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Sinopse 

Nesse trabalho investigamos a influência da distância 

filogenética e do desenvolvimento ontogenético no processo de 

diferenciação morfológica e no reconhecimento de parceiros 
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Apresentação Geral 
 

A partir das experiências vividas durante a viagem a bordo do navio 

Beagle, Darwin (1859) pode conceber o livro “A Origem das Espécies”, o qual 

introduz o conceito de seleção natural, e como esta pode conduzir ao processo 

de diversificação e especiação. Entretanto, Darwin questionava a razão pela 

qual alguns indivíduos apresentavam características que não podiam ser 

explicadas à luz da teoria da seleção natural. Então, 12 anos após a publicação 

desse trabalho seminal, Darwin introduziu o conceito de seleção sexual 

(Darwin, 1871). Darwin propôs que certas características aparentemente 

aberrantes, geralmente observadas em machos, somente poderiam ter surgido 

e se mantido nas populações naturais em virtude de um maior sucesso 

reprodutivo dos indivíduos detentores de tais características, em comparação 

aos que não as portavam. Essas características poderiam ser armamentos, 

que são utilizados durante o combate entre machos pelo acesso às fêmeas 

(seleção intrasexual), ou ornamentos, que são exibidos durante o 

comportamento de corte para atração das fêmeas (seleção intersexual) 

(Andersson, 1994). 

A seleção de parceiros reprodutivos pode ocorrer com base em diversas 

modalidades de sinais, ocorrendo predominantemente com base em sinais 

químicos, visuais ou ambos (Candolin, 2003). A comunicação visual parece ser 

de maior importância para espécies sexualmente dimórficas, em especial para 

espécies dicromáticas (West & Kodric-Brown, 2015; Wright et al., 2017). 

Nesses casos, machos apresentam características fenotípicas que são 

marcadamente notáveis, e que são preferidas pelas fêmeas (Bakker & Milinski, 

1993; Kodric-Brown, 1993). 

A proposição da seleção sexual inicialmente apenas buscou explicar o 

surgimento e a manutenção de tais características sexuais secundárias 

(Darwin, 1871; Prum, 2012), e pouco foi explorado acerca de como essas 

poderiam estar relacionadas ao processo de reconhecimento e seleção de 

parceiros reprodutivos. 

Mais recentemente, análises acerca da seleção divergente têm 

demonstrado que esta pode moldar diferenciadamente características 

fenotípicas em populações distintas, e estas podem resultar em acasalamento 
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preferencial (assortative mating) e isolamento reprodutivo entre populações 

(Rundle et al., 2000; McKinnon et al., 2004; Langerhans et al., 2007; Grace et 

al., 2010; Greenway et al., 2016). 

A seleção divergente atua sobre populações naturais que desenvolvem 

diferentes adaptações às condições ambientais ou interações ecológicas 

locais, e por meio dessas adaptações, o isolamento reprodutivo entre 

populações pode emergir como subproduto dessa forma de seleção (Schluter, 

2000, 2009; Nosil, 2012). As diferentes adaptações podem ser importantes 

durante o reconhecimento de parceiros coespecíficos e podem ser 

fundamentais para prover um fenótipo adaptado às condições ambientais locais 

(Chamberlain et al., 2009). Portanto, frente à seleção divergente, e a 

possibilidade de formação de uma prole não adaptada a nenhum dos 

ambientes dos parentais (Hatfield & Schluter, 1999), o reconhecimento e 

seleção de parceiros reprodutivos coespecíficos é fundamental para assegurar 

o sucesso reprodutivo. 

Os rios na Amazônia apresentam diferentes condições limnológicas 

(Sioli, 1984) que podem representar barreiras para a dispersão de espécies 

(e.g. Duncan & Fernandes, 2010) e, consequentemente, podem influenciar o 

processo evolutivo de muitas espécies de organismos aquáticos (Beheregaray 

et al., 2005). Crenuchus spilurus é uma espécie de peixe de pequeno porte 

com alto dimorfismo sexual e que apresenta elaborado comportamento de 

corte e cuidado parental (Pires, 2012). Esta espécie apresenta uma ampla 

distribuição ao longo de bacias de drenagem de rios de águas pretas e brancas 

(Pires et al., 2016). No presente estudo nós investigamos o reconhecimento de 

parceiros reprodutivos por meio de uma possível associação das fêmeas com 

potenciais parceiros reprodutivos de duas linhagens divergentes. 
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Resumo 

 

O isolamento reprodutivo pré-zigótico pode ser mediado pela rejeição de 

parceiros reprodutivos com arcabouços genéticos incompatíveis. É esperado 

que essas incompatibilidades variem conforme a distância filogenética, que 

tipicamente é refletida em diferenças morfológicas. Portanto, as rejeições de 

potenciais parceiros reprodutivos devem variar conforme o grau de 

dissimilaridade entre os potenciais parceiros reprodutivos. Adicionalmente, 

essas diferenças também devem aumentar ao longo do desenvolvimento 

ontogenético. Neste estudo, nós inicialmente avaliamos se machos de 

diferentes linhagens evolutivas do peixe Crenuchus spilurus apresentam maior 

distinção morfológica à medida que se desenvolvem. Nós então testamos se o 

reconhecimento de parceiros sexuais exercido pelas fêmeas dependia da 

distância filogenética e do tamanho de machos. Fêmeas não demonstraram 

diferenças na preferência por parceiros com elevada proximidade filogenética, 

mas passaram a rejeitar parceiros com menor proximidade filogenética em 

função do tamanho dos machos ofertados, indicando efeito do desenvolvimento 

sobre a escolha. Nossas observações constituem importantes passos para o 

entendimento de como alterações morfológicas decorrentes do processo de 

crescimento individual podem estar atreladas à capacidade de reconhecimento 

de potenciais parceiros reprodutivos. 

 

Palavras-chave: Reconhecimento de parceiros, seleção de parceiros, evolução 

em alopatria, acasalamento preferencial, seleção sexual 
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Abstract 

 

Pre-zygotic reproductive isolation may result from the rejection of genetic 

incompatible mates. Such incompatibilities are expected to vary with 

phylogenetic distances and consequent morphological differences. As such, 

rejection of potential partners should vary with the degree of dissimilarity 

between potential reproductive partners. Additionally, such differences also 

increase with ontogeny, a phenomenon known as recapitulation theory. Here, 

we initially evaluated the morphological distinction among lineages of the sailfin 

tetra Crenuchus spilurus, which showed increased morphological dissimilarities 

with development. We then tested if female choice depended on genetic 

similarities (phylogenetic distance) and male body size (morphological 

dissimilarity). Females did not show differences in mate preference in relation to 

genetically similar mates. In contrast, females rejected genetically dissimilar 

mates according to male body size and as morphological distinction between 

males became more apparent. Our observations are important steps to 

understanding how morphological changes resulting of individual growth could 

be associated with mate recognition potential. 

 

Key-words: Mate recognition, mate selection, evolution in allopatry, assortative 

mating, sexual selection 
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Introdução 

 

O conceito biológico de espécie se baseia na existência de isolamento 

reprodutivo entre populações distintas (Mayr, 1982). Contudo, espécies 

isoladas reprodutivamente podem ser morfologicamente muito semelhantes. 

Nesses casos, quando indivíduos de uma espécie utilizam características 

morfológicas durante o processo de reconhecimento e seleção de parceiros 

reprodutivos, estes podem falhar em rejeitar potenciais parceiros de outras 

espécies, em virtude da grande similaridade morfológica, o que pode resultar 

na formação de híbridos viáveis (Morris & Fullard, 1983; Ryan & Wagner Jr, 

1987; Rundle & Schluter, 1998). Entretanto, tais híbridos resultantes do 

cruzamento de dois indivíduos geneticamente distintos tipicamente possuem 

aptidões (fitness, na literatura inglesa) reduzidas, em função da má interação 

entre diferentes conjuntos gênicos, fenômeno conhecido como depressão 

exogâmica (outbreeding depression) (Höbel & Gerhardt, 2003). Esse processo 

pode até mesmo moldar a evolução de características morfológicas, que se 

tornam diferenciadas nas espécies que evoluíram em simpatia (i.e. na 

presença de interação) ou em regiões de contato secundário, um processo 

conhecido como deslocamento de caráter reprodutivo (reproductive character 

displacement; Brown & Wilson, 1956). 

A evolução de características morfológicas diferenciadas, em função do 

deslocamento de caráter reprodutivo, permitem o reconhecimento de espécies 

e a seleção de parceiros coespecíficos frente a potenciais heteroespecíficos 

(Wiernasz & Kingsolver, 1992; Höbel & Gerhardt, 2003; Svensson et al., 2007). 

Essa forma de reconhecimento pode emergir da decisão reprodutiva das 

fêmeas que, a fim de assegurar o sucesso reprodutivo, rejeitam parceiros 

heteroespecíficos (Fisher, 1930; Wiernasz & Kingsolver, 1992; Howard, 1993; 

Coyne & Orr, 2004). Entretanto, a diferenciação das características utilizadas 

para o reconhecimento de parceiros que emergem do deslocamento de caráter 

reprodutivo é dependente da interação entre espécies (i.e. deve ocorrer em 

condição de simpatria). 

Em espécies formadas por processos vicariantes (ou seja, em alopatria), 

a depressão exogâmica e o processo de reforço das diferenças (reinforcement) 

parecem não ser importantes para a evolução do processo de reconhecimento 
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de parceiros reprodutivos, uma vez que nesse cenário não existe interação 

entre as espécies, e a formação de híbridos na natureza. Dessa forma, o 

cenário de alopatria não apresenta uma força que move a evolução 

diferenciada de características morfológicas entre espécies morfologicamente 

similares. Portanto, nesse caso, a rejeição de parceiros heteroespecíficos 

alopátricos pode não ser esperada. Sendo assim, sob a possibilidade de 

seleção de parceiros heteroespecíficos alopátricos, pode ser esperado que 

fêmeas não os rejeitem. Entretanto, em um cenário de alopatria, o 

reconhecimento entre as espécies e o isolamento reprodutivo podem evoluir 

como subprodutos da seleção sexual em função de diferentes regimes de 

seleção divergente (McKinnon et al., 2004; Rundle et al., 2005; Vines & 

Schluther, 2006; Greenway et al., 2016). Isso pode ocorrer, por exemplo, 

quando o reconhecimento de espécie é baseado em características “mágicas” 

(magic traits; Gavrilet, 2004), que são utilizadas durante o reconhecimento de 

parceiros e que também representam adaptações locais para as diferentes 

condições ecológicas (Servedio et al., 2011; Servedio & Kopp, 2012). 

O reconhecimento de parceiros reprodutivos pode emergir da seleção 

sexual (Sullivan, 2009; Mendelson & Shaw, 2012). Isso ocorre através do 

reconhecimento da qualidade que uma determinada característica sexual 

representa (Mendelson & Shaw, 2012), ou simplesmente pela sua preferência 

estética (Prum, 2012). Dessa forma, a seleção de parceiros reprodutivos ocorre 

a partir da avaliação da qualidade de determinado sinal exibido (Mendelson & 

Shaw, 2012), que naturalmente expressa compatibilidade (capacidade de gerar 

uma prole viável e fértil) de um potencial parceiro (Mendelson & Shaw, 2012). 

Assim, a seleção sexual é um processo que resulta no reconhecimento de 

espécie. 

A seleção de parceiros coespecíficos ocorre por que as características 

que são selecionadas pelas fêmeas são geralmente mais desenvolvidas 

nesses indivíduos (Svensson et al., 2007), como resultado da coevolução da 

característica e da preferência por ela em populações discretas (Endler & 

Basolo, 1998). Dessa forma, a coevolução dos sinais reprodutivos emitidos e a 

recepção desses sinais entre espécies pode representar um mecanismo de 

barreira à formação de híbridos (Wiernasz & Kingsolver, 1992; Andersson, 

1994; Endler & Houde, 1995; Svensson et al., 2007). Isso pode ocasionar que 
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fêmeas de uma determinada região não reconheçam como sinais reprodutivos 

coespecíficos aqueles emitidos por machos de outras regiões, mesmo que 

estes sejam pertencentes a linhagens filogeneticamente próximas (Endler & 

Houde, 1995). 

Em espécies proximamente relacionadas, características fenotípicas 

são, em geral, muito conservadas e os sinais reprodutivos emitidos tendem a 

ser mais semelhantes do que entre espécies filogeneticamente menos 

relacionadas (Amorim et al., 2008; Selz et al., 2014). Dessa forma, é esperado 

que a probabilidade de rejeição de parceiros reprodutivos heteroespecíficos 

aumente conforme a distância filogenética (Mendelson & Shaw, 2012). Além 

disso, embora similares, características morfológicas (i.e sinais visuais) 

exibidas por espécies com grande proximidade filogenética tendem a tornarem-

se correspondentes a cada espécie conforme o desenvolvimento ontogenético 

(Holtmeier, 2001). Dessa forma, pode ser esperado que o efeito da preferência 

por parceiros coespecíficos entre espécies formadas alopatricamente e com 

grande proximidade filogenética seja mais fortemente observado entre 

indivíduos adultos de tamanhos grandes, como subproduto da diferenciação 

morfológica progressiva ao longo do desenvolvimento. 

Crenuchus spilurus Günther, 1863 (Characiformes: Crenuchidae) é uma 

espécie de peixe sexualmente dimórfica, em que machos apresentam as 

nadadeiras dorsal e anal hipertrofiadas e conspicuamente ornamentadas, e que 

apresenta cuidado paternal exclusivo (Pires, 2012), características que indicam 

forte pressão de seleção sexual. A nadadeira dorsal tem em sua extremidade 

superior uma faixa distal preta seguida por uma faixa vermelha e outra branca, 

que se estendem por uma parte dessa nadadeira. Além disso, essa nadadeira 

tem cor de fundo variando de tons de laranja a castanho, com manchas 

arredondadas em tons de branco a amarelo. A nadadeira anal apresenta um 

padrão similar, com exceção das faixas preta e branca, e a faixa vermelha 

percorre toda a extensão da borda da nadadeira (Figura 1). Esta espécie 

apresenta um elaborado comportamento de corte, onde machos nadam em 

torno da fêmea, expandindo e retraindo ambas as nadadeiras ornamentadas. 

Durante esse processo, machos tentam conduzir as fêmeas para os locais de 

desova. Quando as fêmeas de C. spilurus respondem positivamente à corte, 

estas nadam juntamente com o macho em direção ao sítio de desova. 
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Figura 1. Imagem de um indivíduo macho de Crenuchus spilurus. Foto: Tiago H. S. 

Pires. 

 

Crenuchus spilurus se distribui amplamente ao longo da bacia 

Amazônica, bacia do rio Orinoco e rios costeiros das Guianas, compreendendo 

uma área de mais de 3.100.000 km2 (Pires et al., 2016). As populações dessa 

espécie ocorrem em igarapés de terra firme (não influenciados pelo pulso anual 

de inundação) e os indivíduos apresentam fidelidade ao local onde habitam 

(site fidelity), não se movendo para longe de seus abrigos (Pires et al., 2016), o 

que indica que populações distantes provavelmente não tem contato entre si 

(i.e se encontram em cenário de alopatria). Resultados recentes de análises 

genéticas moleculares demonstraram que diferentes populações distribuídas 

ao longo da área de ocorrência representam duas grandes linhagens evolutivas 

principais: (I) “rio Negro” e (II) “rio Amazonas”. Essas linhagens basicamente 

são compostas pelas populações que ocorrem nos igarapés das bacias de 

drenagem ao longo do rio Negro e do rio Amazonas, respectivamente (Pires et 

al., submetido). 

Essas linhagens principais se apresentam bem estruturadas com base 

em marcadores moleculares nucleares e mitocondriais. As duas linhagens 

principais apresentam uma divergência genética de aproximadamente 15%, 

observada em três marcadores mitocondriais concatenados, enquanto que 

populações da mesma linhagem apresentam em média 3% de divergência 

genética nos mesmos marcadores (Pires et al., submetido). Uma árvore 

filogenética construída com base nos dados destes marcadores, demonstra 

que populações pertencentes à mesma linhagem são mais filogeneticamente 

próximas entre si quando comparadas à populações de diferentes linhagens  
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(Figura 2). As diferenças fenotípicas entre essas duas linhagens são sutis e 

detectadas predominantemente em ornamentos de machos adultos (Cunha, 

2016). 

 

 

Figura 2. Filograma com as diferenças genéticas entre três populações das linhagens 
principais de Crenuchus spilurus. Resultados de análises genéticas realizadas com os 
marcadores mitocondriais COI, 16S e Cytb concatenados (1434 pares de bases). O 
comprimento dos ramos indica a distância genética. “Peru” representa uma população 
da linhagem “rio Amazonas”, enquanto “Manaus” e “Cuieiras” representam duas 
populações da linhagem “rio Negro”. 

 

Neste estudo nós investigamos se as diferenças no padrão de 

ornamentação entre machos das duas linhagens principais em Crenuchus 

spilurus se tornam mais conspícuas conforme o desenvolvimento ontogenético 

dos machos. Subsequentemente, avaliamos se o reconhecimento e a 

associação com potenciais parceiros reprodutivos distintos exercida pelas 

fêmeas da linhagem “rio Negro” é dependente da distância filogenética e do 

desenvolvimento ontogenético dos machos ofertados. Esse estudo visa 

contribuir para desvendar o papel da seleção sexual e o desenvolvimento do 

dimorfismo sexual no processo de reconhecimento de parceiros reprodutivos. 
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Material e Métodos 

 
Padrões de Ética 

Todos os procedimentos realizados na execução do presente trabalho 

foram registrados e aprovados pelo Comitê de Ética no uso de animais em 

pesquisa (CEUA) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) sob 

número de protocolo 029/2016. 

 

Características biológicas adicionais da espécie 

A metade dos indivíduos de Crenuchus spilurus alcança a maturidade 

sexual (L50) em torno de 27,5 mm de comprimento padrão (Pires et al., 2016). 

As gônadas das fêmeas de Crenuchus spilurus apresentam vários lotes de 

ovócitos em diferentes estágios de maturação (Pires et al., 2016), o que sugere 

desovas parceladas. Através de experimentos em laboratório verificamos que o 

intervalo entre desovas pode variar entre 14 a 18 dias (dados não publicados). 

Todos os indivíduos utilizados em nossos experimentos tinham tamanho 

superior a 30 mm de comprimento padrão, o que sugere que todos esses 

haviam alcançado a maturidade sexual. Todas as fêmeas testadas não 

experienciaram eventos reprodutivos em laboratório, e permaneceram em 

aquários estoques por um período mínimo de 20 dias que antecedeu os testes 

realizados, o que sugere que as fêmeas testadas estavam em fase reprodutiva. 

 

Aquisição e manutenção de indivíduos 

Indivíduos de Crenuchus spilurus foram coletados em duas localidades 

na bacia do rio Negro, (Fazenda Dimona, bacia do rio Cuieiras) (2°23'25,81"S 

60°10'15,21"W) (população “Cuieiras”) e em um fragmento florestal urbano em 

Manaus (campus da Universidade Federal do Amazonas, bacia do rio Negro) 

(3°6'22,94"S 59°58'42,48"W) (população “Manaus”) entre os anos de 2014 e 

2015. Os indivíduos coletados em cada localidade representam diferentes 

populações da linhagem “rio Negro”. Adicionalmente, nós importamos 

indivíduos de uma população pertencente à linhagem “rio Amazonas” de um 

igarapé próximo à região de Iquitos (Peru) (população “Peru”). Essa última 

localidade de coleta está cerca de 1.500 km distante geograficamente das 

demais.  
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Os indivíduos foram separados por sexo e por localidade em aquários-

estoque contendo um filtro e um aerador individual, com a realização de trocas 

parciais de água semanais. Todos os aquários-estoque permaneceram em um 

regime de luz/escuro de 12/12 horas e sob temperatura constante de 24oC, 

características similares às de ambiente natural. Todos os indivíduos foram 

alimentados ad libitum diariamente com Ração Vipagran Alimento Base - 

Sera®. 

 

Procedimento experimental 

Experimentos de escolha dicotômica foram conduzidos para avaliar uma 

possível associação de fêmeas de C. spilurus a machos de sua própria 

população ou a machos de outras populações e linhagens. Todas as fêmeas 

testadas pertenciam à linhagem principal “rio Negro”. Esse experimento foi 

conduzido em trios compostos por uma fêmea e dois machos que 

apresentaram diferentes distâncias filogenéticas. Fêmeas de C. spilurus 

acasalam-se com maior frequência com parceiros de tamanho similar aos delas 

(nossas observações pessoais; dados não publicados). Portanto, para controlar 

este efeito, nós combinamos indivíduos com tamanho similar na composição 

dos trios. Todos os indivíduos testados foram medidos (em comprimento 

padrão – CP, em milímetros) utilizando um paquímetro digital. Logo após a 

tomada dos valores de CP, os indivíduos permaneceram em aquários 

(20x20x20 cm) separados por tamanho, sexo e localidade por um período de 

aproximadamente 15 minutos antes da realização do experimento. 

Nós utilizamos um aquário (60x15x15 cm) seccionado em três 

compartimentos. As divisórias utilizadas para a secção do aquário experimental 

continham seis furos de aproximadamente cinco milímetros de diâmetro cada, 

com o intuito de permitir a passagem de sinais químicos (possivelmente 

feromônios) emitidos pelos indivíduos testados e veiculados pela água. Cada 

compartimento lateral possuía 15 cm de comprimento, enquanto que o 

compartimento central possuía 30 cm de comprimento. Este último 

compartimento foi dividido, com linhas imaginárias, em três áreas de 10 cm de 

comprimento cada. As áreas próximas aos compartimentos laterais foram 

consideradas áreas de associação com os indivíduos machos ofertados 

(Basolo, 1990). Os aquários experimentais foram envoltos por um anteparo 
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confeccionado com tecido preto para evitar que interferências externas 

influenciassem o comportamento exibido pelos animais. Após a realização de 

cada réplica, toda a água do aquário foi trocada, buscando evitar que sinais 

químicos deixados pelos indivíduos testados pudessem influenciar nas réplicas 

subsequentes. 

Em um dos compartimentos laterais foi introduzido um macho 

pertencente à mesma população que a fêmea a ser testada (“Manaus” ou 

“Cuieiras”). No compartimento oposto foi introduzido um macho pertencente a 

uma população distinta da linhagem “rio Negro” (filogeneticamente mais 

relacionada) ou da linhagem “rio Amazonas” (filogeneticamente menos 

relacionada) (Figura 3). A fêmea foi introduzida no compartimento central após 

a introdução dos machos nos compartimentos laterais. Uma vez que os três 

indivíduos estavam no aquário experimental, e após um período de cinco 

minutos de aclimatação, foi dado início ao experimento. Todos os indivíduos 

puderam se locomover livremente nos compartimentos onde foram introduzidos 

durante todo o período experimental. Cada réplica teve duração de 20 minutos. 

A posição dos machos utilizados na experimentação dentro de cada tratamento 

(Figura 3) foi alternada entre os compartimentos laterais (direito e esquerdo) a 

fim de evitar um possível viés por conta da preferência por um dos lados do 

aquário experimental (side-bias). 

 

Figura 3. Desenho esquemático dos testes realizados. Silhuetas sobre fundo preto 
representam indivíduos da linhagem “rio Negro”, enquanto que silhuetas sobre fundo 
laranja representam indivíduos da linhagem “rio Amazonas”. Números “1” e “2” 
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representam as populações “Manaus” e “Cuieiras” da linhagem “rio Negro”, 
respectivamente. Em A) teste realizado com as fêmeas da população “Manaus” e 
potenciais parceiros da sua própria população e de outra população, mas com maior 
proximidade filogenética (população “Cuieiras” da linhagem “rio Negro”). B) teste 
realizado com as fêmeas da população “Cuieiras” e potenciais parceiros da sua 
própria população e de outra população com maior proximidade filogenética 
(população “Manaus”, linhagem “rio Negro”). C) teste realizado com as fêmeas da 
população “Manaus” e potenciais parceiros da sua própria população e da linhagem 
“rio Amazonas” (menor proximidade filogenética). D) teste realizado com fêmeas da 
população “Cuieiras” e potenciais parceiros da sua própria população e da linhagem 
“rio Amazonas” (menor proximidade filogenética). Os testes “A” e “B” foram agrupados 
para avaliar uma possível associação das fêmeas da linhagem "rio Negro” com 
potencias parceiros pertencentes à sua própria população ou de outra população, mas 
da mesma linhagem (maior proximidade filogenética), enquanto que os testes “C” e “D” 
foram agrupados para avaliar uma possível associação das fêmeas da linhagem “rio 
Negro” com potenciais parceiros pertencentes à sua própria população ou de outra 
linhagem (menor proximidade filogenética). 
 

Todo o procedimento experimental foi filmado com uma câmera 

posicionada cerca de 1,0 m acima dos aquários experimentais. A sala onde 

foram realizados todos os procedimentos experimentais permaneceu em 

completo silêncio durante a execução dos experimentos. A água utilizada nos 

experimentos foi oriunda de um poço artesiano do INPA e apresenta 

características similares às de rios de água preta (pH variando entre 5,1 a 5,4 e 

baixa condutividade elétrica, 50 - 65 µS.cm-1), mas não corada por ácidos 

húmicos e taninos. A água passou por um filtro de carvão ativado e ficou em 

“descanso” por um período mínimo de 24 horas para eliminar uma possível 

supersaturação de gases. Todos os indivíduos utilizados em nossos 

experimentos foram testados apenas uma vez em cada tratamento (diferentes 

graus de proximidade filogenética). O intervalo mínimo entre a realização de 

cada tratamento foi de 20 dias. 

 

Análises de imagens 

Nós analisamos os vídeos utilizando o software de rastreamento de 

partículas Swistrack (Lochmatter et al., 2008). Esse software de análise nos 

informa a posição de partículas (no caso, peixes) ao longo do tempo e do 

espaço (aquário experimental). Nós utilizamos um script do R (2015) 

customizado para quantificar os tempos de associação das fêmeas com cada 

estímulo ofertado (no caso, machos ofertados em cada um dos compartimentos 

laterais do aquário experimental). Nós também mensuramos a quantidade de 
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visitas da fêmea a cada área de associação. Com base nos dados 

provenientes das análises de vídeos, nós geramos mapas de calor para obter 

uma representação gráfica da movimentação e posicionamento das fêmeas ao 

longo do aquário experimental. 

 

Validação do conjunto de dados 

Durante a realização das réplicas, notamos que algumas fêmeas 

permaneciam estacionárias em uma das extremidades do aquário 

experimental, o que possivelmente reflete sinais de estresse. Para evitar que 

tais interferências comportamentais influenciassem nossos resultados, nós 

removemos esses casos das análises. Nós adotamos dois critérios para validar 

as réplicas para a análise: 1) a fêmea ter visitado uma das áreas de associação 

pelo menos duas vezes. Esse critério removeu os casos onde as fêmeas se 

moveram somente uma vez pelo aquário experimental e permaneceram o resto 

do tempo estacionárias; e 2) o tempo que a fêmea permaneceu em uma das 

áreas de associação não poderia ser mais que cinco vezes maior do que com a 

outra área de associação. Este procedimento removeu os casos em que as 

fêmeas visitaram mais de duas vezes cada compartimento lateral, mas 

permaneceram estacionárias a maior parte do tempo. 

 

Análises estatísticas 

Para analisarmos uma possível associação das fêmeas aos machos 

com diferentes graus proximidade filogenética (diferentes populações ou 

linhagens), nós consideramos como variável resposta a proporção de tempo 

que as fêmeas permaneceram na área de associação correspondente à 

linhagem ou população distinta da sua (calculado como o tempo próximo à 

população/linhagem distinta dividido pelo tempo total nas áreas de associação). 

Portanto, nesse estudo nós consideramos a rejeição de potenciais parceiros 

com diferentes graus proximidade filogenética como variável resposta. Os 

diferentes graus proximidade filogenética foram utilizados como fator (variável) 

em uma Análise de Covariância (ANCOVA). Nós adicionamos o tamanho dos 

machos da população ou linhagem distinta como uma covariável nas análises. 

A partir de estudos anteriormente publicados, consideramos a 

possibilidade de que o resultado de nosso teste poderia ser melhor atribuído ao 
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tamanho dos machos (efeito do desenvolvimento ontogenético) ou das fêmeas 

(efeito de aprendizado, uma vez que fêmeas maiores podem ter adquirido 

algum aprendizado prévio acerca do fenótipo de parceiros reprodutivos da 

própria população em eventos reprodutivos anteriores na natureza, ou pelo 

maior tempo de contato com potenciais parceiros; Magurran & Ramnarine, 

2004; Verzijden & Rosenthal, 2011). Para solucionar esse problema, e com o 

intuito de evitar o problema de multicolinearidade, nós ignoramos o fator 

proximidade filogenética e criamos dois modelos lineares simples considerando 

como variáveis preditoras (I) o tamanho dos machos e (II) o tamanho das 

fêmeas testadas. Nós então utilizamos o critério de informação de Akaike (AIC) 

para determinar se o resultado poderia ser melhor atribuído ao tamanho dos 

machos ou ao tamanho das fêmeas. Todos os modelos estatísticos foram 

validados por meio de análise de resíduos, seguindo recomendações de Zuur 

et al. (2009). 

 

Diferenciação morfológica 

Para avaliar a diferenciação morfológica em função do desenvolvimento 

ontogenético entre machos com diferentes graus de proximidade filogenética 

(diferentes populações ou linhagens), nós selecionamos algumas variáveis 

que, com base em estudos prévios (Cunha, 2016) e em nossas observações 

em laboratório, consideramos informativas. Os dados foram tomados por meio 

de medições diretas com paquímetro digital, e também a partir de fotografias de 

indivíduos vivos (anestesiados em solução de Eugenol) e utilizando o software 

Image-J (Rasband, 2016).  

Nós utilizamos os valores da área da mancha preta na nadadeira dorsal 

("Bdarea"), área da mancha vermelha na nadadeira dorsal ("Rdarea"), área da 

mancha vermelha na nadadeira anal ("Raarea"), altura da cabeça (Hd), 

diâmetro do olho ("Ed") e altura do pedúnculo caudal (CPd). Esses dados 

foram submetidos a uma Análise de Componentes Principais (PCA) a fim de 

sumarizar as diferenças morfológicas entre machos pertencentes às três 

populações utilizadas em nosso estudo. Posteriormente, nós correlacionamos o 

eixo com maior poder de explicação da variação morfológica, o primeiro 

componente da PCA, com o tamanho do corpo dos indivíduos para avaliarmos 

uma possível diferenciação morfológica entre as populações em função do 
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tamanho dos indivíduos (i.e. desenvolvimento ontogenético). 
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Resultados 

 

Nós utilizamos 13 indivíduos pertencentes à população Manaus, 25 

Cuieiras e 20 Peru. A Análise de Componentes Principais (PCA) demonstrou 

que a área vermelha da nadadeira anal (Raarea) foi a variável que mais diferiu 

entre as duas linhagens (Tabela 1). O primeiro eixo da PCA (PC1) explicou 

70% da variação no padrão de ornamentação entre as linhagens. Não houve 

diferença na relação entre o tamanho dos machos e o PC1 quando 

comparadas as duas populações da linhagem “rio Negro” (“Cuieiras” e 

“Manaus”), mas houve diferença nessa relação entre as linhagens “rio Negro” e 

“rio Amazonas” (Figura 5). A Figura 4 ilustra indivíduos adultos pertencentes às 

três populações com diferentes tamanhos. 

 

 

Figura 4. Aumento das diferenças morfológicas entre os machos das linhagens 
principais, “rio Negro” e “rio Amazonas” conforme o aumento de tamanho. Em “A” e “B” 
machos das populações “Manaus” e “Cuieiras”, respectivamente, pertencentes à 
linhagem “rio Negro”. Em “C” machos pertencentes à população “Peru”, linhagem “rio 
Amazonas”. As principais diferenças entre as linhagens podem ser observadas na 
faixa vermelha que percorre a borda da nadadeira anal e na faixa preta que se 
estende na extremidade superior da nadadeira dorsal. Outra modificação importante 
no padrão de ornamentação decorrente do aumento do tamanho é o alongamento dos 
últimos raios da nadadeira dorsal, observada somente em indivíduos grandes (em A, 
indivíduo da direita). Comprimento padrão em: A) 32,69; 37,21; 44,55; B) 31,12; 38,02; 
42,05; C) 31,69; 36,56; 40,39 mm, respectivamente. 
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Tabela 1. Resultado dos três primeiros eixos da Análise de Componentes Principais 
(PCA). Variáveis com valores mais distantes de zero são as que mais diferenciam as 
linhagens “rio Negro” e “rio Amazonas”. 

 PC1 PC2 PC3 

Bdarea 0.1396 -0.1091 0.9796 

Rdarea 0.2161 -0.9664 -0.1364 

Ed 0.0259 0.0165 0.0270 

Raarea 0.9645 0.2314 -0.1066 

Hd 0.0437 0.0001 -0.0836 

CPd 0.0303 0.0144 -0.0506 

 

 

Figura 5. Relação entre o primeiro eixo da PCA (representando 70% da variação no 
padrão de ornamentação de machos de ambas as linhagens) e o tamanho dos 
machos de diferentes populações ("Cuieiras” e "Negro”, ambas da linhagem “rio 
Negro”) e linhagens (“rio Negro” x “rio Amazonas”) de Crenuchus spilurus. Note que a 
distância entre as retas de ambas as populações da linhagem “rio Negro” e a reta da 
linhagem “rio Amazonas”, aqui representada pela população “Peru”, aumentam 
conforme o comprimento padrão. 

 

Foram conduzidas 140 réplicas, das quais 36 foram excluídas pelo 

critério 1 (fêmeas que visitaram apenas um lado do aquário), e 11 foram 

excluídas pelo critério 2 (fêmeas que permaneceram em uma das áreas de 

associação por tempos mais do que 5 vezes superiores ao despendido na 

outra área). Dessa forma, 93 réplicas foram consideradas para a análise, sendo 

46 réplicas para o tratamento de diferentes populações e 47 réplicas para o 

tratamento de diferentes linhagens (Figura 3: A, n= 26; B, n= 20; C, n= 22; D, 
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n= 25). 

Os resultados dos testes de escolha dicotômica evidenciaram que a 

rejeição de parceiros potenciais pelas fêmeas dependeu da interação entre a 

proximidade filogenética e o tamanho dos machos (F1,92=4,269, p=0,041). 

Análises considerando cada nível separadamente mostraram que no 

tratamento envolvendo machos de populações com maior proximidade 

filogenética (ambas da linhagem “rio Negro”) não houve uma relação 

significativa entre o tamanho dos machos e o tempo de associação a eles 

(F1,44= 0,104, p= 0,747, Figura 6A). Contudo, no tratamento envolvendo 

machos das duas linhagens principais (menor proximidade filogenética) foi 

observada uma relação negativa e significativa entre o tamanho do macho e o 

tempo de associação a ele (F1,45=12,21, R2 = 0,195, p=0,001, Figura 6B). 

Valores de AIC mostraram que o modelo considerando o tamanho dos machos 

como variável preditora apresentou melhor ajuste do que aquele considerando 

o tamanho das fêmeas (-52,441 versus -49,397). Os resíduos apresentaram 

uma distribuição normal, tanto quando submetidos a uma inspeção visual 

quanto pelo teste de Shapiro-Wilk (p=0,149). 
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Figura 6. Relação entre tamanho dos machos ofertados nos experimentos de escolha 
dicotômica e a proporção de tempo que as fêmeas despenderam próximas a machos 
pertencentes à população/linhagem distinta. Em (A) associação das fêmeas a machos 
da própria população frente a machos com maior proximidade genética (populações 
da mesma linhagem); em (B) associação das fêmeas a machos da própria população 
frente a machos com menor proximidade genética (populações de linhagens distintas). 
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Discussão 

 

Nossos resultados indicam que a rejeição de parceiros reprodutivos por 

fêmeas de Crenuchus spilurus depende da proximidade filogenética e do 

tamanho dos machos disponíveis para escolha. Fêmeas não demonstraram 

diferenças na preferência por parceiros com maior proximidade filogenética 

(populações da mesma linhagem), mas passaram a rejeitar parceiros com 

menor proximidade filogenética (diferentes linhagens) em função do tamanho 

dos machos ofertados. Também ficou demonstrado que machos das duas 

linhagens de C. spilurus são mais semelhantes quanto ao padrão de 

ornamentação quando pequenos, e se tornam mais diferentes à medida que 

crescem.  

Embora a análise de dissimilaridade fenotípica seja baseada em poucas 

medidas, tais distinções decorrentes do aumento do tamanho dos machos 

podem ser consideradas como um proxy para uma diferenciação geral, uma 

vez que algumas características não podem ser medidas diretamente. Isso 

inclui, por exemplo, diferenças na produção de pistas químicas, que pode ser 

mais intensa em machos maiores (Ratchford & Eggleston, 1998) ou mais 

velhos, e que podem ser preferidos pelas fêmeas (López et al., 2003). Por 

outro lado, mesmo quando fêmeas expressam preferência por parceiros 

coespecíficos com base em sinais químicos, elas podem não distinguir entre 

sinais químicos oriundos de parceiros de diferentes tamanhos (Caprona & 

Ryan, 1990). Assim, experimentos específicos para avaliar a preferência da 

fêmea por potenciais parceiros reprodutivos com base em sinais químicos são 

necessários. 

Nossa configuração experimental permitiu potencialmente que as 

fêmeas testadas pudessem reconhecer parceiros com base em sinais visuais e 

químicos. Os sinais químicos podem ser importantes para o reconhecimento de 

parceiros reprodutivos e podem mediar a preferência de fêmeas por parceiros 

coespecíficos (Caprona & Ryan, 1990; McLennan & Ryan, 1997; Plenderleith et 

al., 2005; Kidd et al., 2013). Entretanto, em espécies sexualmente dimórficas, a 

seleção de parceiros reprodutivos parece ser mais fortemente influenciada por 

sinais visuais (Svensson et al., 2007; Selz et al., 2014; West & Kodric-Brown, 

2015; Wright et al., 2017). Dessa forma, pode ser esperado que a rejeição 
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exercida pelas fêmeas de C. spilurus da linhagem “rio Negro” pelos parceiros 

de outra linhagem, que depende do tamanho dos machos, ocorra com base em 

sinais visuais (i.e padrão de ornamentação), que se tornam distintos conforme 

o desenvolvimento ontogenético dos machos, como sugerido em nossa análise 

de diferenciação morfológica. 

Características utilizadas no reconhecimento de parceiros podem diferir 

progressivamente em espécies que evoluíram em simpatria com outras 

proximamente relacionadas (Higgie et al., 2000; Amorim et al., 2008). Por outro 

lado, quando essas evoluem sob regime de alopatria, as características que 

medeiam o reconhecimento de espécies podem se assemelhar em ambas as 

espécies (Higgie et al., 2000; Höbel & Gerhardt, 2003). Isso ocorre quando, sob 

simpatria, a prole resultante do cruzamento de dois indivíduos geneticamente 

distintos é penalizada em função da depressão exogâmica, o que pode gerar 

modificações nas características utilizadas durante o reconhecimento de 

parceiros (reproductive character displacement) (Wiernasz & Kingsolver, 1992; 

Höbel & Gerhardt, 2003; Svensson et al., 2007). No regime de alopatria, por 

sua vez, a ausência de contato entre linhagens irmãs não induz à evolução 

diferenciada dessas características por meio dos processos de deslocamento 

de caráter reprodutivo e reforço (reinforcement), uma vez que naturalmente os 

híbridos não ocorrem, o que impossibilita a evolução de reconhecimento de 

parceiros por meio desse processo. As diferentes populações de Crenuchus 

spilurus utilizadas em nosso estudo parecem ter evoluído na ausência de 

contato (Pires et al., submetido), dessa forma, os processos de deslocamento 

de caráter reprodutivo e o reforço das diferenças não podem ter contribuído 

para a diferenciação morfológicas entre as linhagens. 

A evolução diferenciada de características que permitem o 

reconhecimento de espécies sob regime de alopatria pode ocorrer como 

subproduto da seleção divergente (Schluter, 2001; McKinnon et al., 2004; 

Rundle et al., 2005; Vines & Schluter, 2006; Nosil, 2012; Greenway et al., 

2016). O mecanismo de subproduto prediz que o a diferenciação de 

características morfológicas utilizadas durante o reconhecimento de parceiros 

reprodutivos e o isolamento reprodutivo não é diretamente favorecido pelo 

processo evolutivo, mas surge como um “efeito carona” ou pleiotrópico da 

diferenciação genética impulsionada pela seleção divergente (Schluter, 2001; 
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Coyne & Orr, 2004). Na Amazônia, os diferentes tipos de águas, em especial 

água preta e branca, apresentam características físico-químicas 

conspicuamente distintas, variando consideravelmente em acidez (pH), 

concentração de ácidos húmicos dissolvidos, condutividade elétrica e turbidez 

(Sioli, 1984). Essas diferentes condições ambientais podem representar 

pressões de seleção divergente e influenciar o processo evolutivo de muitas 

espécies na Amazônia (e.g. Beheregaray et al., 2015), e parecem ser de 

importância central na diferenciação das linhagens de Crenuchus.  

Fêmeas podem exercer preferência por parceiros localmente adaptados, 

através da avaliação de características que são dependentes da condição 

corpórea (condition-dependent traits) (van Doorn et al., 2009). A seleção por 

meio deste mecanismo se dá pelo aumento da expressão de sinais utilizados 

durante o processo de escolha de parceiros, que funcionam como indicativos 

do nível de adaptação local (van Doorn et al., 2009). Esse mecanismo não 

parece ser importante na evolução de preferência diferencial de parceiros. 

Assim, o acasalamento preferencial (assortative mating) emergiria da 

adaptação local à pressão de seleção divergente e da má condição corpórea 

que os indivíduos podem apresentar quando expostos a ambientes “não 

nativos” (van Doorn et al., 2009). Esse efeito pode ser relevante para as 

linhagens de C. spilurus, uma vez que as diferenças fenotípicas mais notáveis 

ocorrem entre linhagens vivendo em bacias com diferentes tipos de água 

(Cunha, 2016), e exibindo adaptações fisiológicas locais relacionadas às 

condições limnológicas predominantes localmente (Pires, Borghezan & 

Zuanon, em preparação). Dessa forma, a exibição de características sexuais, 

como comportamento de corte e intensidade da coloração de ornamentos, 

pode ter sido reduzida em machos da linhagem “rio Amazonas” testados em 

condições limnológicas similares às do rio Negro em nossos experimentos, o 

que pode resultar em rejeição desses machos pelas fêmeas (Kodric-Brown & 

Nicoletto, 2001). 

Uma vez que os padrões de ornamentação dos machos de Crenuchus 

correspondem às linhagens adaptadas aos diferentes tipos de águas (Cunha, 

2016) e medeiam o acasalamento preferencial, as características morfológicas 

das duas linhagens principais de C. spilurus podem ser consideradas como 

“características mágicas” (magic traits) (Gavrilets, 2004; Servedio et al., 2011; 
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Servedio & Kopp, 2012). Entretanto, ambos os mecanismos, dependente da 

condição ou características mágicas, podem gerar acasalamento preferencial 

(Nosil, 2012) a partir da coevolução entre a emissão e o reconhecimento de 

sinais reprodutivos entre diferentes linhagens ou espécies (Andersson, 1994; 

Endler & Houde, 1995). 

Nossos resultados estão alinhados com o modelo teórico proposto por 

Bolnick & Kirkpatrick (2012) em que o acasalamento preferencial é mais 

fortemente expressado quando as características que estão sob preferência 

entre espécies são mais contrastantes. As diferenças entre as características 

alvo de preferência tendem a aumentar conforme a distância filogenética 

(Mendelson & Shaw, 2012) e conforme o desenvolvimento ontogenético 

(Holtmeier, 2001). Dessa forma, o acasalamento preferencial deve evoluir como 

subproduto e ser mais evidente entre espécies conforme aumenta a distância 

filogenética e ao longo do desenvolvimento ontogenético, como observado em 

nosso estudo.  

O acasalamento preferencial pode ocorrer com base em características 

sexuais secundárias que apresentam crescimento alométrico, onde indivíduos 

grandes e mais velhos apresentam características sexuais 

desproporcionalmente maiores quando comparados a indivíduos menores e 

mais jovens (Green, 1992; Petrie, 1992; Alatalo et al., 1998; Kodric-Brown et 

al., 2006; Outomuro & Cordero-Rivera, 2012). Dependendo da estratégia de 

vida, isso ocorre por que indivíduos jovens investem predominantemente em 

crescimento somático (i.e. crescimento corporal) (Winemiller, 1992; Kodric-

Brown et al., 2006), e somente após alcançar determinado tamanho, e em 

resposta à seleção sexual, começam a investir no crescimento de 

características sexuais secundárias (Kodric-Brown et al., 2006; Bonduriansky, 

2007).  

Assim, uma vez que os indivíduos atingem determinado tamanho, as 

características sexuais secundárias podem se tornar mais evidentes e 

peculiares de uma determinada espécie, o que deve favorecer o processo de 

reconhecimento de parceiros reprodutivos e reforçar o acasalamento 

preferencial (Bolnick & Kirkpatrick, 2012). Dessa forma, variações nas 

características de história de vida (tempo até a maturação sexual) terão 

influência indireta sobre o acasalamento preferencial (Winemiller, 1992). Os 
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ornamentos de Crenuchus spilurus apresentam crescimento alométrico (Pires, 

2012), e dessa forma, a transmissão da informação reprodutiva utilizada para o 

reconhecimento de parceiros aumenta e se torna mais conspícua e distinta 

quando observada em indivíduos grandes, o que favorece o reconhecimento de 

parceiros reprodutivos e o acasalamento preferencial (Bolnick & Kirkpatrick, 

2012). 

Embora já tenha sido reconhecido que o acasalamento preferencial 

possa ser mediado pelo tamanho do corpo entre espécies proximamente 

relacionadas (McKinnon et al., 2004; Conte & Schluter 2013), até onde 

sabemos o efeito da modificação morfológica decorrente do desenvolvimento 

individual sobre o acasalamento preferencial nunca foi reportado. Isso pode 

decorrer do fato de que as populações da maioria dos organismos estudados 

tenham evoluído ao menos em um estágio sob regime de contato secundário 

ou parapatria, condição necessária para gerar a rejeição de parceiros 

heteroespecíficos como resultado de mecanismos de reforço (reinforcement) 

(revisado em Noor, 1999).  

Nossos resultados sugerem que o reconhecimento de parceiros e o 

acasalamento preferencial podem ser dependentes da distância genética e do 

desenvolvimento ontogenético entre linhagens filogeneticamente próximas que 

estão sob regime de seleção divergente. Nossas observações constituem 

importantes passos para o entendimento de como alterações morfológicas 

decorrentes do processo de crescimento individual podem estar atreladas à 

capacidade de reconhecimento e seleção de potenciais parceiros reprodutivos 

em espécies surgidas por processos de vicariância, e como estas podem 

conduzir linhagens ao isolamento reprodutivo e, em última instância, constituir 

processos de especiação. 
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