heiligenberg, 1986). Heiligenberg et al 

(1978) discutem que estas reversões podem estar associadas ao fato do trem de 

pulsos ser de frequência fixa e, como o peixe não percebe uma resposta deste ele 

tende a mudar sua frequência para uma banda em que ocorra menos interferência. 

Esta é a mesma estratégia usada por um peixe com DOE do tipo onda para evitar 

interferência (Heiligenberg, 1977). 
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6.3.2. Experimentos de diferença de fase constante (∆φ) 

 

Vários experimentos semelhantes ao de fase constante já foram feitos com 

outros grupos de peixes elétricos pulsadores usando critérios de tempo ou fase para 

“trancar” o S2 em momentos específicos do S1 (Heiligenberg, 1974; Heiligenberg et 

al., 1978; Scheich et al., 1977). Segundo Scheich et al. (1977) este modelo de 

experimento é especialmente interessante para se comparar com os resultados de 

experimentos de trens de pulso (∆F), pois permite averiguar se as mudanças de 

frequência ocorrem por um conjunto de interações fásicas ou por uma fase específica 

atingida.  

Assim como observado em Hypopygus, Brachyhypopomus e Rhamphichthys, 

na maior parte das vezes em que o S2 foi inserido em fases negativas sensíveis 

(especialmente entre as ∆φ: -30,-15 e -05) e em algumas fases positivas (∆φ = +15, 

+05 e 0), foram observadas elevações de frequência no início e fim do teste. Quando o 

S2 foi inserido em fases positivas sensíveis (especialmente entre as ∆φ: +60,+45 e 

+30) e ocorreu uma resposta foram observadas diminuições de frequência no inicio e 

fim do teste (Figura 48) (Scheich et al., 1977; Heiligenberg et al., 1978; Heiligenberg, 

1986). A fase 180º, que fica bem no centro do IEP, também mostrou ser mais propícia 

à diminuições de frequência, ou seja, os peixes mais diminuem que elevam a 

frequência quando a interferência ocorre neste sítio. Os resultados, desta forma vão 

de encontro aos experimentos anteriores, mostrando que existe uma gama muito 

maior de pontos fásicos sensíveis a exibir elevações de frequência que diminuições 

quando sofrem interferências (Heiligenberg et al., 1978). Vale ressaltar que em alguns 

casos, o mesmo peixe que acelerou em determinado ∆φ em uma repetição 

desacelerou em outra do mesmo ∆φ, o que leva a concluir que a fase estimulada não 

“obriga” o peixe a seguir uma direção de modulação (elevação ou diminuição). 

As fases mais sensíveis do peixe a estimulações para elevar a frequência 

foram muito parecidas às mostradas por outros peixes pulsadores (Heiligenberg et al., 

1978; Scheich et al., 1977). Porém, pode-se afirmar que Microsternarchus tem 

sensibilidade em toda a extensão de sua DOE, pois mesmo nos ∆φ de maior 

magnitude (exemplo:P180 , P90, N90...) o peixe tendeu a responder, inclusive com 

chirps em alguns casos, o que não foi relatado para Hypopygus, por exemplo 

(Heiligenberg et al., 1974). Esta sensibilidade em todas as fases da DOE podem 

reforçar a hipótese de Alves-Gomes et al. (1995) que sugere Microsternarchus, que 

apresentam uma estável e alta frequência em suas DOEs, como os peixes pulsadores 

com DOEs mais próximas aos peixes onduladores. 
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Figura 48. Regiões excitatórias e inibitórias de elevação de frequência no JAR em Hypopygus. 0 

corresponde a fase 0 deste peixe enquanto que os outros números se referem a milissegundos antes ou 

depois da fase 0. O triângulo branco abaixo da escala de tempo se refere aos sítios excitatórios de 

elevações de frequência. O triângulo preto abaixo do branco se refere aos sítios inibitórios de elevação de 

frequência. A inserção à esquerda, marcada com um E (excitação), esquematiza um gráfico da resposta 

mais comum de elevação de frequência no momento em que pulsos de fase constante são inseridos 

antes da fase 0.  A inserção à direita, marcada com um I (inibição), esquematiza um gráfico da resposta 

mais comum de diminuição de frequência no momento em que pulsos de fase constante são inseridos 

depois da fase 0. Assim como em Microsternarchus, existem maiores áreas excitatórias que inibitórias 

para elevação de frequência nestes peixes, porém nos experimentos realizados no presente estudo, a 

fase 0 foi localizada no primeiro pico positivo da DOE do S1. Modificado de Heiligenberg, 1978.  

 

6.4. Considerações neurofisiológicas das modulações das DOEs 

 

Certamente, um dos aspectos mais interessantes de se trabalhar com peixes 

elétricos é a oportunidade de relacionar seus comportamentos eletrofisiológicos a um 

sistema neurofisiológico relativamente simples e bem estudado (Figura 49) 

(Heiligenberg et al., 1978; Heiligenberg, 1986; Kawasaki & Heiligenberg, 1989; Keller 

et al., 1991; Spiro, 1997).  
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Figura 49. Controle do Núcleo Marca-passo em Brachyhypopomus. O ritmo do NM em Brachyhypopomus 

pode ser modulado por 3 núcleos diencefálicos (NPMg, NPMc e NPMi) e um núcleo mesocefálico 

(NPMS). Estes efeitos são mediados respectivamente por receptores de GABA ou 2 receptores de 

glutamato, NMDA e AMPA. No NM estão representadas as células marca-passo (CM) e as células relé 

(CR), com suas respectivas sinapses elétricas e químicas. Ainda é desconhecido o caminho para a 

decodificação do sinal e excitação pré-marca-passo em peixes elétricos pulsadores, também são 

desconhecidas sinapses elétricas entre as CR e não se sabe qual o receptor químico está envolvido entre 

as CM e CR. Diagrama adaptado de Kennedy & Heilingenberg (1993) e de dados apresentados por 

Kawasaki & Heiligenberg (1989), Keller et al. (1991) e Spiro (1997).   

 

Qualquer tipo de modulação na DOE dos peixes elétricos é o resultado de 

interações inibitórias ou excitatórias dentro do NM destes peixes (Spiro, 1997). Um 

destes modelos, em parte decifrado para Brachyhypopomus, está ilustrado na figura 

50. Por este ser o gênero de peixe elétrico pulsador da ordem Gymnotiformes mais 

próximo de Microsternarchus (Alves-Gomes et al., 1995) este modelo de controle do 

NM foi o mais usado para comparar com os resultados obtidos neste estudo. 

Em Brachyhypopomus, o glutamato aparentemente media a transmissão das 

informações que chegam ao NPM e, posteriormente para as CM e CR do NM. Desta 

forma, quando ocorrem mudanças graduais da frequência da DOE, assim como ocorre 

durante efeitos de JAR, os caminhos para modificar a frequência podem ser dois. O 

caminho neurofisiológico seguido é o que define se o peixe vai elevar ou diminuir sua 
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frequência. Para realizar uma EGF, a informação parte do NPM do peixe, mais 

especificamente do NPMg, e segue para as CM, onde é recebida por um receptor 

glutamato NMDA (N-Metil-D-aspartato), o que resulta num aumento gradual na 

frequência do peixe. Para executar uma DGF, a informação parte do NPMi e segue 

para as CM, onde, através de um receptor GABA (ácido gama-aminobutírico), o peixe 

começa a baixar a sua frequência gradualmente (Kawasaki & Heiligenberg, 1989; 

Keller et al., 1991; Spiro, 1997).  Assim como visto em Brachyhypopomus, ambos os 

tipos de modulações ocorrem em Microsternarchus, porém, experimentos mostram 

que raramente Brachyhypopomus baixa sua frequência sob estímulos interferentes, 

mesmo que sejam de ∆F positivos (Heiligenberg, 1977; Kawasaki, em preparação). 

Em peixes onduladores, como Apteronotus e Eigenmannia, a diminuição da frequência 

é relativamente comum sob estímulos interferentes e estas são realizadas quando o 

peixe sofre uma inibição no NPMS (Rose, 2004). É possível que, por 

Brachyhypopomus precisar de um efeito inibitório sobre suas CM para baixar a 

frequência da DOE, este gênero execute raramente este tipo de comportamento. Tal 

fato,pode implicar que outros peixes pulsadores como Rhamphychthys e 

Microsternarchus compartilhem caminhos de controle do NM semelhantes aos peixes 

onduladores em algumas partes. As EGFs foram bem semelhantes entre 

Brachyhypopomus e Microsternarchus, levando a crer que, para elevar a frequência, 

ambos os gêneros compartilhem o mesmo sistema para este comportamento. 

Para realizar modulações de frequência como acelerações rápidas e chirps, 

experimentos mostraram que Brachyhypopomus usa estímulos provenientes de seu 

NPMc que viajam até as CR do seu NM. Estas informações são recebidas por 

receptores de glutamato AMPA (-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol-propionato), que 

despolarizam as CR e geram potenciais de ação que antidromicamente invadem e 

despolarizam também as CM (Kawasaki & Heiligenberg, 1989; Keller et al., 1991; 

Spiro, 1997). A semelhança dos chirps vistos no presente estudo com os já relatados 

em Brachyhypopomus permitem crer num sistema de controle dos chirps equivalente. 

Além disso, em peixes elétricos onduladores o caminho para a execução de chirps é 

quase o mesmo, o que leva a acreditar que excitação em CR, ao invés de CM para a 

produção de chirps é uma sinapomorfia da ordem Gymnotiformes (Metzner, 1999).  

As interrupções curtas e longas observadas em Microsternarchus vão ao 

encontro às interrupções abruptas já observadas em Brachyhypopomus e Sternopygus 

(Kawasaki & Heiligenberg, 1989; Keller et al., 1991; Perrone et al., 2009). Para 

Brachyhypopomus e Sternopygus realizar interrupções abruptas são necessárias 

informações provenientes do NPMS, que excita as CR através de receptores de 
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glutamato NMDA. Com isso, ocorre uma complexa despolarização sustentada das CR, 

o que as leva a descarregar pulsos de alta frequência (Hz) e baixa amplitude (V), que 

podem ser visualizados na DOE do peixe. Diferentemente do que ocorre em chirps, 

não existem ações antidrômicas das CR sobre as CM quando elas estão em 

despolarização sustentada.  Desta forma, as CM mantêm uma frequência estável, sem 

influência das CR e, ainda não se sabe a razão, mas esta frequência não é transmitida 

às CR que, consequentemente, também não chega ao OE do peixe. Pelo fato das CM 

manterem uma frequência estável nestas interrupções quando as CR se repolarizam e 

a DOE volta a ser descarregada normalmente, a frequência a que o peixe volta é 

quase a mesma da frequência anterior à interrupção, ou seja, a frequência mantida 

pelas CM (Kawasaki & Heiligenberg, 1989; Keller et al., 1991; Spiro, 1997). Na figura 

50 está ilustrada uma interrupção longa de Microsternarchus,em que, mesmo com o 

ruído presente na gravação do sinal, é possível perceber uma diferença de amplitude 

entre o momento de repouso e de despolarização sustentada das CR, assim como 

ocorre e já foi relatado em Brachyhypopomus e Sternopygus (Kawasaki & 

Heiligenberg, 1989; Keller et al., 1991). A volta gradual de amplitude, que pode ser 

notada nas interrupções longas (Figura 50), provavelmente está relacionada com a 

despolarização das CR. Assim, após uma determinada duração, as CR levam mais 

tempo para se repolarizar e sincronizar com as CM, o que acaba afetando inicialmente 

a amplitude da DOE (Kawasaki & Heiligenberg, 1989; Spiro, 1997).  

Apesar de Microsternarchus ter padrões de JAR altamente semelhantes aos de 

Brachyhypopomus, não foram observadas DGF seguidas de interrupções no presente 

estudo. Para Brachyhypopomus usar este tipo de interrupção, o caminho de controle 

do NM é o mesmo da DGF (Kennedy & Heilingenberg, 1993). Duas hipóteses foram 

levantadas para tal: Microsternachus pode realizar este tipo de interrupção, mas não a 

demonstrou por motivos metodológicos (apresentação do S2) ou; Microsternarchus 

não é capaz de apresentar este tipo de interrupção, por seu modelo de controle do NM 

para DGF ser diferente do apresentado por Brachyhypopomus.  
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Figura 50. Despolarização sustentada das CR: Interrupção longa (abrupta) da DOE em Micorternarchus 

demonstrando a existência de despolarização contínua das células relé (CR) por meio de resíduos de alta 

frequência (Hz) provenientes desta despolarização. O S1 e o S2 estão identificados nas figuras, as setas 

pretas indicam momentos de despolarização das CR e a seta verde a repolarização das CR. Acima: dois 

IEPS antes do início da despolarização das CR e, aparente interrupção abrupta da DOE, deixando 

“apenas” o S2 visível. Abaixo: final da depolarização contínua das CR e IEPs com CR já repolarizadas. 

Note a pequena diferença no espectro de voltagem com e sem a despolarização continua das CR. 

 

VII. Conclusões 

 

Os dados obtidos permitiram concluir que: 

 

 A DOE padrão de Microsternarchus linhagem C apresenta pulsos trifásicos, ou 

seja, apresentam 3 componentes: dois positivos e um negativo. Pequenas 

variações fásico-temporais podem ser mensuradas nestas DOEs, suficientes 

para diferenciar duas sub-linhagens que apresentam pouco mais de 1 % de 

distância genética (gene COI).  

 

 As sub-linhagens C1 e C2 do gênero Microsternarchus mostraram ter algumas 

diferenças nas variáveis comportamentais mensuradas. O mesmo pode ser 

dito quanto ao sexo.  
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 É possível evocar chirps em peixes do gênero Microsternarchus sob regime de 

sinais interferentes artificiais. A sub-linhagem C1 apresentou maiores números 

absolutos de chirps do que a sub-linhagem C2. Indivíduos machos são mais 

propensos a executar chirps que as femeas, e isso pode ser notado em ambas 

as sub-linhagens. 

 

 As categorias de chirp (Chirp2, Chirp3 e Chirp4) e aceleração rápida descritas 

no presente estudo mostraram ter características estatisticamente distintas.  

 

 As sub-linhagens C1 e C2 do gênero Microsternarchus apresentaram dois tipos 

de interrupções, ambas abruptas, sob regime de sinais interferentes: 

Interrupção curta e Interrupção longa. Apenas fêmeas foram capazes de 

realizar interrupções.  

 

 As sub-linhagens C1 e C2 do gênero Microsternarchus são capazes de realizar 

DGFs e EGFs sob regimes de sinais interferentes. 

 

 A estratégia do JAR das sub-linhagens C1 e C2 do gênero Microsternarchus é 

muito semelhante a outros observados na literatura. Estímulos de ∆φ ou ∆F em 

magnitudes negativas comumente levam o peixe a responder com elevações 

de frequência, enquanto que aplicações de estímulos em magnitudes positivas 

o mais comum é a ocorrência de resposta com diminuições de frequência.  

 

 As modulações de frequência observadas nas sub-linhagens C1 e C2 do 

gênero Microsternarchus sob regime de sinais interferentes sugere 

mecanismos fisiológicos de controle do NM muito semelhantes aos já descritos 

para o gênero de peixe pulsador Brachyhypopomus. 

 

De uma forma geral, os resultados obtidos pelo presente estudo abrem portas 

para um grande nicho de estudos comportamentais a serem realizados ainda com o 

gênero Microsternarchus ou com outros peixes elétricos (Gymnotiformes, 

Mormyriformes, etc). Resta saber se: os comportamentos aqui observados se 

repetiriam em condições naturais, quais são os seus significados etológicos e se 

outros peixes filogeneticamente mais ou menos aparentados apresentariam estes 

mesmos padrões comportamentais. Vale ressaltar a importância de se realizar mais 

estudos que envolvam a compreensão da região controle do NM em mais espécies de 



99 

 

Gymnotiformes, inclusive Microsternarchus. Futuros estudos, associando o JAR de 

outras linhagens do gênero Microsterachus com grupos externos devem propor 

melhores respostas para as questões evolutivas e adaptativas do SEE destes 

organismos. 
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ANEXO 1. Média e desvios-padrão das características físico-químicas dos 

aquários em que foram realizados os experimentos. 

 

 
Temperatura 

(°C) 
Condutividade 
 

Total de 
Sólidos 

Dissolvidos 

Oxigênio 
Dissolvido 

(%) 

Oxigênio 
Dissolvido 

(mg/l) 

 
pH 

Média 26,16 75 0,0467 77,78 6,33 5,30 

DP ±0,65 ±31,17 ±0,020 ±8,74 ±0,64 ±1,04 
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ANEXO 2. Variáveis comportamentais provenientes da gravação de DOE 

fundamental do peixe. 

 

Peixe Freqf CV Ncomp PPF DOEdur 

1 120.48 0.0022 3 0.5859 3.06 

2 123.15 0.0026 3 0.5859 3.56 

3 129.87 0.0019 3 0.5859 2.98 

4 116.82 0.0067 3 0.5859 3.02 

5 140.84 0.0025 3 0.5859 3.08 

6 125 0.0097 3 0.5859 3.32 

7 134.04 0.0017 3 0.5859 3.24 

8 109.17 0.0018 4 0.1953 3.18 

9 142.45 0.0032 3 0.4883 3.52 

10 126.26 0.0015 3 0.4883 3.18 

11 84.03 0.0077 3 0.4395 3.5 

12 87.10 0.0041 3 0.4883 4.44 

13 89.60 0.002 3 0.4395 4.58 

14 87.11 0.0042 3 0.3906 3.64 

15 88.81 0.0132 3 0.4395 3.78 

16 85.18 0.0043 3 0.4395 3.64 

17 98.62 0.0043 3 0.4883 3.7 

18 60.53 0.0041 3 0.4395 4.98 

19 63.69 0.0179 3 0.3906 5.06 

20 77.64 0.0062 3 0.4395 4.08 

21 67.56 0.0127 3 0.4395 3.96 

22 77.88 0.0113 3 0.3906 3.88 

23 81.70 0.0061 3 0.4883 3.84 

24 60.75 0.0072 3 0.5371 3.08 
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ANEXO 3. Média e desvios padrão (±) das variáveis comportamentais 

observadas nos experimentos de frequência constante (∆F). 

 

Peixe LR Freqt Freqtmax Freqtmin Freqtresp EFiresp  Acelimed 

1 0.42 64.39 179.69 49.29 61.54 0.02 6.81 

 
±0.221 ±6.49 ±118.08 ±1.29 ±5.60 ±0.38 ±40.02 

2 0.86 73.70 98.67 63.19 72.81 -0.27 0.81 

 
±0.886 ±6.07 ±30.21 ±3.30 ±5.17 ±0.73 ±1.80 

3 0.82 55.05 246.36 47.04 63.04 9.01 40.97 

 
±0.633 ±2.22 ±42.78 ±1.67 ±13.64 ±12.74 ±40.31 

4 0.32 63.65 184.15 40.43 45.28 1.12 20.29 

 
±0.359 ±10.17 ±52.47 ±1.63 ±1.50 ±0.58 ±25.23 

5 0.66 56.30 173.18 44.29 50.29 0.98 23.82 

 
±0.878 ±5.71 ±52.86 ±2.11 ±1.98 ±0.81 ±28.98 

6 0.66 57.18 193.06 47.22 74.79 18.87 9.51 

 
±0.597 ±3.32 ±106.25 ±5.30 ±33.63 ±33.12 ±16.69 

7 0.34 59.86 151.44 49.99 58.15 -0.08 2.94 

 
±0.158 ±3.38 ±51.72 ±2.41 ±3.35 ±0.28 ±27.89 

8 0.18 115.65 362.35 69.39 90.17 4.06 871.07 

 
±0.066 ±10.07 ±15.66 ±2.85 ±12.97 ±12.63 ±556.52 

9 1.37 67.67 216.90 51.90 59.69 0.74 45.80 

 
±1.469 ±11.35 ±91.34 ±1.79 ±4.67 ±3.32 ±56.67 

10 0.51 61.61 235.84 43.85 51.62 1.85 72.89 

 
±0.207 ±9.69 ±85.83 ±0.59 ±7.03 ±5.15 ±91.74 

11 0.44 65.35 76.91 56.07 65.91 -0.38 0.06 

 
±0.461 ±3.15 ±5.41 ±3.09 ±3.27 ±0.60 ±0.24 

12 0.27 56.48 68.59 47.49 57.87 -0.21 0.13 

 
±0.166 ±5.60 ±7.58 ±5.34 ±4.99 ±0.11 ±7.46 

13 0.36 56.04 63.85 51.50 56.79 -0.35 0.02 

 
±0.200 ±2.07 ±5.53 ±2.50 ±1.31 ±0.65 ±0.15 

14 0.71 57.05 75.59 47.00 57.94 -0.24 0.16 

 
±0.623 ±4.38 ±12.77 ±4.01 ±4.52 ±1.11 ±0.31 

15 0.50 56.21 80.97 44.57 56.90 -0.16 0.03 

 
±0.359 ±6.10 ±23.84 ±5.69 ±5.69 ±0.26 ±0.19 

16 0.31 50.98 101.09 40.58 51.70 -0.26 3.26 

 
±0.167 ±2.97 ±68.70 ±2.97 ±2.97 ±1.14 ±8.89 

17 0.21 73.28 147.11 61.24 74.54 0.50 5.56 

 
±0.109 ±2.33 ±35.91 ±1.53 ±1.53 ±0.95 ±8.55 

18 0.27 56.95 78.56 48.59 58.53 -0.18 -0.13 

 
±0.221 ±3.49 ±14.63 ±3.40 ±3.40 ±0.11 ±0.17 

19 0.29 62.69 165.99 49.77 56.34 -0.02 10.69 

 
±0.222 ±5.36 ±44.54 ±2.17 ±2.17 ±0.18 ±20.15 

20 0.25 65.63 234.45 47.56 58.32 1.56 276.47 

 
±0.161 ±6.17 ±10.67 ±5.00 ±5.00 ±4.03 ±199.87 

21 0.31 64.59 299.48 38.75 46.42 3.34 343.66 

 
±0.335 ±9.31 ±23.35 ±9.15 ±9.15 ±8.64 ±295.94 

22 0.27 52.28 68.83 46.79 52.52 0.15 0.14 

 
±0.250 ±3.36 ±13.89 ±3.05 ±3.05 ±0.20 ±0.37 

23 0.24 55.09 66.65 50.11 54.88 0.22 0.13 

 
±0.132 ±2.09 ±8.33 ±2.23 ±2.23 ±0.24 ±0.11 

24 0.15 64.88 225.97 47.11 49.92 0.72 89.40 

  ±0.050 ±4.41 ±31.48 ±1.38 ±1.38 ±0.28 ±93.52 
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Média e desvios padrão (±) das variáveis comportamentais observadas nos 

experimentos de frequência constante (∆F) (continuação do ANEXO 3). 

 

Peixe NF1 NF2 NF3 NF4 NF5 NF6 Freqpos Freqposmax Freqposmin 

1 13.90 0.61 0.04 0.06 0.08 0.31 63.84 82.36 49.7 

 
±1.05 ±0.70 ±0.049 ±0.092 ±0.13 ±0.483 ±7.26 ±13.63 ±1.1 

2 14.85 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 74.75 97.37 64.1 

 
±0.24 ±0.24 ±0.004 ±0.003 ±0 ±0 ±5.85 ±17.92 ±4.1 

3 14.35 0.55 0.03 0.01 0.01 0.05 54.45 72.63 48.5 

 
±0.96 ±0.91 ±0.061 ±0.005 ±0.004 ±0.036 ±2.70 ±24.06 ±0.7 

4 5.82 1.38 0.64 0.45 0.36 6.33 52.48 102.20 42.3 

 
±4.08 ±1.22 ±0.660 ±0.389 ±0.31 ±3.235 ±5.21 ±55.52 ±3.3 

5 10.88 1.70 0.64 0.27 0.24 1.25 51.62 69.39 44.3 

 
±2.49 ±1.09 ±0.621 ±0.197 ±0.172 ±0.878 ±2.69 ±17.82 ±2.5 

6 13.70 0.60 0.49 0.12 0.05 0.03 56.22 65.64 50.8 

 
±1.53 ±0.94 ±0.682 ±0.234 ±0.122 ±0.065 ±2.08 ±5.22 ±1.1 

7 13.33 0.70 0.34 0.33 0.15 0.15 60.59 97.61 51.7 

 
±1.32 ±0.60 ±0.490 ±0.708 ±0.422 ±0.218 ±3.70 ±89.68 ±3.1 

8 8.75 0.79 0.88 0.82 0.49 3.26 106.61 340.31 74.1 

 
±3.12 ±0.63 ±1.127 ±0.676 ±0.331 ±1.620 ±9.02 ±9.45 ±4.0 

9 13.47 0.82 0.42 0.17 0.06 0.04 60.93 106.66 52.1 

 
±1.43 ±0.77 ±0.492 ±0.203 ±0.086 ±0.062 ±5.79 ±54.13 ±2.1 

10 11.34 0.84 0.47 0.56 0.38 1.40 52.07 80.39 44.4 

 
±2.71 ±0.97 ±0.377 ±0.618 ±0.247 ±1.648 ±4.47 ±33.89 ±1.0 

11 14.24 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 66.08 78.10 57.0 

 
±1.28 ±1.28 ±0 ±0 ±0 ±0 ±3.03 ±6.13 ±3.9 

12 13.13 1.86 0.00 0.00 0.00 0.00 56.38 67.42 47.8 

 
±2.63 ±2.63 ±0 ±0 ±0 ±0.0012 ±5.67 ±4.96 ±5.7 

13 14.41 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 54.91 61.00 50.5 

 
±1.00 ±1.00 ±0.004 ±0.0055 ±0.003. ±0.0021 ±1.53 ±3.18 ±1.6 

14 14.98 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 56.41 78.43 46.0 

 
±0.04 ±0.04 ±0 ±0 ±0 ±0 ±4.11 ±18.97 ±3.7 

15 14.06 0.90 0.04 0.00 0.00 0.00 56.03 73.99 44.1 

 
±1.27 ±1.27 ±0.118 ±0.0027 ±0.0016 ±0.0016 ±5.92 ±11.24 ±1.8 

16 13.30 1.55 0.14 0.00 0.00 0.01 49.76 62.09 41.7 

 
±2.36 ±2.37 ±0.439 ±0.0022 ±0.0022 ±0.0181 ±2.70 ±6.33 ±2.2 

17 14.60 0.34 0.01 0.01 0.00 0.02 73.13 80.87 65.1 

 
±0.57 ±0.012 ±0.012 ±0.0076 ±0.0043 ±0.0229 ±2.31 ±3.51 ±4.0 

18 10.28 4.06 0.62 0.03 0.00 0.01 55.94 77.37 48.4 

 
±2.27 ±2.26 ±0.814 ±0.063 ±0.0067 ±0.0154 ±3.20 ±20.70 ±2.5 

19 9.59 1.81 0.65 0.47 0.27 2.20 57.69 118.61 49.2 

 
±2.51 ±1.66 ±0.547 ±0.476 ±0.190 ±1.7346 ±4.18 ±64.51 ±1.6 

20 8.59 2.00 0.73 0.61 0.44 2.63 60.27 174.00 50.6 

 
±2.80 ±1.26 ±0.453 ±0.487 ±0.334 ±2.2029 ±4.98 ±72.37 ±1.9 

21 5.43 1.40 1.25 0.59 0.46 5.87 51.71 191.43 39.1 

 
±4.00 ±0.93 ±1.243 ±0.516 ±0.392 ±2.582 ±4.61 ±44.86 ±1.4 

22 13.15 1.73 0.06 0.02 0.01 0.02 51.37 62.61 46.9 

 
±2.74 ±2.51 ±0.129 ±0.050 ±0.0323 ±0.0490 ±2.77 ±12.24 ±1.2 

23 12.14 2.25 0.45 0.13 0.01 0.02 55.65 ±63.84 51.0 

 
±2.31 ±2.09 ±0.692 ±0.401 ±0.0326 ±0.0575 ±2.42 ±5.79 ±1.0 

24 3.80 1.77 1.56 0.92 0.51 6.42 52.92 121.30 46.7 

  ±2.50 ±0.96 ±0.647 ±0.154 ±0.154 ±2.159 ±2.24 ±64.95 ±4.9 
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ANEXO 4. Média e desvios padrão (±) das variáveis comportamentais 

observadas no período de teste dos experimentos de diferença de fase 

constante (∆φ). 

 

Peixe LR Freqt Freqtmax Freqtmin Freqtresp EFiresp  Acelimed 

1 1.607 72.4 86.05 65.55 71.05 0.02 20.32 

  ±2.102 ±3.403 ±16.280 ±5.459 ±2.812 ±0.38 ±12.07 

2 1.557 71.41 77.95 63.79 69.87 -0.27 37.45 

  ±1.633 ±2.360 ±1.781 ±3.229 ±2.634 ±0.73 ±16.865 

3 1.342 51.79 134.54 39.25 54.31 9.01 244.51 

  ±1.634 ±2.877 ±63.988 ±1.781 ±11.361 ±12.74 ±382.97 

4 1.398 54.43 98.69 44.2 47.43 1.12 156.85 

  ±2.268 ±6.422 ±49.501 ±1.891 ±1.102 ±0.58 ±147.95 

5 1.491 61.61 159.35 52.3 60.01 0.98 266.97 

  ±2.479 ±4.552 ±50.408 ±2.523 ±2.769 ±0.81 ±252.24 

6 1.493 61.85 93.34 54.9 60.03 18.87 140.2 

  ±1.672 ±4.204 ±44.005 ±2.065 ±1.723 ±33.12 ±343.99 

7 1.375 68.36 140.18 53.59 61.76 -0.08 316.18 

  ±1.894 ±5.081 ±62.473 ±5.266 ±3.076 ±0.28 ±411.86 

8 1.072 78.24 267.08 55.08 80.15 4.06 980.82 

  ±1.174 ±10.293 ±59.287 ±3.413 ±22.265 ±12.63 ±754.62 

9 2.186 62.09 84.15 52.98 58.85 0.74 196.12 

  ±2.153 ±13.716 ±46.136 ±3.317 ±2.564 ±3.32 ±341.85 

10 1.345 76.92 209.31 59.89 73.82 1.85 316.62 

  ±1.376 ±5.521 ±71.879 ±3.451 ±8.716 ±5.15 ±330.10 

11 2.136 48.32 60.38 43.25 47.37 -0.38 9.11 

  ±2.236 ±3.661 ±12.179 ±1.288 ±3.540 ±0.60 ±5.36 

12 1.653 51.88 73.79 44.37 50.89 -0.21 14.33 

  ±1.631 ±3.860 ±37.980 ±3.054 ±2.967 ±0.11 ±10.09 

13 1.524 55.24 64.34 50.54 54.28 -0.35 10.64 

  ±1.456 ±3.117 ±9.759 ±1.766 ±2.023 ±0.65 ±6.40 

14 1.322 49.05 67.44 42.67 47.01 -0.24 35.77 

  ±1.632 ±4.528 ±32.311 ±2.885 ±2.120 ±1.11 ±79.35 

15 2.01 53.07 68 43.79 52.01 -0.16 44.17 

  ±2.487 ±3.966 ±12.364 ±2.100 ±4.726 ±0.26 ±77.19 

16 2.095 54.26 119.75 44.12 53.44 -0.26 107.02 

  ±2.358 ±2.425 ±63.965 ±1.989 ±4.727 ±1.14 ±205.20 

17 1.069 62.13 86.36 54.36 61.97 0.50 60.13 

  ±0.888 ±3.690 ±33.616 ±2.894 ±5.117 ±0.95 ±113.15 

18 1.409 55.45 70.22 48.58 53.99 -0.18 48.28 

  ±1.686 ±2.911 ±13.138 ±1.169 ±2.375 ±0.11 ±83.51 

19 0.707 55.04 106.72 44.6 47.84 -0.02 554.26 

  ±0.950 ±10.089 ±59.304 ±0.670 ±1.156 ±0.18 ±730.69 

20 0.913 63.64 187.01 46.08 72.88 1.56 896.2 

  ±1.189 ±4.164 ±27.862 ±2.393 ±15.257 ±4.03 ±882.86 

21 1.172 52.75 209.4 39.44 51.71 3.34 498.44 

  ±1.556 ±6.461 ±107.743 ±2.952 ±8.496 ±8.64 ±703.82 

22 2.565 53.53 67.41 46.32 52.99 0.15 149.9 

  ±2.344 ±2.811 ±7.994 ±1.792 ±2.856 ±0.20 ±506.10 

23 1.939 72.63 96.45 61.15 71.39 0.22 417.23 

  ±2.023 ±4.070 ±18.349 ±2.043 ±4.091 ±0.24 ±803.81 

24 1.359 85.1 231.23 52.35 61.34 0.72 989.83 

  ±2.557 ±16.715 ±91.447 ±1.328 ±9.962 ±0.28 ±1003.51 
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Média e desvios padrão (±) das variáveis comportamentais observadas no período de 

teste dos experimentos de diferença de fase constante (∆φ) (continuação do ANEXO 4). 

 

Peixe NF1 NF2 NF3 NF4 NF5 NF6 Freqpos Freqposmax Freqposmin 

1 8.47 1.18 0.297 0.044 0.007 0.005 63.84 82.36 49.7 

  ±3.037 ±2.830 ±0.782 ±0.113 ±0.015 ±0.016 ±7.26 ±13.63 ±1.1 

2 8.85 0.927 0.183 0.044 0.001 0 74.75 97.37 64.1 

  ±1.723 ±1.468 ±0.465 ±0.141 ±0.004 ±0.000 ±5.85 ±17.92 ±4.1 

3 6.12 1.176 0.786 0.808 0.393 0.713 54.45 72.63 48.5 

  ±3.432 ±0.878 ±0.761 ±0.767 ±0.458 ±0.920 ±2.70 ±24.06 ±0.7 

4 5.14 1.02 0.671 0.528 0.446 2.195 52.48 102.20 42.3 

  ±4.514 ±1.372 ±0.689 ±0.598 ±0.556 ±2.453 ±5.21 ±55.52 ±3.3 

5 9.3 0.474 0.113 0.093 0.013 0.011 51.62 69.39 44.3 

  ±0.785 ±0.496 ±0.228 ±0.268 ±0.032 ±0.026 ±2.69 ±17.82 ±2.5 

6 7.57 1.297 0.547 0.211 0.147 0.226 56.22 65.64 50.8 

  ±2.834 ±1.431 ±0.791 ±0.411 ±0.443 ±0.680 ±2.08 ±5.22 ±1.1 

7 5.86 1.243 0.647 0.779 0.431 1.042 60.59 97.61 51.7 

  ±3.722 ±1.147 ±0.763 ±0.933 ±0.551 ±0.960 ±3.70 ±89.68 ±3.1 

8 6.64 1.557 1.153 0.51 0.117 0.025 106.61 340.31 74.1 

  ±2.372 ±1.245 ±0.908 ±0.448 ±0.123 ±0.028 ±9.02 ±9.45 ±4.0 

9 9.7 0.254 0.047 0 0 0 60.93 106.66 52.1 

  ±0.828 ±0.673 ±0.161 ±0.000 ±0.000 ±0.000 ±5.79 ±54.13 ±2.1 

10 4.92 1.748 1.075 0.667 0.322 1.273 52.07 80.39 44.4 

  ±3.354 ±0.967 ±0.809 ±0.695 ±0.324 ±1.129 ±4.47 ±33.89 ±1.0 

11 8.62 0.907 0.307 0.085 0.064 0.017 66.08 78.10 57.0 

  ±1.817 ±1.227 ±0.491 ±0.291 ±0.222 ±0.054 ±3.03 ±6.13 ±3.9 

12 9.01 0.708 0.171 0.003 0.11 0.003 56.38 67.42 47.8 

  ±1.521 ±1.259 ±0.436 ±0.009 ±0.397 ±0.011 ±5.67 ±4.96 ±5.7 

13 8.2 1.292 0.342 0.148 0.015 0 54.91 61.00 50.5 

  ±2.385 ±1.980 ±0.620 ±0.428 ±0.052 ±0.000 ±1.53 ±3.18 ±1.6 

14 6.86 0.984 0.927 0.594 0.323 0.313 56.41 78.43 46.0 

  ±3.978 ±1.124 ±1.420 ±1.038 ±0.563 ±0.664 ±4.11 ±18.97 ±3.7 

15 7.67 1.338 0.711 0.221 0.051 0.009 56.03 73.99 44.1 

  ±2.698 ±1.234 ±1.076 ±0.492 ±0.180 ±0.032 ±5.92 ±11.24 ±1.8 

16 7.51 1.46 0.573 0.277 0.091 0.087 49.76 62.09 41.7 

  ±2.093 ±1.231 ±0.596 ±0.439 ±0.157 ±0.164 ±2.70 ±6.33 ±2.2 

17 8.76 1.172 0.066 0.002 0 0 73.13 80.87 65.1 

  ±1.265 ±1.115 ±0.189 ±0.008 ±0.000 ±0.000 ±2.31 ±3.51 ±4.0 

18 7.28 1.249 0.607 0.273 0.248 0.344 55.94 77.37 48.4 

  ±3.224 ±1.466 ±0.838 ±0.433 ±0.576 ±0.705 ±3.20 ±20.70 ±2.5 

19 5.52 1.204 0.58 0.546 0.277 1.867 57.69 118.61 49.2 

  ±4.412 ±1.725 ±0.674 ±0.821 ±0.422 ±2.530 ±4.18 ±64.51 ±1.6 

20 6.57 1.642 0.655 0.386 0.224 0.528 60.27 174.00 50.6 

  ±2.010 ±0.994 ±0.546 ±0.390 ±0.207 ±0.497 ±4.98 ±72.37 ±1.9 

21 7.39 0.845 0.479 0.297 0.28 0.705 51.71 191.43 39.1 

  ±2.916 ±1.303 ±0.655 ±0.346 ±0.450 ±0.716 ±4.61 ±44.86 ±1.4 

22 9.13 0.705 0.044 0.082 0.03 0.004 51.37 62.61 46.9 

  ±2.051 ±1.497 ±0.151 ±0.296 ±0.109 ±0.013 ±2.77 ±12.24 ±1.2 

23 7.04 1.744 0.641 0.332 0.089 0.157 55.65 ±63.84 51.0 

  ±3.027 ±1.582 ±0.901 ±0.494 ±0.168 ±0.376 ±2.42 ±5.79 ±1.0 

24 3.1 0.165 0.269 0.307 0.288 5.876 52.92 121.30 46.7 

  ±3.917 ±0.263 ±0.404 ±0.414 ±0.264 ±3.917 ±2.24 ±64.95 ±4.9 

 


