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SINOPSE: 

Foi analisada a composição da dieta de quatro espécies de raias Potamotrygonidae do 

médio rio Negro, Amazonas. Esses resultados foram comparados entre si e 

relacionados com características morfológicas dos mecanismos de captura de presas de 

cada espécie (padrões de distribuição do sistema de canais de linha lateral e a biomassa 

relativa da musculatura oro-branquial). Tais características morfológicas foram 

relacionadas com os hábitos alimentares de cada espécie e com a mecânica utilizada 

para a captura de suas presas, por meio de sessões de observação do comportamento 

alimentar de espécimes da raia de água doce Potamotrygon motoro (Potamotrygonidae) 

e da raia marinha Dasyatis akajei (Dasyatidae). 

 

 

Palavras-chave: 1. hábitos alimentares 2. Potamotrygon 3. Dasyatis 4. Urolophus 5. 

Linha lateral 6. Musculatura 7. Comportamento alimentar 8. Nadadeiras pélvicas 
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Potamotrygon motoro, P. orbignyi (Potamotrygonidae) e Dasyatis akajei 

(Dasyatidae) 

 

Figura 1. Ilustração esquemática dos músculos craniais em Potamotrygon 

motoro (LD = 18 cm). A = superfície dorsal; B = superfície ventral, onde o lado 
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esquerdo mostra os músculos superficiais e o lado direito, os músculos mais 

profundos, dorsalmente dispostos aos músculos Dem e Deh; C = região 

profunda, após a retirada dos músculos Dem, Deh e Spi. Adm, adductor 

mandibulae; AN, abertura nasal; B, boca; BH, cartilagem basihial; CA, 

cartilagem angular; Car, coracoarcualis; Chm, coracohyomandibularis; Chy, 

coracohyoideus; CH, cartilagem hiomandibular; CM, cartilagem de Meckel; 

Cma, coracomandibularis; Cuc, cucullaris; Deh, depressor hyomandibulae; 

Dem, depressor mandibulae; Epa, epaxialis; Leh, levator hyomandibulae; Lep, 

levator palatoquadrati; O, olho; Por, preorbitalis; Sbc, superficial branchial 

constrictor; Spi, spiracularis. LD = 18 cm. 

 

Figura 2. Distribuição da biomassa seca relativa para dez conjuntos musculares 

oro-branquiais em Potamotrygon motoro (n = 10), P. orbignyi (n = 10) e 

Dasyatis akajei (n = 5). 
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Figura 3. Ilustração esquemática da vista lateral do crânio de Potamotrygon 

motoro, mostrando o movimento das mandíbulas durante a captura do alimento. 

A partir da posição de repouso (A), ocorre a depressão da mandíbula e das 

cartilagens hiomandibular e basihial (setas largas) e a abertura da boca (setas 

estreitas), seguida da protrusão da maxila (C, setas largas) e fechamento da boca 

(setas estreitas) após a apreensão da presa.  BH, cartilagem basihial; CH, 

cartilagem hiomandibular; CM, cartilagem de Meckel; Col, cápsula olfatória; 
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Capítulo 4: estudo comparativo do comportamento alimentar em indivíduos de 

Potamotrygon motoro (Potamotrygonidae) e Dasyatis akajei (Dasyatidae) 

 

Figura 01. Composição da seqüência de fotogramas do comportamento de 

investida inicial para a captura da presa em indivíduos de Potamotrygon motoro 

(A) e Dasyatis akajei (B), em vista lateral. Em cada fotograma está indicado o 

tempo em milissegundos (ms). A seqüência mostra a elevação do focinho (a) 

sobre a presa, compreendendo a Fase Preparatória. Em seguida ocorre a 

depressão mandibular (c) e do focinho (d), iniciando a Fase Expansiva. A 

localização da presa está indicada por seta em A e B. 
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Figura 02. Composição da seqüência de fotogramas sobre o comportamento de 

investida - sem a captura da presa - nos indivíduos em Potamotrygon motoro (A) 

e Dasyatis akajei (B), em vista ventral. Em cada fotograma está indicado o 

tempo em milissegundos (ms). A – a presa encontra-se à frente da raia (a) e, 

com a elevação do focinho (b), a presa não é capturada (c) e se afasta 

anteriormente à boca (d); B – a raia eleva o focinho (a e b) na investida, porém a 

presa passa pela boca da raia (c) e fica sob as aberturas branquiais (d). O 
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comportamento de investida compreende a Fase Preparatória (fotogramas a e b, 

das seqüências A e B) e, mesmo que não tenha ocorrida a apreensão da presa, é 

seguida pela Fase Expansiva (fotogramas c e d, das seqüências A e B). A 

localização da presa está indicada por seta em A e B. 

 

Figura 03. Composição da seqüência de fotogramas mostrando a apreensão da 

presa por indivíduos de Potamotrygon motoro (A) e Dasyatis akajei (B), em 

vista ventral. Em cada fotograma está indicado o tempo em milissegundos (ms). 

A – a raia pressiona as margens do disco (a) para evitar a fuga da presa. Dá-se 

início à apreensão, a partir da movimentação do corpo e reposicionamento da 

boca em relação à presa (b e c), seguidos pela abertura da boca (d) e protrusão 

da maxila (e) (Fase Expansiva) para a captura a presa (f) (Fase Compressiva); B 

– após uma investida sem captura, inicia-se uma nova tentativa de apreensão; a 

presa permanece retida sob o disco (a), e a raia movimenta o corpo direcionando 

a boca à presa (b e c), ocorrendo a captura (d).  A localização da presa está 

indicada por seta em A e B. 
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Figura 04. Composição da seqüência de fotogramas mostrando a apreensão 

mandibular na captura de presa nos indivíduos de Potamotrygon motoro. Em 

cada fotograma está indicado o tempo em milissegundos (ms). A captura da 

presa inicia-se com a abertura da boca (Fase Expansiva) (a); em seguida, ocorre 

o movimento de mordidas (Fase Compressiva), com a presa parcialmente fora 

da cavidade bucal (b – d). A localização da presa está indicada por seta. 
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Figura 05. Composição da seqüência de fotogramas da captura inicial da presa 

por sucção por um indivíduo de Potamotrygon motoro, em vista ventral, 

mostrando a presa sob a boca (a) seguida da rápida apreensão da mesma pela 

raia por meio da sucção (Fase Expansiva) (b e c), deixando somente uma 

pequena parte da presa fora da boca (Fase Compressiva) (d). Em cada fotograma 

está indicado o tempo em milissegundos (ms). A localização da presa está 

indicada por seta. 
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Figura 06. Composição da seqüência de fotogramas do processo de alimentação 

do indivíduo de Dasyatis akajei, em vista lateral, mostrando a elevação do corpo 

após a apreensão da presa (a – c). Em cada fotograma está indicado o tempo em 

milissegundos (ms). A localização da presa está indicada por seta. O grid no 

fundo da imagem apresenta 2 cm entre as linhas. 
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Figura 07. Composição de uma seqüência de fotogramas da apreensão 

mandibular de presa por indivíduo de Dasyatis akajei, em vista ventral. A raia 

manipula a presa mantendo-a entre as maxilas (Fase Expansiva) (a) com 

movimentos de mordidas (Fase Compressiva) (b – c). Em cada fotograma está 

indicado o tempo em milissegundos (ms). A localização da presa está indicada 

por seta. 
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Figura 08. Composição de seqüência de fotogramas mostrando a apreensão da 

presa por sucção dpor indivíduo de Dasyatis akajei, em vista ventral. Após a 

investida (Fase Preparatória) (a e b), a raia utiliza a sucção total (c – f) para a 

apreensão da presa (Fase Expansiva e Compressiva). Em cada fotograma está 

indicado o tempo em milissegundos (ms). A localização da presa está indicada 

por seta. 
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Figura 09a. Composição da seqüência de fotogramas ilustrando a manipulação 

oral da presa por um indivíduo de Potamotrygon motoro, em vista ventral. A 

presa é abocanhada (a – c) e depois é parcialmente posta para fora, 

acompanhada de movimentos de mordidas (d – f). Em cada fotograma está 

indicado o tempo em milissegundos (ms). A localização da presa está indicada 

por seta. 
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Figura 09b. (Continuação) Composição da seqüência de fotogramas sobre a 

sucção após a manipulação oral da presa por um indivíduo de Potamotrygon 

motoro, em vista ventral. Após a presa ser colocada para fora (a), esta é ingerida 

por sucção total da presa (b – d), iniciando o transporte oral final (início da Fase 

de Recuperação). Em cada fotograma está indicado o tempo em milissegundos 

(ms). A localização da presa está indicada por seta. 
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Figura 10. Movimentos assimétricos da boca durante a alimentação em 

indivíduos de Potamotrygon motoro, em vista ventral. Os fotogramas a e c 

mostram dois eventos de alimentação em que a boca está em posição simétrica 

(os lados direito e esquerdo separados por uma linha). Os fotogramas b e d 

mostram o movimento para os lados direito (D) e esquerdo (E) (seta), 

respectivamente, acompanhando o posicionamento da presa. 
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Figura 11. Composição de uma seqüência de fotogramas mostrando a 

manipulação oral de presa por indivíduo de Dasyatis akajei, em vista ventral. 

Durante a manipulação (a), a raia utiliza a sucção parcial da presa (b – d) e 

continua com movimentos de mordidas (e). Em cada fotograma está indicado o 

tempo em milissegundos (ms). A localização da presa está indicada por seta. 
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Figura 12. Movimentos assimétricos da boca durante o processo de alimentação 

pelo indivíduo de Dasyatis akajei. Os fotogramas a e c mostram dois eventos de 

alimentação em que a boca está em posição simétrica (os lados direito e 

esquerdo separados por uma linha). Os fotogramas b e d mostram o movimento 

para os lados direito (D) e esquerdo (E) (seta), respectivamente, acompanhando 

o posicionamento da presa durante a manipulação oral. 
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Figura 13. Fluxograma representativo do comportamento alimentar apresentado 

por indivíduos de Potamotrygon motoro, sob condições de cativeiro. Após a 
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investida sobre a presa, foi observada a apreensão por sucção (1) em um evento 

e apreensão mandibular na maioria dos eventos de alimentação. Durante a 

manipulação, ocorreu a seqüência de expulsão e sucção da presa, que se repetiu 

mais de uma vez (2) em quatro eventos observados. A manipulação foi seguida 

pelo transporte oral final, com a passagem do alimento da cavidade bucal até o 

esôfago. Seta tracejada = seqüência observada com baixa freqüência. 

 

Figura 14. Fluxograma representativo do comportamento alimentar apresentado 

pelo indivíduo de Dasyatis akajei, sob condições de cativeiro. Após a investida 

sobre a presa, a apreensão ocorreu por sucção (1) em quatro eventos e a 

apreensão mandibular na maioria dos eventos de alimentação. Durante a 

manipulação por mordida, ocorreram seqüências de sucção parcial da presa. Em 

um evento que houve a apreensão por sucção, a presa foi expelida por completo 

da boca (2), seguida de retorno à manipulação. Em outro evento (3) houve a 

apreensão mandibular com a sucção parcial no final da manipulação da presa. O 

transporte oral final ocorreu com a passagem do alimento da cavidade bucal até 

o esôfago. Seta tracejada = seqüência pouco observada. 
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Capítulo 5 – O uso das nadadeiras pélvicas durante o forrageamento por 

indivíduos de Potamotrygon motoro 

 

Figura 1. Composição da seqüência de fotogramas ilustrando os movimentos 

sincrônicos das nadadeiras pélvicas em Potamotrygon motoro. Em cada 

fotograma está indicado o tempo em milissegundo (ms). As setas indicam a 

direção do movimento das duas nadadeiras em um mesmo sentido, 

impulsionando o corpo para frente. 
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Figura 2. Composição da seqüência de fotogramas ilustrando os movimentos 

alternados das nadadeiras pélvicas em Potamotrygon motoro. Em cada 

fotograma está indicado o tempo em milissegundo (ms). As setas indicam a 

direção do movimento de cada nadadeira em sentidos opostos, indicando 

bipedalismo. 
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Figura 3. Composição da seqüência de fotogramas ilustrando os movimentos 

independentes das nadadeiras pélvicas em Potamotrygon motoro. Em cada 

fotograma está indicado o tempo em milissegundo (ms). A seta indica a direção 

do movimento da nadadeira esquerda, direcionando o corpo para a direita. 
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Figura 4. Composição da seqüência de fotogramas ilustrando os movimentos 

independentes das nadadeiras pélvicas em Potamotrygon motoro. Em cada 

fotograma está indicado o tempo em milissegundo (ms). A seta indica a direção 

do movimento da nadadeira direita, direcionando o corpo para a esquerda. 

 

130 

 



 xvi 

RESUMO 

 

Estudos sobre mecanismos de alimentação em elasmobrânquios têm contribuído na 

compreensão da mecânica envolvida na captura e processamento de suas presas. No 

entanto, tais informações são relativamente escassas para o grupo das raias, consideradas 

grandes predadoras da comunidade bentônica. O presente estudo teve como objetivo 

descrever a dieta e os hábitos alimentares de espécies de Potamotrygonidae (Potamotrygon 

motoro, P. orbignyi, Potamotrygon sp. “cururu” e Paratrygon aiereba), bem como analisar 

seus mecanismos de captura de presas e compará-los aos de espécies de raias marinhas 

selecionadas (Dasyatis akajei, D. matsubarai e Urolophus aurantiacus). Para isso, foram 

utilizados espécimes de raias Potamotrygonidae provenientes do médio rio Negro, 

Barcelos, Amazonas, e de raias marinhas obtidos na costa leste central do Japão. O sistema 

de canais de linha lateral e a musculatura oro-branquial dessas espécies foram analisados a 

fim de relacioná-los com os seus hábitos alimentares. A observação do comportamento 

alimentar em cativeiro de espécimes de P. motoro e D. akajei foi utilizada para analisar a 

mecânica de captura de presas. Potamotrygon motoro apresentou hábito carcinófago, 

enquanto P. orbignyi demonstrou ser insetívora e Paratrygon aiereba foi caracterizada 

como piscívora; Potamotrygon sp. “cururu” mostrou uma dieta carnívora mais 

generalizada. Tais diferenças na dieta estão relacionadas com o uso de diferentes tipos de 

mecanismos sensoriais e alimentares. De forma geral, a distribuição dos canais da linha 

lateral em Potamotrygonidae mostrou-se semelhante ao das espécies marinhas analisadas. 

Os canais dorsais podem ter a função de identificar a presença de predadores ou presas 

posicionadas acima do seu corpo, enquanto os canais ventrais provavelmente permitem 

uma localização precisa da presa sob o corpo da raia. A análise da musculatura oro-

branquial indicou a existência de uma relação direta entre a biomassa relativa dos 

diferentes músculos e os tipos de presas consumidas, e também se mostrou importante para 

a compreensão da mecânica utilizada para a apreensão, manipulação oral e transporte da 

presa nos espécimes de P. motoro e D. akajei. Os movimentos das nadadeiras pélvicas 

observados em indivíduos de P. motoro, mostraram-se importantes para auxiliar no 

direcionamento da boca à presa durante o forrageamento. A análise conjunta das 

informações sobre a dieta, hábitos alimentares, sistema de linha lateral, musculatura oro-

branquial e do comportamento das raias durante a captura e manipulação de presas 

permitiu uma compreensão mais abrangente do processo de localização e de alimentação 

dessas raias e do seu papel trófico nas diferentes comunidades aquáticas em que vivem. 
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ABSTRACT 

 

Studies on the feeding mechanisms in elasmobranchs have contributed to understand the 

mechanics of prey capture and processing; however, this kind of information is still scarce 

for batoids, considered important predators of the benthic fauna. This study describes the 

diet and feeding habits of potamotrygonid rays (Potamotrygon motoro, P. orbignyi, 

Potamotrygon sp. “cururu” and Paratrygon aiereba), analyze their mechanisms of prey 

capture, and compare these mechanisms phylogenetically related marine rays species 

(Dasyatis akajei, D. matsubarai and Urolophus aurantiacus). Therefore, specimens of 

freshwater rays from middle Negro River, Barcelos, Amazonas and marine rays from 

central eastern coast of Japan were studied. Lateral line canals and orobranchial 

musculature of these species were studied and described in order to correlate their 

morphology with the feeding habits of each species. The feeding behavior of P. motoro 

and D. akajei was studied under aquarium conditions to describe the mechanics of prey 

capture. Potamotrygon motoro presented carcinophagous habits, whereas P. orbignyi 

seems to be insetivorous and Paratrygon aiereba consumed mainly fish; Potamotrygon sp. 

“cururu” showed a generalized carnivorous diet. Differences on the diet may be related to 

the use of different types of sensitive and feeding mechanisms. In general, the lateral line 

system in Potamotrygonidae was similar to that of marine species. Dorsal canals possibly 

play an important role in identifying predators or prey positioned above the ray’s body, and 

ventral canals probably are employed to precisely locate the position of the prey under the 

disc. The study of orobranchial musculature showed a direct correlation between the 

relative size of different muscles and the main prey types consumed. The relative size of 

such muscles was also valuable to understand the mechanics of prey apprehension, 

manipulation and transport by P. motoro and D. akajei. Pelvic fins movements are 

essential to direct the mouth of the ray towards the prey during foraging by P. motoro. 

Overall, the information on the diet, feeding habits, lateral line system, orobranchial 

musculature, and feeding behavior obtained during this study allowed a broad and better 

understanding of the predation modes of these rays, as well as their role in aquatic 

communities. 
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A Classe Chondrichthyes é formada por peixes cartilaginosos e envolve as 

Subclasses Holocephali (quimeras) e Elasmobranchii (tubarões e raias) (Compagno, 1990). 

As espécies desta Classe estão distribuídas em todos os oceanos e mares, em águas 

tropicais, subtropicais e temperadas, podendo algumas espécies penetrar e/ou viver em 

estuários e rios (Camhi et al., 1998). 

Os elasmobrânquios atuais estão agrupados em aproximadamente 57 famílias, 

compreendendo em torno de mil espécies válidas, tanto marinhas como dulcícolas 

(Compagno, 1999; 2005). No Brasil, foi registrada a ocorrência de 82 espécies de tubarões 

e 45 de raias. No entanto, nessa estimativa, as raias de água doce não foram incluídas 

(Lessa et al., 1999). 

A família Potamotrygonidae Garman, 1877 é a única família de elasmobrânquios 

restrita ao ambiente de água doce da região Neotropical (Carvalho et al., 2003) e habita a 

maioria dos sistemas fluviais. Este grupo é formado por três gêneros válidos: 

Potamotrygon, Paratrygon e Plesiotrygon, os dois últimos considerados monotípicos 

(Rosa, 1985). Como características principais deste grupo estão a redução da glândula 

retal, a baixa concentração de uréia no sangue e a presença de um processo anteriormente 

expandido na cintura pélvica (Thorson et al., 1978; Carvalho et al., 2003). 

Compagno (2005), em uma de suas listas mais recentes, considera como válidas 

apenas 20 espécies de potamotrygonídeos. Porém, o número real de espécies ainda é 

incerto, com novas espécies sendo descritas regularmente, como Potamotrygon marinae e 

P. boesemani (Deynat, 2006; Rosa et al., 2008) ou em processo de descrição, com um 

possível quarto gênero na Bacia Amazônica (Ishihara & Taniuchi, 1995; Carvalho et al., 

2003). 

Como os demais elasmobrânquios, as raias apresentam estratégia de vida K, com 

crescimento lento, vida relativamente longa, maturação sexual tardia, baixa fecundidade e 

gestação longa. Além disso, os potamotrigonídeos apresentam uma maior dificuldade 

potencial na reposição de estoques a partir de outras fontes, devido à restrição ao ambiente 

dulcícola (Compagno & Cook, 1995). 

As raias de água doce são carnívoras e eventualmente representam predadores de 

topo de cadeia em certos ambientes aquáticos. Desenvolveram pelo menos duas adaptações 

comportamentais aparentemente restritas a ambientes de água doce: a habilidade de 

flutuação na superfície da água para a obtenção de oxigênio e o cuidado parental (Araújo et 

al., 2004). 
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Entre os fatores que podem ameaçar as populações de potamotrygonídeos, podem 

ser mencionadas a pesca artesanal para o consumo e para o mercado de peixes 

ornamentais, a pesca recreacional, o bycatch (captura acidental) na pesca comercial, a 

“pesca negativa” (extermínio de raias para diminuir os riscos de acidentes com banhistas), 

e a degradação ambiental. 

Assim como muitas espécies de elasmobrânquios, as raias constituem um recurso 

pesqueiro em crescente demanda no mercado nacional e internacional, não tanto para 

consumo humano, mas principalmente para o aquarismo ornamental (Anderson, 2002; 

Araújo et al., 2004). A pesca de raias de água doce para fins ornamentais vem sendo 

autorizada pelo IBAMA desde 2003, determinando um sistema de quotas anuais de 

exportação para seis espécies (M. L. G. Araújo, com. pess.). 

 

Hábitos alimentares e mecanismos de captura de presas 

Os elasmobrânquios apresentam diferentes hábitos alimentares, consumindo uma 

variedade de presas de diferentes grupos taxonômicos. São representados por espécies 

filtradoras, como o tubarão baleia Rhincodon typus (Rhincodontidae), os durofágicos, 

como a raia Aetobatus narinari (Myliobatidae) e aqueles considerados megacarnívoros e 

predadores bênticos, como os tubarões Carcharhiniformes e as raias Dasyatidae, 

respectivamente. 

O conhecimento sobre a dieta e hábitos alimentares em batóideos tem revelado uma 

importante participação de crustáceos e peixes, tanto para raias marinhas como para as 

espécies de água doce, porém, o hábito alimentar das espécies de Potamotrygonidae ainda 

é pouco conhecido. A literatura tem mostrado que as larvas de insetos formam uma 

categoria de presas relativamente importante na dieta dos potamotrigonideos (Lasso et al., 

1996; Lonardoni et al., 2006; Rincon-Filho, 2006). 

A maioria das informações sobre alimentação em potamotrigonídeos é proveniente 

de análises de conteúdos estomacais e tais resultados limitam-se a mostrar os itens 

alimentares consumidos, sem analisar as possíveis influências da anatomia do aparelho 

bucal e/ou da mecânica adotada na captura de presas que compõe sua dieta. 

A forma como as presas são detectadas, localizadas e capturadas tem recebido 

considerável atenção para as espécies de tubarões, por serem predadores vorazes (Liem & 

Summers, 1999; Wilga, 2005). O mesmo acúmulo de informações não é visto em relação 

aos batóideos, e muito menos para Potamotrygonidae. Apesar da crescente exploração 



 4 

comercial deste grupo, investigações sobre aspectos biológicos e ecológicos ainda são 

insuficientes para as raias de água doce. 

As raias Potamotrygonidae, assim como demais batóideos, possuem o corpo 

achatado dorsoventralmente, narinas, boca e aberturas branquiais situadas na região ventral 

do corpo e os olhos posicionados dorsalmente (Compagno, 1990). Porém, apesar das raias 

em geral apresentarem semelhanças nas características anatômicas do corpo e aparelho 

alimentar relativamente simples, as espécies apresentam diferenças nos hábitos alimentares 

e possivelmente na mecânica alimentar utilizada. 

O escasso conhecimento sobre os mecanismos alimentares em raias de água doce é 

representado na literatura pelos trabalhos de Pantano-Neto (2001) e pela análise 

sistemática feita por Lovejoy (1996), além de algumas considerações importantes sobre o 

assunto apresentadas por Garman (1892). Esses trabalhos trazem informações preliminares 

a respeito da relação entre estruturas anatômicas e o comportamento alimentar nesse grupo 

de raias. 

A análise da dieta das raias pode identificar os principais itens alimentares 

consumidos e uma relação com a disponibilidade das presas no ambiente. Porém, o 

consumo de determinados tipos de presas também pode estar relacionado com a anatomia 

bucal das raias, o funcionamento do sistema sensorial na detecção das presas e com o 

modo de captura da presa empregado pelo predador (e.g. Pantano-Neto, 2001; Maruska, 

2001; Collins et al., 2007). 

O papel dos sistemas sensoriais, tais como o olfato, a visão, a eletrorrecepção e a 

mecanorrecepção tem recebido considerável atenção, e o uso de sistemas sensoriais não 

visuais é de grande importância para os batóideos, devido ao posicionamento ventral da 

boca (Maruska, 2001; Hueter et al., 2004;  Maruska & Tricas, 1998, 2004). No entanto, 

esse tipo de conhecimento encontra-se limitado a poucas espécies (e.g. espécies de 

Dasyatis: Kalmijn, 1982; Montgomery & Skipworth, 1997; Maruska, 2001), com uma 

notável ausência de informações para raias os potamotrigonídeos. 

O mesmo problema ocorre em relação aos estudos sobre a mecânica alimentar e 

captura de presas em batóideos. A captura e processamento de presas têm sido 

relativamente bem documentados em espécies de tubarões das ordens Carcharhiniformes e 

Lamniformes (Strong, 1990; Motta & Wilga, 1995; Wilga, 2005), enquanto que entre os 

batóideos podem ser citados os estudos realizados com as raias Rhinobatos lentiginosus 

(Rhinobatidae), Narcine brasiliensis (Narcinidae) e Rhinoptera bonasus (Rhinopteridae) 
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(Wilga & Motta, 1998; Dean & Motta, 2004; Sasko et al., 2006). Essas espécies adotam 

diferentes modos de captura de presas, o que pode ter relação com a disposição e tamanho 

relativo dos músculos envolvidos nas diferentes fases do processo de alimentação. 

O sucesso nos modos de captura de presas em raias tem contribuição relativamente 

importante da locomoção durante o forrageamento (Holst & Bone, 1993). Conhecimentos 

sobre o uso das nadadeiras pares (peitorais e pélvicas) na natação em batóideos estão 

resumidos em poucos trabalhos (Wilga & Lauder, 2004). No entanto, as nadadeiras 

pélvicas parecem exercer um papel fundamental na locomoção de rajídeos (e.g. raias da 

subordem Rajoidea; Holst & Bone, 1993; Koester & Spirito, 2003). Essas nadadeiras são 

essenciais durante a localização e captura das presas sem que haja distúrbios no ambiente 

causados pela locomoção produzida pelo uso das nadadeiras peitorais. Ainda, a 

perturbação ambiental produzida por essas nadadeiras pode distorcer o campo 

eletrorreceptivo durante o forrageamento (Montgomery & Bodznick, 1999). 

Observações sobre o comportamento alimentar podem gerar conhecimentos 

importantes para uma melhor compreensão do emprego das estruturas anatômicas para a 

obtenção de alimento, como foi realizado em diversos estudos de morfologia funcional 

(e.g. Wilga & Motta, 1998; Motta, 2004). 

A escassez de estudos desse tipo sobre raias da família Potamotrygonidae torna 

evidente a necessidade de se conhecer melhor a importância relativa dos diferentes tipos de 

presas, os mecanismos de captura e toda a mecânica envolvida nesse processo, para que se 

possa conhecer adequadamente as relações tróficas das raias nos ecossistemas fluviais. 

Tais informações são fundamentais para a compreensão do papel das raias nos 

ecossistemas de água doce, bem como para a definição de estratégias de manejo das 

populações naturais de raias e para o monitoramento do sistema de comércio extrativista de 

raias para o mercado de peixes ornamentais. 

 

As espécies estudadas 

As espécies de Potamotrygonidae incluídas no presente estudo foram: 

Potamotrygon motoro (Müller & Henle, 1841), P. orbignyi (Castelnau, 1855), 

Potamotrygon sp. (espécie não descrita, localmente conhecida como “raia cururu”) e 

Paratrygon aiereba (Müller & Henle, 1841), provenientes da Bacia do rio Negro, 

Amazonas. 
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Potamotrygon motoro, P. orbignyi e Paratrygon aiereba apresentam ampla 

distribuição e ocorrem em mais de uma bacia sul-americana. A primeira espécie ocorre do 

rio Orinoco ao rio de La Plata, habitando toda a área de drenagem do rio Amazonas; 

Potamotrygon orbignyi ocorre nas bacias dos rios Amazonas, Orinoco, e nos rios das 

Guianas e do Suriname. Paratrygon aiereba ocorre nos rios Solimões, Madeira, Negro, 

Branco e Tapajós, além dos rios Pará e Tocantins (Rosa, 1985; Compagno & Cook, 1995; 

Carvalho et al., 2003). Potamotrygon sp. “cururu” aparentemente está restrita somente na 

bacia do rio Negro (Compagno & Cook, 1995; Carvalho et al., 2003). 

As raias Potamotrygonidae apresentam reprodução por viviparidade matrotrófica, 

com ciclo reprodutivo anual (Araújo, 1998). Tais raias possuem hábitos de vida distintos: 

Potamotrygon motoro parece ser mais ativa, explorando diferentes regiões do ambiente 

fluvial (igapós, praias de fundo arenoso, lodoso, com folhas, nas calhas e praias de rios); 

Potamotrygon orbignyi vive mais associada às praias, às margens de ilhas e igarapés de 

fundo arenoso e sem folhas; Potamotrygon sp. “cururu” ocorre principalmente nas áreas 

associadas a igapós (floresta inundada) e indivíduos adultos de Paratrygon aiereba 

ocorrem geralmente na calha do rio, enquanto os jovens encontram-se associados às praias 

(Castex, 1963; Melo, 2005; M.L.G. Araújo, com. pess.). 

Como forma de analisar as características morfo-anatômicas e comportamentais das 

raias de água doce, no presente estudo foram incluídas algumas espécies de raias marinhas 

para comparação. Foram utilizadas três espécies de raias marinhas: Dasyatis akajei, D. 

matsubarai (Dasyatidae) e Urolophus aurantiacus (Urolophidae). A escolha destas 

espécies deveu-se ao conhecimento prévio de seu sistema mecanossensorial (Chu & Wen, 

1979), bem como à relativa proximidade filogenética entre Potamotrygonidae e as espécies 

marinhas disponíveis para análise comparativa (cf. Lovejoy, 1996). 

Dasyatis akajei (Müller & Henle, 1841) ocorre no oeste do Pacífico, nos mares do 

Japão, China e Taiwan. Dasyatis matsubarai Miyosi, 1939 ocorre na costa oeste do Japão 

(Nishida & Nakaya, 1990; Huyenners & Ishihara, 2006), e Urolophus aurantiacus Müller 

& Henle, 1841 ocorre no noroeste do Pacífico, desde o Japão ao leste do mar da China 

(www.fishbase.org). Apesar de essas espécies serem comumente capturadas pela pesca 

comercial, o conhecimento disponível na literatura sobre os parâmetros da história de vida 

dessas raias é praticamente inexistente. Dasyatis akajei e U. aurantiacus são espécies 

ameaçadas, incluídas na lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção da IUCN 

(Huveneers & Ishihara, 2006; Last & Marshall, 2006). 
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Objetivos 

 

Geral 

Estudar a biologia alimentar e os mecanismos alimentares em espécies de raias 

Potamotrygonidae (Potamotrygon motoro, P. orbignyi, Potamotrygon sp. “cururu” e 

Paratrygon aiereba), comparando com espécies de raias marinhas selecionadas (Dasyatis 

akajei, D. matsubarai e Urolophus aurantiacus). 

 

Específicos 

1. Analisar a dieta e os hábitos alimentares de raias Potamotrygonidae em 

uma área do médio rio Negro, Amazonas; 

2. Descrever e comparar a disposição dos canais sensoriais em espécies de 

raias de água doce (Potamotrygonidae) e marinhas (Dasyatidae e Urolophidae); 

3. Analisar a biomassa da musculatura oro-branquial em Potamotrygon 

motoro e P. orbignyi, comparando com exemplares de Dasyatis akajei; 

4. Descrever e comparar o comportamento alimentar de inidivíduos de 

Potamotrygon motoro e Dasyatis akajei sob condições de cativeiro; 

5. Descrever os movimentos das nadadeiras pélvicas utilizados durante o 

forrageamento em indivíduos de Potamotrygon motoro, sob condições de cativeiro. 

 

Organização da tese 

 

A presente tese está organizada em cinco capítulos principais. 

O Capítulo 1 apresenta um estudo sobre a dieta e hábitos alimentares de 

Potamotrygon motoro, P. orbignyi, Potamotrygon sp. “cururu” e Paratrygon aiereba, a 

partir da análise de conteúdos estomacais obtidos de espécimes coletados no médio rio 

Negro, Amazonas. Foram identificados os principais grupos de presas consumidas, bem 

como a importância por meio da aplicação do Índice de Importância Relativa (IRI), para 

cada espécie. 

O Capítulo 2 descreve a distribuição dos canais da linha lateral nas quatro espécies 

de Potamotrygonidae, além das raias marinhas Dasyatis akajei, D. matsubarai e Urolophus 

aurantiacus. A disposição dos canais, túbulos, poros e os neuromastos existentes no 
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interior dos canais das superfícies dorsal e ventral dos exemplares foi relacionada com o 

hábito alimentar de cada espécie. 

O Capítulo 3 analisa a participação dos músculos oro-branquiais envolvidos nos 

processos de apreensão, mastigação, sucção e ingestão do alimento, em termos de 

biomassa relativa. O estudo foi realizado com duas espécies de Potamotrygonidae 

(Potamotrygon motoro e P. orbignyi) e com a espécie marinha Dasyatis akajei 

(Dasyatidae). 

O Capítulo 4 descreve e compara o comportamento alimentar entre Potamotrygon 

motoro e Dasyatis akajei, a partir de observações realizadas sob condições de cativeiro. As 

observações foram realizadas utilizando câmeras de vídeo de alta velocidade, que 

possibilitaram o registro detalhado de seqüências de eventos de alimentação (captura, 

manipulação e ingestão da presa) para cada espécie. 

Por último, o Capítulo 5 descreve os movimentos das nadadeiras pélvicas utilizados 

durante o forrageamento, sob condições de cativeiro. As observações foram feitas a partir 

de registros obtidos com câmeras de vídeo de alta velocidade, mostrandos detalhes sobre 

os diferentes tipos de movimentos das nadadeiras pélvicas que os indivíduos de 

Potamotrygon motoro adotaram durante a captura de presas. 

Por fim, uma seção de Considerações Finais apresenta um sumário sobre a 

integração dos sistemas sensoriais e musculares das raias para o sucesso na captura de suas 

presas, bem como as diferenças comportamentais que cada espécie pode apresentar durante 

a apreensão, manipulação e ingestão de presas, incluindo a locomoção e reposicionamento 

do corpo durante o forrageamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Elasmobrânquios ocorrem em praticamente todos os ecossistemas aquáticos e, de 

forma geral, compõe um grupo dominante entre os predadores nesses ambientes (Camhi et 

al., 1998; Wetherbee & Cortés, 2004). Apresentam uma diversidade de mecanismos e 

mecânicas alimentares, resultando em animais com hábitos predadores de diferentes 

grupos de presas e tornando-os altamente competitivos com os tetrápodes marinhos e os 

teleósteos (Compagno, 1990). 

Devido à importância desses grandes predadores no ambiente aquático, 

conhecimentos sobre seus hábitos alimentares têm sido obtidos para compreender melhor a 

história natural, o papel do grupo nos ecossistemas aquáticos e a posição trófica de cada 

espécie no ambiente em que vivem (Cortés, 1999; Wetherbee & Cortés, 2004). Porém, nos 

últimos anos, a atenção tem sido voltada principalmente para o comportamento alimentar 

de tubarões, enquanto as raias continuam sendo pouco estudadas (Lowe et al., 1996; 

Heithaus, 2001; Kyne & Bennett, 2002). 

Em ambientes marinhos, algumas espécies de raias ocupam o ápice da cadeia 

alimentar e a maioria das espécies do grupo é considerada predadora das comunidades 

bentônicas (Kyne & Bennett, 2002; Gilliam & Sullivan, 1993), alimentando-se 

principalmente de moluscos e crustáceos, mas incluindo uma quantidade significativa de 

teleósteos em sua dieta. Porém, esta generalização não deve ser considerada para muitas 

espécies, devido à plasticidade dos hábitos alimentares, variações ontogenéticas na dieta, 

distribuição geográfica ou a disponibilidade dos diferentes tipos de presas (Compagno, 

1990; Wetherbee & Cortés, 2004). 

Comparada às espécies marinhas, pouco se conhece sobre a dieta e os hábitos 

alimentares em raias da família Potamotrygonidae. Um dos primeiros trabalhos 

descrevendo a dieta das raias dessa família foi realizado por Achenbach & Achenbach 

(1976). Estes autores relataram uma mudança ontogenética na alimentação, com o 

consumo de plâncton em neonatos e, à medida que crescem passam a se alimentar de 

moluscos, crustáceos e larvas de insetos, conforme o desenvolvimento. 

Rosa et al. (1987), na descrição de Plesiotrygon iwamae, analisaram espécimes 

provenientes dos rios Solimões e Napo e encontraram teleósteos, restos de insetos e 

decápodos nos conteúdos estomacais. No entanto, tal análise foi baseada em somente três 

exemplares, não sendo possível mostrar a importância de cada categoria de presa para essa 

espécie de raia a partir de amostra tão pequena. 
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Posteriormente, Lasso et al. (1996) analisaram a alimentação de Potamotrygon 

orbignyi e Paratrygon aiereba, da bacia do rio Apure, na Venezuela, e mostraram que 

estas espécies apresentam hábitos predominantemente insetívoro e piscívoro, 

respectivamente. 

Pantano-Neto (2001) realizou um estudo de anatomia descritiva da musculatura 

oro-branquial e mostrou que Potamotrygon motoro alimenta-se principalmente de insetos e 

que P. henlei teve uma alta participação de gastrópodes na dieta. Adicionalmente, o autor 

citado mostrou a existência de uma relação entre o hábito alimentar e a musculatura bucal 

destas espécies, onde P. motoro apresentou músculos de sucção com maior biomassa 

relativa, enquanto os músculos adutores são mais fortes em P. henlei para a quebra de 

estruturas rígidas de suas presas. 

Rincon-Filho (2006) mostrou que espécimes de P. orbignyi provenientes do alto rio 

Tocantins apresentaram uma grande participação de Ephemeroptera nos conteúdos 

estomacais. Tal autor ainda encontrou teleósteos, moluscos e crustáceos como principais 

itens alimentares na dieta de outras cinco espécies de Potamotrygonidae ocorrentes na 

mesma região, porém com análise de poucos exemplares. 

Lonardoni et al. (2006) estudaram P. falkneri e P. motoro do alto rio Paraná, que 

consumiram principalmente peixe e insetos, respectivamente. Ainda, esses autores 

observaram diferenças na dominância das presas na alimentação das raias de acordo com a 

sazonalidade, onde na cheia moluscos passam a fazer parte da dieta em ambas as espécies. 

Os estudos existentes sobre alimentação de batóideos mostram que espécies 

marinhas e de água doce exploram praticamente as mesmas categorias de presas (peixes, 

crustáceos e moluscos). Porém, o grande diferencial entre esses dois grupos de raias é a 

participação significativa de larvas de insetos na alimentação em espécies de água doce, o 

que pode ser explicado pela ausência desse grupo de artrópodes em ambientes marinhos. 

Um problema referente a estudos de dieta de qualquer grupo de organismos é a 

possibilidade de comparação dos resultados obtidos pelos diferentes autores. Cortés (1997) 

propôs a transformação percentual do Índice de Importância Relativa (IRI) para melhor 

interpretar os dados de alimentação em elasmobrânquios. Informações anteriores a esta 

proposta e algumas posteriores a ela sobre a dieta de raias (e.g. Pantano-Neto, 2001; 

Lonardoni et al., 2006) estão disponíveis na forma de porcentagens de ocorrência, volume 

e/ou número de presas. A utilização de diferentes métodos de análise de conteúdos 

estomacais e, conseqüentemente, de tratamento dos dados, tem dificultado a comparação 

com trabalhos existentes sobre alimentação. Essa falta de padronização faz com que muitos 
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estudos sejam comparados somente quanto à freqüência de ocorrência dos itens 

alimentares nos conteúdos estomacais, fornecendo interpretações incompletas sobre a 

importância de cada tipo de presa. 

Uma questão importante em estudos de ecologia trófica refere-se à possível 

ocorrência de partilha de recursos alimentares ou competição entre espécies, especialmente 

em ambientes com elevada diversidade biológica. Apesar da semelhança anatômica 

corporal (corpo achatado, cauda em forma de chicote, boca, narinas e aberturas branquiais 

em posição ventral e olhos dispostos dorsalmente) e da co-ocorrência de diferentes 

espécies de raias potamotrigonídeas no rio Negro, cada espécie parece ter hábitos de vida 

diferentes. De acordo com Araújo (com. pess.), jovens de Potamotrygon motoro ocorrem 

em afluentes de ambas as margens do rio Negro, enquanto que jovens de Paratrygon 

aiereba ocupam margens de praias arenosas e desembocadura dos seus afluentes. Por outro 

lado, indivíduos adultos dessas duas espécies são encontrados principalmente na calha do 

rio Negro. Além disso, jovens e adultos de P. orbignyi estão associados às praias arenosas, 

enquanto que uma quarta espécie de raia, Potamotrygon sp. “cururu” tem sido observada 

principalmente em ambientes de floresta inundada (igapó). 

O presente estudo teve como objetivo geral analisar a dieta das espécies 

Potamotrygon motoro, P. orbignyi, Potamotrygon sp. “cururu” e Paratrygon aiereba, da 

região do médio rio Negro. Os objetivos específicos foram: (i) analisar a composição da 

dieta das raias; (ii) definir os hábitos alimentares de cada espécie, utilizando a proposta de 

Cortés (1997); e (iii) analisar a importância relativa das diferentes categorias de presas na 

dieta dessas espécies. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Obtenção do material biológico 

O material utilizado foi amostrado entre dezembro de 2001 e março de 2007, obtido 

pelo Plano de Monitoramento de Arraias de Água Doce, sob coordenação de MSc. Maria 

Lúcia Góes de Araújo, financiado pela FAPEAM (Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Amazonas). As coletas foram realizadas nos meses de vazante – seca e enchente, 

entre setembro e março, dependendo do ciclo hidrológico do rio Negro. A captura de raias 

é sazonal, dependendo do nível médio do rio, apresentando uma relação inversa entre a 

vulnerabilidade das raias à captura e o nível da água, segundo Araújo (1998). As 
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amostragens foram realizadas no município de Barcelos, situado na margem direita do 

médio rio Negro (Figura 1). 

Para o estudo da dieta e hábitos alimentares, foram utilizados exemplares de 

Potamotrygon motoro, P. orbignyi, Potamotrygon sp. “cururu” e Paratrygon aiereba. A 

captura de indivíduos neonatos e jovens de P. motoro, P. orbignyi e Paratrygon aiereba, 

além de jovens e adultos de Potamotrygon sp. “cururu” foi realizada com uso de puçá. A 

coleta de indivíduos adultos de P. motoro e Paratrygon aiereba foi realizada com espinhel, 

enquanto que para P. orbignyi foram utilizadas malhadeiras. Os espécimes foram obtidos 

durante a noite e em diferentes tipos de ambiente (praias de areia e lama, calha de rios, 

igarapés e lagos). 

Os exemplares capturados foram armazenados em caixas plásticas com água, e 

posteriormente sacrificados com uma dose letal de anestésico (Eugenol). A identificação 

das espécies seguiu as definições propostas por Rosa (1985). De cada exemplar, as 

seguintes variáveis foram medidas: comprimento total (CT), largura do disco (LD) (a 

maior largura no disco) (a amplitude da LD das raias analisadas são apresentadas no 

Apêndice 1), peso total e peso eviscerado, com o uso de fita métrica e balança. O sexo dos 

exemplares foi determinado com base na morfologia externa das nadadeiras pélvicas. O 

material testemunho foi depositado na Coleção de Peixes do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (Apêndice 2). 

 O estômago de cada exemplar foi retirado e, assim como todos os espécimes 

capturados, foram fixados em solução de formalina 10%. Posteriormente, o material foi 

transferido e conservado em álcool 75º GL, para análises posteriores de estruturas 

morfológicas associadas à alimentação (sistema de linha lateral e musculatura oro-

branquial, vide Capítulos 2 e 3). 

 

Processamento do trato digestório 

Em laboratório, cada estômago foi aberto, seu conteúdo esvaziado em uma placa de 

Petri e analisado com auxílio de microscópio estereoscópico. Os itens alimentares foram 

separados por tipo, pesados (peso úmido, em gramas) e armazenados em álcool 75º GL. 

Os itens alimentares foram identificados até o menor nível taxonômico possível, 

com uso de chaves de identificação (e.g. Géry, 1977; Burgess, 1989; Keith et al., 2000; 

Melo, 2003), comparações com exemplares das coleções zoológicas do Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia – INPA, e por especialistas nas suas respectivas áreas. Itens em 
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adiantado estado de digestão foram agrupados como não identificados dentro da categoria 

superior mais abrangente, quando possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localização dos pontos de amostragem de Potamotrygon motoro, P. orbignyi, 

Potamotrygon sp. “cururu” e Paratrygon aiereba, no médio rio Negro, município de 

Barcelos, Amazonas. 1 – Igarapé do Zamula; 2 – igarapé Daraquá; 3 – rio Itu; 4 – lago do 

Maqui; 5 – rio Demeni; 6 – rio Cuiuni; 7 – rio Arirahá. 

 

 

Análise quantitativa da dieta 

Para cada categoria de presa identificada, foram registradas as porcentagens de 

freqüência de ocorrência (%O), em número (%N) e do peso úmido (g) (%P) (Hyslop, 

1980). 

Os resultados dessas porcentagens foram utilizados para o cálculo do Índice de 

Importância Relativa (Pinkas et al., 1971), com a substituição da porcentagem volumétrica 

pela porcentagem de peso: 

IRI = (%P + %N) x %O 

 



 19 

 O IRI foi transformado em porcentagem (%IRI) (Cortés, 1997), de maneira a 

facilitar a interpretação dos resultados e a comparação entre estudos. 

Os estômagos vazios e os que apresentaram somente massa amorfa (conteúdo 

impossível de ser enquadrado em alguma categoria de presas), além dos parasitos e de 

material de substrato, foram desconsiderados para o cálculo do IRI. 

Os resultados dos cálculos das porcentagens de peso, número e freqüência de 

ocorrência foram utilizados para gerar gráficos tridimensionais, para melhor visualizar a 

contribuição de cada tipo de presa na dieta das espécies (Cortés, 1997). 

 

3. RESULTADOS  

 

Foram analisados 40 espécimes de Potamotrygon motoro, 27 de P. orbignyi, 26 de 

Potamotrygon sp. “cururu” e 34 de Paratrygon aiereba. 

Os itens alimentares encontrados nos conteúdos estomacais das quatro espécies 

incluíram larvas de insetos, moluscos, crustáceos e teleósteos, com diferentes proporções 

de participação para cada espécie de raia. Os camarões Palaemonidae e as larvas de libélula 

(Odonata: Gomphidae) estiveram presentes nos estômagos de todas as espécies de 

Potamotrygonidae analisadas, em proporções diferenciadas. No entanto, moluscos 

ocorreram somente na dieta de um exemplar de P. motoro. No total, 18 grupos 

taxonômicos de presas foram encontrados nas quatro espécies analisadas. Os resultados das 

porcentagens de número, peso, freqüência de ocorrência e do Índice de Importância 

Relativa dos itens alimentares são apresentadas na Tabela 1. 

A importância relativa das diferentes categorias de presas (%IRI) variou entre as 

espécies de raias analisadas. Potamotrygon motoro teve como item dominante na dieta os 

crustáceos decápodos (70,0%), seguido de peixes (26,5%). Os insetos e moluscos foram 

minoria na dieta desta espécie, com 3,4% e 0,1%, respectivamente. Potamotrygon orbignyi 

alimentou-se principalmente de insetos (96,4%), com baixa participação de peixes (2,7%) e 

crustáceos (0,9%). Potamotrygon sp. “cururu” teve os crustáceos como item importante 

(49,4%), seguidos de insetos (30,2%) e peixes (20,4%). Paratrygon aiereba teve a 

categoria dos peixes como item dominante (94,8%); crustáceos e insetos aquáticos (ambos 

com 2,6%) apresentaram baixa participação na dieta. 

A importância dos camarões Palaemonidae foi maior para P. motoro (33,8%), 

enquanto que para as outras espécies foram menores que 8% (Tabela 1). As larvas de 

libélulas Gomphidae compuseram o item dominante na dieta de P. orbignyi, com a 
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importância de 73,9%, e para P. sp. “cururu”, tal item teve uma participação de 23,8% 

(Figura 2). 

A maioria dos itens alimentares encontrava-se relativamente inteiro, como por 

exemplo, as larvas de insetos e com o corpo esmagado, no caso dos crustáceos. O item 

peixes foi encontrado em pedaços nos estômagos de espécimes de Potamotrygon; no 

entanto, peixes inteiros foram encontrados em conteúdos estomacais de Paratrygon 

aiereba. A amplitude de tamanho das presas é apresentada no Apêndice 3. 

A representação gráfica da dieta ilustra a importância relativa das diferentes 

categorias de presas para as espécies de raias (Figura 2). Potamotrygon motoro, P. orbignyi 

e Paratrygon aiereba apresentaram dietas com a presença de um ou mais itens alimentares 

predominantes, enquanto P. sp. “cururu” mostrou uma dieta relativamente mais equilibrada. 

Potamotrygon motoro apresentou uma predominância de crustáceos na dieta, porém 

os peixes também tiveram uma participação significativa na alimentação, enquanto que 

moluscos mostraram-se um item raro nos conteúdos estomacais da espécie. Os insetos 

aquáticos foram dominantes na dieta de P. orbignyi; Potamotrygon sp. “cururu” apresentou 

uma dieta heterogênea, com participação de crustáceos e insetos aquáticos. Paratrygon 

aiereba teve a dominância de peixes, enquanto que invertebrados aquáticos foram itens 

raros na dieta dessa espécie (Figura 2). 
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Tabela 01. Composição da dieta de Potamotrygon motoro, P. orbignyi, P. sp. “cururu” e Paratrygon aiereba, da Bacia do rio Negro, 

expressa em porcentagens de número (%N), peso (%P), freqüência de ocorrência (%O), Índice de Importância Relativa (IRI) e sua 

respectiva porcentagem (%IRI). O número de estômagos contendo algum tipo de alimento (CA), contendo somente massa amorfa 

(MA) e vazios (VZ) é apresentado para cada espécie. 
 

 P. motoro 

 (CA=32; MA=5; VZ=3) 

P. orbignyi  

(CA=12; MA=5; VZ=10) 

Potamotrygon sp. “cururu” 

(CA=17; MA=1; VZ=8) 

Paratrygon aiereba  

(CA=15; MA=6; VZ=13) 

Itens %N %P %O IRI (%IRI) %N %P %O IRI (%IRI) %N %P %O IRI (%IRI) %N %P %O IRI (%IRI) 

TELEOSTEI 29,8 33,2 53,2 3351,6 (26,5) 3,6 32,7 9,1  330,3(2,7) 12,7 55,0 29,4 1990,4 (20,4) 77,8 99,8 50,0  8880,0(94,8) 

Characiformes                 

Characidae     3,6 32,7 9,1  330,6(5,1) 1,8 38,9 5,9 240,1 (7,8) 2,8 <0,1 5,6 15,7(0,8) 

Curimatidae 0,7 0,4 3,1  3,4(<0,1)     3,6 13,1 5,9  98,5(3,2)     

Clupeiformes                 

Engraulididae             30,6 1,1 5,6  177,5(9,6) 

Gymnotiformes                 

Não identificado             2,8 0,1 5,6  16,2(0,9) 

Perciformes                 

Cichlidae 20,4 20,2 9,4 381,6 (6,9)         2,8 42,3 5,6  252,5(13,6) 

Siluriformes                 

Callichthyidae             2,8 0,4 5,6 17,9(0,9) 

Cetopsidae             2,8 54,4 5,6  320,3(17,3) 

Doradidae 1,8 2,3 9,4  38,5(0,7)     1,8 0,5 5,9  13,6(0,4) 8,3 1,0 11,1  103,2(5,5) 

Loricariidae 0,7 1,0 6,3  10,7(0,2)         2,8 0,3 5,6  17,3(0,9) 

Synbranchiformes                 

Synbranchidae 2,2 4,1 9,4  59,2(1,1)             

Não identificado 4,0 5,2 34,4  316,5(5,7)     5,5 2,5 17,6 140,8 (4,6) 22,1 0,2 27,8  622,7(33,6) 

 

Continua... 
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Tabela 1. Continuação: 

 P. motoro P. orbignyi Potamotrygon sp. “cururu” 
 

Paratrygon aiereba 

Itens %N %P %O IRI (%IRI) %N %P %O IRI (%IRI) %N %P %O IRI (%IRI) %N %P %O IRI (%IRI) 

INSECTA 14,2 3,1 25,0 432,5 (3,4) 92,8 65,7 72,7 11522,9 (96,4) 40,0 10,2 58,8  2956,2(30,2) 11,1 0,1 22,2  247,5(2,6) 

Odonata                 

Cordulidae 5,8 2,4 9,4  77,1(1,4)             

Gomphidae 3,3 0,5 9,4  35,7(0,6) 25,5 62,9 54,5  4817,8(73,9) 14,5 6,2 35,3  730,8(23,7) 2,8 <0,1 5,6  15,7(0,8) 

Libellulidae 2,2 0,2 9,4  22,5(0,4)     14,5 3,2 5,9  104,2(3,4)     

Ephemeroptera                 

Leptophlebiidae 0,7 <0,1 3,1  2,2(0,1) 67,3 2,8 18,2  1277,6(19,6) 7,3 0,7 11,8  93,7(3,0)     

Não identificado 2,2 <0,1 6,2  13,8(0,2)     3,6 0,2 5,9  22,7(0,7) 8,3 <0,1 16,7  138,6(7,5) 

CRUSTACEA 54,9 62,9 75,0  8835,0(70,0) 3,6 1,6 18,2  94,6(0,9) 47,3 34,7 58,8  4821,6(49,4) 11,1 0,1 22,2  249,4(2,6) 

Decapoda                 

Euryrhynchidae         34,5 7,9 17,6  746,2(24,2) 2,8 0,1 5,6  15,7(0,8) 

Palaemonidae 42,5 3,5 40,6  1867,6(33,8) 3,6 1,6 18,2 94,6 (1,4) 5,5 0,8 17,6  110,8(3,6) 8,3 <0,1 16,7  140,2(7,6) 

Trichodactylidae 12,4 59,4 37,5  2692,5(48,7)     7,3 26,0 23,5  782,5(25,4)     

MOLLUSCA 1,1 0,8 3,1  5,9(0,1)             

Caenogastropoda                 

Pomacea sp. 1,1 0,8 3,1  5,9(0,1)             
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Figura 2. Representação gráfica da dieta de Potamotrygon motoro, P. orbignyi, Potamotrygon 

sp. “cururu” e Paratrygon aiereba, utilizando os valores das porcentagens de peso (%P), 

número (%N) e freqüência de ocorrência (%O). 

 
 

Potamotrygon motoro Potamotrygon orbignyi 

Potamotrygon sp. “cururu” Paratrygon aiereba 
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4. DISCUSSÃO 

 

Potamotrygon motoro, P. orbignyi, P. sp. “cururu” e Paratrygon aiereba 

consumiram praticamente as mesmas categorias alimentares, porém o item predominante 

para cada espécie foi diferente. 

Crustáceos foram as principais presas de Potamotrygon motoro, com participação 

maior de caranguejos Trichodactylidae. No entanto, Pantano-Neto (2001), utilizando o 

Índice Alimentar (IA), de Kawakami & Vazzoler (1980), encontrou resultados diferentes 

para esta espécie, tendo registrado o consumo somente de larvas de insetos (99%) por 

exemplares provenientes do rio Cristalino, afluente do rio Araguaia, Estado do Mato Grosso. 

Lonardoni et al. (2006) e Silva & Uieda (2007) mostraram que P. motoro do alto rio Paraná 

apresentou dominância de insetos aquáticos na sua dieta, com baixa participação de 

moluscos e peixes.  No presente estudo, apesar de peixes e crustáceos apresentarem 

porcentagens de ocorrência relativamente altas, a porcentagem de peixes (em numero e 

peso) teve pouca contribuição na dieta de P. motoro, diferente do que foi observado para os 

crustáceos (valores de %N, %P e %O superiores a 50%). 

Potamotrygon orbignyi apresentou hábito insetívoro, consumindo principalmente 

larvas de libélulas Gomphidae. Lasso et al. (1996) e Rincon-Filho (2006) também 

encontraram insetos aquáticos na dieta de exemplares de P. orbignyi provenientes das 

Bacias do rio Apure e do rio Tocantins, respectivamente, principalmente Ephemeroptera, 

grupo de insetos que foi o segundo item alimentar mais importante para os exemplares do 

rio Negro. A predominância de insetos aquáticos na dieta de P. orbignyi possivelmente 

tenha uma relação com o pequeno tamanho da abertura bucal nessa espécie, que pode 

dificultar a captura de presas maiores como caranguejos e peixes. Além disso, esta espécie 

de raia vive comumente associada às praias arenosas, onde tais larvas de insetos são 

abundantes (Fidelis et al., 2008; Araújo, 1998). 

A dieta de Potamotrygon sp. “cururu”, até então desconhecida, mostrou-se a mais 

generalizada entre as espécies de Potamotrygonidae analisadas, consumindo principalmente 

caranguejos Trichodactylidae, camarões Euryrhynchidae e larvas de libélulas Gomphidae. 

Também foram encontrados peixes, porém, com pouca contribuição em peso e freqüência de 

ocorrência. Segundo Araújo (1998), indivíduos dessa espécie de raia ocorrem 

principalmente em igapós (floresta inundada), onde os grupos de presas consumidos também 

são comuns e abundantes (Melo, 2003; Fidelis et al., 2008). Não há maiores informações 

sobre os ambientes ocupados por essa espécie de raia quando os igapós não estão 
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disponíveis durante a seca, e nem se essas raias mudam sua dieta ou reduzem a freqüência 

de alimentação nesse período. 

Paratrygon aiereba apresentou hábito fortemente piscívoro, com ocorrência de uma 

variedade de grupos de peixes, os quais ocorrem em calha de rios (e.g. Cetopsidae e 

Doradidae) e em praias arenosas (e.g. Engraulididae e Loricariinae), onde comumente se 

encontram adultos e jovens de P. aiereba, respectivamente. Resultados semelhantes foram 

encontrados por Lasso et al. (1996) para em exemplares coletados no rio Apure (Venezuela) 

e por Rincon-Filho (2006) para espécimes da bacia do rio Tocantins, porém tais autores não 

explicitaram os grupos de peixes consumidos. 

A plasticidade no consumo dos itens alimentares por uma mesma espécie de raia em 

localidades distintas pode ser conseqüência de diferenças no tipo de hábitat, como é 

observado para P. motoro (e.g. Lonardoni et al., 2006; Rincon-Filho, 2006). Isto pode 

indicar que as raias (ou pelo menos algumas dessas espécies) são capazes de adaptação a 

diferentes tipos de ambiente, à disponibilidade de presas e suas relações tróficas. Por outro 

lado, o contrário pode ser observado para P.orbignyi e Paratrygon aiereba, já que as 

informações existentes para estas duas espécies têm mostrado a possível existência de um 

padrão alimentar pouco variável, com consumo primário de um determinado grupo de presas 

(insetos aquáticos e peixes, respectivamente). 

Foi observado um alto número de estômagos vazios ou contendo somente massa 

amorfa em P. orbignyi e Paratrygon aiereba, superando 50% dos estômagos analisados. 

Seguindo Simpfendorfer (1998) e Barry (2002), estômagos vazios ou contendo somente 

massa amorfa foram considerados com indícios de regurgito quando as suas paredes se 

apresentavam distendidas. Essa evidência foi observada em estômagos de P. orbignyi e 

Paratrygon aiereba, provavelmente pelo estresse ocasionado durante a captura. 

Outro fator que pode influenciar no alto número de estômagos vazios é o emprego do 

espinhel, usado para a captura de P. aiereba, além da baixa freqüência com que algumas 

espécies de elasmobrânquios se alimentam (Wetherbee & Cortés, 2004). A longa 

permanência do animal no apetrecho de pesca motiva o estresse e, conseqüentemente, o 

animal regurgita o conteúdo estomacal. Ao contrário disso, Cortés et al. (1996) e Bethea et 

al. (2007) observaram que os indivíduos do tubarão martelo, Sphyrna tiburo (Sphyrnidae), 

são os que apresentam os mais baixos valores de estômagos vazios entre as espécies de 

elasmobrânquios já documentados. Mesmo sendo coletados com espinhel, esses autores 

afirmam que essa espécie provavelmente se alimenta com maior freqüência, diminuindo o 

número de indivíduos com estômagos vazios. 
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A alta ocorrência de estômagos vazios e o alto número de estômagos contendo 

poucos itens alimentares nas espécies analisadas, sendo muitos deles em avançado grau de 

digestão, sugerem que as espécies de raias analisadas no presente estudo não são 

consumidores freqüentes, caso contrário seria esperado que as presas apresentassem 

diferentes estágios de digestão e poucos estômagos vazios (Wetherbee & Cortés, 2004). 

Bethea et al. (2007) afirmaram que plantas foram freqüentes nos conteúdos 

estomacais do tubarão martelo Sphyrna tiburo. Apesar de alguns estudos mostrarem que tal 

item pode ter sido ingerido acidentalmente ao capturar uma presa, esses autores 

consideraram o material vegetal como um componente da dieta dessa espécie de tubarão. 

Eles afirmaram que, mesmo sendo uma ingestão incidental, raramente foi observada planta 

não digerida na válvula espiral dos tubarões. No presente estudo, plantas constituíram um 

item raro no conteúdo estomacal das quatro espécies de Potamotrygonidae, portanto, não 

foram considerados como itens da dieta. Apesar de alguns estudos considerarem vegetais 

como item alimentar de raias (e.g. Lonardoni et al., 2006), é necessário obter informações 

sobre a importância nutricional das plantas na alimentação de raias de água doce. 

A revisão sobre a metodologia de estudos de alimentação de Cortés (1997), com a 

interpretação dos resultados a partir da transformação do IRI em porcentagem e em gráficos 

tridimensionais, tem sido bem recebida e empregada em muitos estudos de alimentação com 

elasmobrânquios (Ebert & Cowley, 2003; Rincon-Filho, 2006; Collins et al., 2007). 

Anteriormente a essa revisão, havia uma falta de padronização na análise de alimentação, 

ocasionada pela existência de diferentes metodologias propostas por diversos autores, tais 

como Hyslop (1980), Kawakami & Vazzoler (1980) e Costello (1990), dificultando a 

comparação entre resultados. 

Pantano-Neto (2001) e Lonardoni et al. (2006) realizaram seus estudos 

posteriormente à revisão de Cortés (1997), no entanto não utilizaram %IRI. Utilizando para 

a comparação os valores de freqüência de ocorrência (%O), tais autores encontraram maior 

participação de larvas de insetos (acima de 90%) na dieta de P. motoro, enquanto no 

presente estudo os resultados foram relativamente elevados entre peixes (53,2%) e 

crustáceos (75,0%), e com uma ocorrência mais baixa de insetos (25,0%). Quando 

observamos também as porcentagens de %N e %P, verificamos uma maior contribuição para 

o IRI de crustáceos. 

Moluscos (Pomacea sp.) foram encontrados no conteúdo estomacal de apenas um 

exemplar de P. motoro. As características da água do rio Negro, como baixa condutividade, 

pH ácido e baixos níveis de cálcio e fósforo são fatores limitantes para a ocorrência de 
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moluscos nesse tipo de ambiente (Sioli, 1953; Goulding et al., 1988; Volkmer-Ribeiro et al., 

1998). Devido a essa aparente baixa ocorrência e abundância, os moluscos foram 

praticamente ausentes na dieta das raias de água doce do rio Negro analisadas neste estudo. 

No entanto, espécies de Potamotrygon coletadas em rios de água clara (Pantano-Neto, 2001; 

Lonardoni et al., 2006; Rincon-Filho, 2006) consumiram moluscos gastrópodes e bivalves, 

apresentando até 50% de ocorrência (e.g. Potamotrygon henlei). 

A %IRI foi próxima a 50% para os crustáceos em Potamotrygon sp. “cururu”, porém 

não houve uma dominância desse tipo de presa na dieta. A porcentagem de ocorrência para 

os insetos foi similar à de crustáceos, no entanto, a baixa contribuição em peso colocou o 

grupo dos insetos como o segundo mais importante na alimentação dessa espécie de raia. 

As larvas de libélula Gomphidae estiveram presentes na alimentação de todas as 

espécies de raias analisadas, porém a participação deste item foi alta apenas para P. orbignyi 

(73,9%) e para Potamotrygon sp. “cururu” (23,7%). A presença desta categoria de presas na 

dieta de P. orbignyi pode estar relacionada com o hábito de vida associada às praias arenosas 

do rio Negro, onde essas larvas vivem enterradas (Fidelis et al., 2008) e permite inferir uma 

tática de forrageamento do tipo fossador. 

Os resultados da %IRI mostram que, apesar das quatro espécies de raias analisadas 

co-ocorrerem no rio Negro, consumindo praticamente as mesmas categorias de presas, a 

importância relativa dos itens alimentares foi distinta, o que possivelmente reflete diferenças 

nos ambientes adotados por cada uma das espécies. Entretanto, é necessário considerar as 

possíveis variações sazonais na dieta dessas espécies, o que não foi investigado no presente 

estudo. 

Lonardoni et al. (2006) realizaram um estudo sobre a variação temporal da dieta de P. 

motoro e P. falkneri, do alto rio Paraná e encontraram dieta diferenciada durante a seca e a 

cheia para estas espécies. Durante o período de seca, P. falkneri apresentou hábito piscívoro, 

passando a consumir moluscos na cheia. Potamotrygon motoro se alimentou principalmente 

de insetos aquáticos tanto na seca como na cheia, porém com adição de moluscos na dieta. 

Os resultados obtidos por estes autores não mostram a importância das categorias de presas 

encontradas, uma vez que não foi adotado um cálculo de índice alimentar. Diferenças 

sazonais na dieta de P. motoro, P. orbignyi, Potamotrygon sp. “cururu” e Paratrygon 

aiereba na bacia do rio Negro podem ocorrer; no entanto, a captura de raias durante a cheia 

é dificultada pelo alto nível da água do rio. 

A intensidade diferenciada de exploração dos tipos de presas observadas encontradas 

nessas quatro espécies de Potamotrygonidae pode indicar diferenças no nível trófico de cada 
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espécie. Rincon-Filho (2006) calculou o nível trófico das raias, utilizando a equação de 

Christensen & Pauly (1992), modificada por Cortés (1999) e constatou que elas estão 

posicionadas como predadoras intermediárias; ainda, aquele autor acrescenta que o 

posicionamento deste grupo como grandes predadores deve-se a uma generalização feita por 

conta do nível trófico da maioria dos tubarões o que pode não ser verdadeiro. 

O presente estudo sobre a dieta de Potamotrygon motoro, P. orbignyi, Potamotrygon 

sp. “cururu” e Paratrygon aiereba revela que os resultados obtidos em análises realizadas 

com as mesmas espécies, mas em diferentes localidades, nem sempre podem ser 

generalizados (demonstrado para P. motoro). É provável que a abundância e disponibilidade 

diferenciada das presas no ambiente em que essas raias vivem influenciem diretamente nos 

resultados de análises dietárias, especialmente em estudos de curto prazo. 

Conhecimentos a respeito da existência de possíveis mudanças na alimentação 

relacionadas à sazonalidade mostram-se importantes para que possa compreender o papel da 

disponibilidade local de presas e o uso de habitats específicos pelas diferentes espécies de 

raias ao longo do ciclo hidrológico dos grandes rios amazônicos. E ainda, diferenças na 

alimentação quanto às mudanças ontogenéticas em espécies de Potamotrygonidae podem 

existir, como mostra a literatura (e.g. Lasso et al., 1996), porém devido ao baixo número de 

exemplares obtidos para o estudo da alimentação não foi possível analisar a dieta de acordo 

com o estádio de maturação ou classes de tamanho. 
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CAPÍTULO 2 – DISTRIBUIÇÃO DOS CANAIS DO SISTEMA DE LINHA 

LATERAL EM EXEMPLARES DE RAIAS DE ÁGUA DOCE E MARINHAS 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O sistema de linha lateral, presente em anfíbios aquáticos e peixes, é responsável 

pela detecção de movimentos da água próximo à superfície da pele. A unidade funcional da 

linha lateral é o neuromasto, um mecanorreceptor formado por células ciliadas cobertas por 

uma cúpula gelatinosa, as quais enviam informações ao centro de processamento do sistema 

nervoso central (Maruska & Tricas, 1998; Bleckmann & Hofmann, 1999; Peach & Marshall, 

2000; Maruska, 2001; Peach, 2003a, b). 

Em elasmobrânquios podem ser encontrados diferentes tipos de mecanorreceptores: 

os neuromastos livres, os órgãos espiraculares e os canais de neuromastos. 

Os neuromastos livres, ou “pit organs”, estão presentes na superfície da pele e 

apresentam a cúpula diretamente exposta à água. Os órgãos espiraculares estão localizados 

em bolsas de fundo cego cujo lúmen se abre em uma fissura por um poro, e que são 

estimulados pela flexão da junção crânio-mandibular (Barry & Boord, 1984; Barry & 

Bennet, 1989). 

Os canais de neuromastos são subdivididos em três tipos e estão situados na 

superfície sub-epidermal. Os canais com poros estão em contato com o meio externo por 

túbulos que terminam em poros; os canais sem poros apresentam a mesma morfologia dos 

canais com poros, porém não têm contato com o meio externo e estão localizados na região 

ventral do corpo. O terceiro tipo são as vesículas de Savi, onde os neuromastos estão 

localizados em bolsas sub-epidermais, presentes em raias Torpedinidae, Narcinidae e 

Dasyatidae (Garman, 1888, 1892; Barry & Bennett, 1989; Maruska, 2001). 

Apesar da diversidade morfológica do sistema mecanossensorial em 

elasmobrânquios, o conhecimento a respeito da sua função ainda é considerado escasso 

(Barry & Bennet, 1989; Maruska, 2001). 

O estudo realizado por Chu & Wen (1979) é um dos mais amplos, envolvendo 73 

espécies de tubarões e raias. No entanto, limita-se a mostrar a distribuição espacial dos 

canais da linha lateral. Posteriormente, Coombs et al. (1989) descreveram aspectos 

biológicos, fisiológicos e evolutivos desses canais em grupos de anfíbios, teleósteos e 

elasmobrânquios. 

Estudos mais recentes foram realizados por Montgomery & Skipworth (1997), com 

Dasyatis brevicaudata (Dasyatidae), testando a resposta dos canais ventrais da linha lateral a 

movimentos fracos na água. Maruska & Tricas (1998) analisaram a distribuição da linha 
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lateral na raia marinha Dasyatis sabina, quanto à sua função na localização e captura de suas 

presas. Peach & Marshall (2000) e Peach (2003a,b) analisaram somente os neuromastos 

livres em elasmobrânquios, quanto à sua distribuição e à função exercida. 

Mas foi a partir de Maruska (2001) que os canais da linha lateral foram analisados 

com ênfase na sua morfologia, mas incluindo inferências sobre suas relações com as funções 

comportamentais. Esse trabalho comparou a distribuição da linha lateral em cinco espécies 

de elasmobrânquios com hábitos de vida similares, mostrando que tal sistema sensorial tem 

amplo papel nas relações dessas espécies com o ambiente em que vivem. Maruska (2001) 

mostrou que o sistema de linha lateral é capaz de identificar e reconhecer movimentos na 

água produzidos por indivíduos da mesma espécie, de possíveis predadores e de suas presas. 

Ainda, tal autor lançou a hipótese mecanotátil dos canais sem poros da linha lateral em 

batóideos, os quais não apresentam contato direto do fluido dos canais com o meio externo. 

Segundo esta hipótese, o contato da presa na superfície ventral do corpo faz com que o 

fluido se movimente no interior deste canal, facilitando a detecção de presas que estão fora 

do alcance visual, como invertebrados bênticos, guiando-as até a boca por meio da 

manipulação da presa e do reposicionamento do corpo. A hipótese mecanotátil dos canais 

sem poros foi posteriormente testada e confirmada por Maruska & Tricas (2004). 

Além do papel funcional dos órgãos mecanorreceptores, acredita-se que sua 

distribuição possa estar relacionada com o tipo de hábitat ocupado por uma determinada 

espécie e o seu nível de atividade, como também tenha uma relação filogenética (Maruska & 

Tricas, 1998; Maruska, 2001; Motta & Wilga, 2001). 

As adaptações morfológicas e fisiológicas do sistema mecanossensorial, somadas aos 

outros mecanismos de captura de presas característicos para cada espécie, têm contribuído 

para o sucesso evolutivo dos elasmobrânquios, posicionando-os entre os grandes predadores 

aquáticos (Motta, 2004). 

Porém, estudos sobre a diversidade morfológica, a distribuição e o papel funcional da 

linha lateral em raias Potamotrygonidae são praticamente inexistentes, com exceção de 

Lovejoy (1996), que realizou uma análise de caráter sistemático dos canais da linha lateral 

(mas enfatizando somente a região ventral do corpo). Garman (1888) foi pioneiro ao afirmar 

ter encontrado estrutura semelhante às Vesículas de Savi em raias Potamotrygonidae. Apesar 

disso, a morfologia destas vesículas nas raias de água doce e a sua localização na linha 

lateral têm se mostrado semelhantes às de espécies de Dasyatidae. 

É evidente a necessidade de obter conhecimentos sobre o sistema mecanossensorial 

em raias de água doce, que consomem primariamente presas que se enterram em diferentes 
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tipos de substrato (banco de folhiço submerso, areia e lama) e em ambientes de baixa 

visibilidade, o que pode constituir barreiras para a localização das presas. Além disso, as 

raias parecem ser capazes de predar muitos indivíduos da mesma categoria de um mesmo 

tipo presa durante o forrageamento, indicando que podem detectar locais com abundância de 

alimentos ou localizar presas sob o substrato (Montgomery & Skipworth, 1997). 

Diferentemente dos tubarões, a visão das raias não permite localizar o posicionamento das 

presas sob o seu corpo, tornando os canais ventrais da linha lateral um mecanismo essencial 

para a obtenção do alimento. 

O presente capítulo teve como objetivo mapear a distribuição dos canais da linha 

lateral em quatro espécies de raias de água doce (Potamotrygon spp. e Paratrygon aiereba) 

e fazer possíveis inferências quanto à sua função na localização de presas. 

Para fins de comparação e análise, foram também incluídas três espécies de raias 

marinhas e feitas comparações quanto à distribuição dos canais mecanossensoriais. A 

escolha das espécies marinhas (Dasyatis spp. e Urolophus aurantiacus) deveu-se aos seus 

hábitos bentônicos (Huveneers & Ishihara, 2006; www.fishbase.org) e à similaridade na 

distribuição dos canais da linha lateral entre estas espécies e as Potamotrygonidae (q.v. Chu 

& Wen, 1979). Além disso, alguns autores tem considerado uma proximidade entre 

Potamotrygonidae e as famílias de raias marinhas Dasyatidae (Bigelow & Schroeder, 1953) 

e Urolophidae (Rosa et al., 1987), apesar das discordâncias entre sistematas quanto à 

filogenia e os grupos-irmão das raias de água doce (Lovejoy, 1996), agrupando os 

potamotrigonídeos com os dasiatídeos (e.g. Nishida, 1990). 

Com base nisso, o objetivo deste capítulo foi relacionar a morfologia e a distribuição 

dos canais da linha lateral em espécies de raias de água doce (Potamotrygon motoro, P. 

orbignyi, Potamotrygon sp. “cururu” e Paratrygon aiereba) e marinhas (Dasyatis akajei, D. 

matsubarai e Urolophus aurantiacus) com o processo de forrageamento e alimentação. Os 

objetivos específicos foram (i) descrever a distribuição dos canais da linha lateral em raias 

de água doce e marinhas; (ii) quantificar os poros dos canais dorsais e ventrais da linha 

lateral nas espécies analisadas, e (iii) quantificar os neuromastos dos canais dorsais e 

ventrais da linha lateral em Potamotrygon motoro e P. orbignyi, comparando sua 

concentração nas duas superfícies do corpo e relacionando essas características com o 

comportamento alimentar das espécies. 

 

 

 



 36 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram utilizados exemplares de raias das espécies Potamotrygon motoro, P. orbignyi, 

Potamotrygon sp. “cururu” e Paratrygon aiereba, provenientes do médio rio Negro, Estado 

do Amazonas (vide Capítulo 1). Os indivíduos foram fixados em solução formalina 10% 

imediatamente após a captura e conservados em álcool 75º GL. 

Espécimes das raias marinhas Dasyatis akajei, D. matsubarai e Urolophus 

aurantiacus foram obtidos na baía de Suruga, costa leste central do Japão, cedidos pelo Dr. 

Sho Tanaka, da Universidade de Tokai (Programa de Treinamento Técnico - Japan 

International Cooperation Agency - JICA), entre abril de 2007 a março de 2008. O material 

foi fixado em solução de formalina 10% e, para a análise da linha lateral, foi enxaguado em 

água por 72 horas. 

Em laboratório, de cada espécime foi retirada a epiderme das superfícies ventral e 

dorsal, com auxílio de bisturi, pinças e tesoura, com o cuidado de manter os canais da linha 

lateral e seus túbulos no corpo da raia. Próximo aos poros, a pele foi retirada ainda mais 

meticulosamente, evitando danificar as ramificações dos túbulos. 

Seguindo as definições de Maruska (2001), foram considerados como neuromastos 

os órgãos receptores encontrados no interior dos canais, visíveis pela sua cúpula gelatinosa. 

Túbulos são as extensões do canal principal que não apresentam neuromastos e terminam 

em poros na superfície da pele. O termo poros foi utilizado para as aberturas que os túbulos 

apresentam junto à superfície da pele e que mantêm contato entre o meio externo e o fluido 

interno dos canais da linha lateral. 

Desenhos esquemáticos da distribuição dos canais da linha lateral, dos túbulos e suas 

respectivas ramificações foram feitos em papel vegetal, a partir de observações feitas a olho 

nu e sob microscópio estereocópico. Após isso, foi quantificado o número de ramificações 

nos canais, assim como os poros, preferencialmente do lado esquerdo do corpo (assumindo a 

simetria bilateral). A quantificação foi feita somente na linha lateral contida na porção 

principal do corpo (disco) da raia, excluindo a região da cauda, em função do objetivo de 

relacionar características anatômicas e funcionais mais diretamente com a dieta das espécies. 

Para melhor visualizar as vesículas de Savi e as conexões entre os canais das superfícies 

ventral e dorsal do corpo foi injetada solução de azul de toluidina 0,5% no interior dos 

canais, com auxílio de uma seringa e agulha pequenas, do tipo utilizado para insulina (c.f. 

Maruska, 2001). 
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A terminologia utilizada seguiu Chu & Wen (1979) e Maruska (2001), com algumas 

modificações, considerando os seguintes ramos dos canais: Linha Lateral Posterior (PLL), 

Supra-Orbital (SO), Infra-Orbital (IO), Nasal (CN), Hiomandibular (HYO) e Mandibular 

(MAN) (Figura 1). 

A distribuição e quantificação dos neuromastos foram analisadas somente para 

Potamotrygon motoro e P. orbignyi, devido ao maior número de exemplares disponíveis 

para dissecção e estudo da linha lateral. Para isso, a superfície dorsal e ventral do corpo das 

raias foi dividida em três partes (Figura 1): 

Superfície dorsal – anterior (do rostro até a parte posterior do olho), central (da parte 

posterior do olho até a curvatura do canal da Linha Lateral Posterior, na altura da escápula) e 

posterior (da altura da escápula até a parte posterior do disco); e 

Superfície ventral – anterior (do rostro até a parte anterior da primeira abertura branquial), 

central (da primeira abertura branquial até a última abertura branquial) e posterior (parte 

posterior da última abertura branquial até a parte posterior do disco). 

Os canais foram abertos, sob microscópio estereoscópico após a injeção de corante, 

para a quantificação dos neuromastos de acordo com a sua divisão. 

A concentração de neuromastos (CC) foi calculada pela seguinte fórmula: 

CC = NN/Ccanais 

Onde: NN é o número de neuromastos e Ccanais é o comprimento do canal em 

centímetros. 

Os neuromastos foram quantificados somente do lado esquerdo, para as superfícies 

dorsal e ventral. A razão (RZ) entre essas duas superfícies foi calculada da seguinte forma: 

RZ = NNv/NNd 

Onde: NNv e NNd é o número total de neuromastos para as superfícies ventral e 

dorsal, respectivamente. 

 

Para o cálculo da concentração de neuromastos (CC) nas partes Anterior (A), Central 

(C) e Posterior (P) do corpo da raia, foi utilizada a seguinte equação: 

CC = NNpc/CPt 

Onde: NNpc é o número total de neuromastos da parte do corpo (Anterior, Central ou 

Posterior) e CPt é a soma do comprimento de todos os canais da parte do corpo. 
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Figura 1. Divisão dos canais da linha lateral nas superfícies dorsal (D) e 

ventral (V) em três partes (A: anterior; B: central e; C: posterior), utilizada 

para a quantificação dos neuromastos em Potamotrygon motoro e P. orbignyi. 

 

 

A média, desvio padrão, o mínimo e o máximo do número de neuromastos serão 

apresentados da seguinte forma: média ± dp; mínimo - máximo. O número de poros e de 

vesículas de Savi, bem como o número e a concentração de neuromastos entre as espécies 

foram analisados utilizando o teste t de Student, após a aplicação de um teste de normalidade, 

considerando α = 0,05 (Zar, 1996). 

 

 

 

 

SO 

D 

MAN 

IO 

B 

A 

C 

V 

IO 

CN 

HYO 

SO 

HYO 

PLL 



 39 

3. RESULTADOS 

 

Para o presente estudo, dentre as espécies de água doce, foram analisados seis 

espécimes de Potamotrygon motoro, oito de P. orbignyi, dois espécimes de Potamotrygon 

sp. “cururu” e um de Paratrygon aiereba, entre as espécies de raias de água doce. Entre as 

espécies marinhas, foram analisados cinco indivíduos de Dasyatis akajei, quatro de D. 

matsubarai e dez de Urolophus aurantiacus. 

Para a quantificação de neuromastos foram utilizados somente exemplares jovens das 

raias de água doce P. motoro (n = 5) e P. orbignyi (n = 7), devido à dificuldade de 

manipulação de exemplares adultos sob microscópio estereoscópico. 

 

3.1. Distribuição dos canais da linha lateral em Potamotrygonidae 

Potamotrygon motoro, P. orbignyi e P. sp. “cururu” apresentaram padrões de 

distribuição semelhantes dos canais da linha lateral, distinguindo-se somente quanto ao 

número de poros (Figuras 2, 3 e 4, respectivamente). Em função dessa grande semelhança, a 

descrição das superfícies dorsal e ventral nas três espécies de Potamotrygon foi tratada em 

conjunto, e separadamente para o gênero Paratrygon. 

 

3.1.1. Linha lateral nas espécies de Potamotrygon 

 

Superfície dorsal 

Consiste somente de canais com poros, apresentando os canais Hiomandibular, Infra-

Orbital, Supra-Orbital e Linha Lateral Posterior (indicados para cada espécie, nas Figuras 2, 

3 e 4). 

O canal Hiomandibular margeia toda a nadadeira peitoral, desde o focinho, na parte 

anterior do olho, estendendo-se ao longo da margem do disco até a parte posterior da 

nadadeira peitoral, ligando-se ao canal da Linha Lateral Posterior logo após a região 

escapular. Anteriormente, este canal passa sob o canal Infra-Orbital, na parte anterior ao 

olho, atravessa o disco próximo à linha mediana do corpo e liga-se ao canal Hiomandibular 

da superfície ventral do disco (Figuras 2, 3 e 4, em quadrado). Este canal possui túbulos 

radiais longos (seu comprimento contido 6,0 vezes na largura do disco em P. motoro e P. 

orbignyi e 6,5 vezes em Potamotrygon sp. “cururu”) que terminam em poros. Em P. motoro 

e P. sp. “cururu”, cada túbulo pode terminar em até dois poros, e em até oito poros para P. 

orbignyi. 
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O canal Infra-Orbital está situado junto à margem inferior do olho e posteriormente 

passa entre o olho e a abertura espiracular, ligando-se ao canal Supra-Orbital. 

Anteriormente, possui até duas pequenas ramificações que estão ligadas ao canal 

Hiomandibular, onde estes canais se cruzam. O canal Infra-Orbital chega à porção mediana 

anterior, próxima ao rostro, atravessa o disco e se comunica com o canal Infra-Orbital da 

superfície ventral do disco (Figuras 2, 3 e 4, em triângulo). 

O canal Supra-Orbital inicia-se na região anterior do focinho, corre medialmente e 

margeia a fontanela. Apresenta pequenas ramificações na região dorsal ao olho, dirigidas 

ventralmente e terminando em um poro. Este canal liga-se posteriormente ao canal da Linha 

Lateral Posterior. 

A Linha Lateral Posterior é um canal situado na região mediana do corpo alcançando 

até a extremidade distal da cauda. Anteriormente, este canal está conectado ao canal Supra-

Orbital e apresenta uma curta conexão pós-orbital ligando os canais do lado esquerdo com 

os do lado direito do corpo. Ainda neste mesmo ponto e também na curva escapular, 

apresentam um ramo em cada um desses pontos, que termina em pequenos túbulos 

ramificados radialmente e com poros. Entre a conexão com o canal Supra-Orbital e a curva 

escapular, a Linha Lateral Posterior apresenta pequenos túbulos com poros. Após a curva 

escupular, o canal apresenta uma ligação com o canal Hiomandibular e pequenas 

ramificações terminando em um único poro cada. 

 

Superfície ventral 

A superfície ventral em Potamotrygon motoro, P. orbignyi e Potamotrygon sp. 

“cururu” consiste de canais com poros e sem poros. Apresentam os canais Hiomandibular, 

Infra-Orbital, Supra-Orbital, Nasal, Mandibular e as vesículas de Savi. 

O canal Hiomandibular é o único que apresenta túbulos terminando em um poro, 

concentrados na região anterior do corpo, com um único túbulo presente na porção posterior. 

Esse está conectado à conjunção dos canais Infra-Orbital, Supra-Orbital e Nasal; 

estendendo-se posteriormente, passa externamente às aberturas branquiais e, na porção 

subpleural apresenta um túbulo terminando em poro. Na porção posterior do corpo, faz uma 

curva em forma de U e margeia o disco, apresentando túbulos com poros somente na região 

anterior do disco. 

Os canais Infra-Orbital e Supra-Orbital estão concentrados ao redor da boca e das 

narinas, na parte anterior às aberturas branquiais. O canal Infra-Orbital alcança a porção 
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mediana do focinho, atravessa o disco e se conecta ao canal Infra-Orbital da superfície 

dorsal. 

O canal Supra-Orbital modifica-se na região mediana do focinho, apresentando 

vesículas de Savi arranjadas em uma fileira longitudinal (de cada lado do corpo). 

Paralelamente, apresenta o canal Nasal que na parte posterior passa por trás das narinas e se 

liga aos canais Hiomandibular, Infra-Orbital e Supra-Orbital. Anterior à boca, o canal Nasal 

apresenta uma conexão entre os canais dos lados direito e esquerdo do corpo. O canal 

Mandibular está localizado abaixo da boca e suas extremidades não terminam em poros. 

 

3.1.2. Paratrygon aiereba 

A distribuição dos canais da linha lateral em Paratrygon aiereba foi baseada na 

dissecção de apenas um espécime (Figura 5). 

A região dorsal possui todos os canais da linha lateral apresentando poros. O canal 

Hiomandibular margeia todo o disco, com túbulos terminando em até três poros. Os túbulos 

do canal Hiomandibular são proporcionalmente maiores do que os das espécies de 

Potamotrygon e seu comprimento pode ser contido 5,0 vezes na largura do disco. Diferente 

das espécies de Potamotrygon analisadas, P. aiereba apesar de apresentar uma conexão do 

canal Infra-Orbital com a parte anterior do canal Hiomandibular, este não se conecta ao seu 

equivalente na superfície ventral (Figura 5, em triângulo). 

O canal Infra-Orbital liga-se ao canal Supra-Orbital por uma ramificação que passa 

entre o olho e o espiráculo. O canal Supra-Orbital inicia-se na parte anterior do focinho, 

submerge sob o tecido conjuntivo (Figura 05, em traços pontilhados), emerge 

posteriormente ao mesmo e corre sobre o crânio, margeando a fontanela e ligando-se 

posteriormente ao canal da Linha Lateral Posterior. Na altura da curva escapular, a parte 

posterior do canal Hiomandibular conecta-se ao canal da Linha Lateral Posterior. 

Paratrygon aiereba possui conexão entre os canais da região dorsal e ventral 

somente por meio do canal Infra-Orbital. 

Na superfície ventral, o canal Hiomandibular apresenta uma conexão com os canais 

Infra-Orbital, Supra-Orbital e Nasal, passa externamente às aberturas branquiais e, 

posteriormente, na porção subpleural, apresenta dois túbulos terminando em três poros cada. 

Nesta porção, faz uma curva em forma de U e corre anteriormente. Somente a partir da 

altura das aberturas branquiais apresenta uma série de túbulos com 114 poros, em cada lado 

do corpo. 
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O canal Infra-Orbital ramifica-se anteriormente em um complexo no formato de teia 

que se conecta ao canal Hiomandibular. O canal Infra-Orbital, na região mediana do rostro, 

atravessa o disco e se conecta ao seu equivalente na região dorsal. A parte anterior do canal 

Supra-Orbital apresenta nove vesículas de Savi, dispostas em uma fileira longitudinal, sendo 

que as primeiras três vesículas, no sentido ântero-posterior, têm tamanho maior que as 

demais. 

O canal Nasal é paralelo à fileira de vesículas de Savi. Este canal passa sob as 

narinas e se conecta na junção dos canais Hiomandibular, Infra-orbital e Supra-Orbital. 

Anterior à boca, o canal Nasal apresenta uma conexão entre os canais do lado esquerdo com 

os do direito do corpo. O canal Mandibular é curto e não termina em poros. 
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Figura 2. Distribuição dos canais da linha lateral em Potamotrygon motoro e as conexões 

entre os canais das superfícies dorsal (D) e ventral (V). AB=aberturas branquiais; B=boca; 

CN=canal Nasal; E=espiráculo; HYO=canal Hiomandibular; IO=canal Infra-Orbital; 

MAN=canal Mandibular; PLL=canal da Linha Lateral Posterior; O=olho; SO=canal Supra-

Orbital; VS=vesículas de Savi; quadrado=conexão do canal Hiomandibular; 

triângulo=conexão do canal Infra-Orbital. LD=18,5 cm. 
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Figura 3. Distribuição dos canais da linha lateral em Potamotrygon orbignyi e as conexões 

entre os canais das superfícies dorsal (D) e ventral (V). AB=aberturas branquiais; B=boca; 

CN=canal Nasal; E=espiráculo; HYO=canal Hiomandibular; IO=canal Infra-Orbital; 

MAN=canal Mandibular; PLL=canal da Linha Lateral Posterior; O=olho; SO=canal Supra-

Orbital; VS=vesículas de Savi; quadrado=conexão do canal Hiomandibular; 

triângulo=conexão do canal Infra-Orbital. LD=26,7 cm. 
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Figura 4. Distribuição dos canais da linha lateral em Potamotrygon sp. “cururu” e as 

conexões entre os canais das superfícies dorsal (D) e ventral (V). AB=aberturas branquiais; 

B=boca; CN=canal Nasal; E=espiráculo; HYO=canal Hiomandibular; IO=canal Infra-

Orbital; MAN=canal Mandibular; PLL=canal da Linha Lateral Posterior; O=olho; SO=canal 

Supra-Orbital; VS=vesículas de Savi; quadrado=conexão do canal Hiomandibular; 

triângulo=conexão do canal Infra-Orbital. LD=18,7 cm. 
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Figura 5. Distribuição dos canais da linha lateral em Paratrygon aiereba e a conexão entre 

os canais das superfícies dorsal (D) e ventral (V). AB=aberturas branquiais; B=boca; 

CN=canal Nasal; E=espiráculo; HYO=canal Hiomandibular; IO=canal Infra-Orbital; 

MAN=canal Mandibular; PLL=canal da Linha Lateral Posterior; O=olho; SO=canal Supra-

Orbital; VS=vesículas de Savi; triângulo=conexão do canal Infra-Orbital. LD=18,9 cm. 
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3.2. Distribuição dos canais da linha lateral em Dasyatis akajei, D. matsubarai e 

Urolophus aurantiacus 

Dasyatis akajei e D. matsubarai apresentam a distribuição dos canais da linha lateral 

semelhantes entre si, distinguindo-se somente pelo número de túbulos e de poros. Assim, a 

descrição dos canais da linha lateral em Dasyatis foi tratada em conjunto para as duas 

espécies, e separadamente de Urolophus aurantiacus, dentro dos subtópicos sobre as 

superfícies dorsal e ventral (Figuras 6, 7 e 8). 

 

3.2.1. Linha lateral nas espécies de Dasyatis 

 

Superfície dorsal 

Todos os canais dorsais terminam em poros. O canal Hiomandibular margeia a 

nadadeira peitoral e, na parte posterior, está conectado ao canal da Linha Lateral Posterior, 

próximo à escápula. Apresenta túbulos longos que terminam em poros (túbulos contidos 7,0 

e 6,7 vezes na largura do disco em D. akajei e D. matsubarai, respectivamente). Dasyatis 

akajei apresenta até dois poros por túbulo e D. matsubarai pode apresentar até quatro poros 

por túbulo. Anteriormente, o canal Hiomandibular atravessa o disco na região mediana e se 

conecta ao seu equivalente da superfície ventral. 

O canal Infra-Orbital está situado ventralmente ao olho e se conecta ao canal Supra-

Orbital posteriormente, entre o olho e a abertura espiracular. Apresenta túbulos curtos 

ramificados em até dois poros em D. akajei e em até três poros em D. matsubarai. O canal 

Infra-Orbital, em sua porção anterior, atravessa o disco e se comunica com o canal Infra-

Orbital da superfície ventral do disco. 

O canal Supra-Orbital tem início na região anterior do rostro, corre medialmente, 

margeia a fontanela e se conecta ao canal da Linha Lateral Posterior, na parte posterior do 

crânio. Apresenta pequenos túbulos dirigidos ventralmente e terminando em um poro. Na 

parte posterior do canal Supra-Orbital, um ramo se divide em forma de uma “árvore” 

(bipartições fractais) de pequenos túbulos que terminam em poros. 

A Linha Lateral Posterior é um canal situado na região mediana do corpo. Inicia-se 

na parte posterior do canal Supra-Orbital e alcança a extremidade distal da cauda. 

Anteriormente, apresenta um curto canal, que liga os canais dos lados esquerdo e direito do 

corpo. A Linha Lateral Posterior apresenta um ramo na curva escapular, terminando em uma 

“árvore” de pequenos túbulos com poros. 
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Superfície ventral 

Apresenta canais com poros e sem poros, como também vesículas de Savi. É 

formada pelos canais Hiomandibular, Infra-Orbital, Supra-Orbital, Nasal e Mandibular. 

Na região ventral, Dasyatis akajei e D. matsubarai apresentam túbulos com poros 

somente no canal Hiomandibular. Este canal está conectado aos canais Infra-Orbital, Supra-

Orbital e Nasal próximo a boca. Passa lateralmente pelas aberturas branquiais e na porção 

subpleural forma uma curva em forma de V. Deste ponto até a porção anterior do corpo, D. 

akajei e D. matsubarai apresentam túbulos terminando em um poro, com maior 

concentração na parte anterior do canal. 

Os canais Infra-Orbital e Supra-Orbital estão concentrados ao redor da boca e das 

narinas. O canal Infra-Orbital alcança a porção mediana do rostro, atravessa o disco e se une 

ao seu equivalente da superfície dorsal. 

O canal Supra-Orbital modifica-se na região mediana do rostro e apresenta vesículas 

de Savi ordenadas em uma fileira única e longitudinal (em cada lado do corpo). 

Paralelamente, apresenta o canal Nasal que se estende na parte posterior, passa por trás das 

narinas e se conecta à junção dos canais Hiomandibular, Supra-Orbital e Infra-Orbital. 

O canal Nasal, assim como foi observado em espécies de Potamotrygonidae, tem 

conexão entre os lados esquerdo e direito do corpo, na superfície ventral. O canal 

Mandibular está localizado posteriormente à boca e não termina em poros. 

 

3.2.2. Urolophus aurantiacus 

A morfologia dos canais da linha lateral da superfície dorsal é semelhante à das 

espécies de Dasyatis estudadas, com exceção do canal Hiomandibular, que apresenta de dois 

a três poros por túbulo (Figura 8). Os túbulos do canal Hiomandibular estão contidos 9,0 

vezes na largura do disco. 

O canal Hiomandibular da superfície ventral apresenta túbulos terminando em poros 

somente na parte anterior do disco, e não apresenta ramificação na parte posterior do canal. 

A parte anterior do canal Supra-Orbital apresenta vesículas de Savi, dispostas em fileira 

única e longitudinal. O canal Mandibular não apresenta poros. 

 

 

 

 



 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Distribuição dos canais da linha lateral em Dasyatis akajei nas superfícies dorsal 

(D) e ventral (V). AB=aberturas branquiais; B=boca; CN=canal Nasal; E=espiráculo; 

HYO=canal Hiomandibular; IO=canal Infra-Orbital; MAN=canal Mandibular; PLL=canal 

da Linha Lateral Posterior; O=olho; SO=canal Supra-Orbital; VS=vesículas de Savi; 

quadrado=conexão dos canais Hiomandibular dorsal e ventral; triângulo=conexão dos canais 

Infra-Orbital dorsal e ventral. LD=32,5 cm. 

  

D V 

IO 

SO 

HYO 

PLL 

VS 

IO 

SO 

MAN 

CN 

HYO 

E 

O 

AB 

B 



 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Distribuição dos canais da linha lateral em Dasyatis matsubarai nas superfícies 

dorsal (D) e ventral (V). AB=aberturas branquiais; B=boca; CN=canal Nasal; E=espiráculo; 

HYO=canal Hiomandibular; IO=canal Infra-Orbital; MAN=canal Mandibular; PLL=canal 

da Linha Lateral Posterior; O=olho; SO=canal Supra-Orbital; VS=vesículas de Savi; 

quadrado=conexão dos canais Hiomandibular dorsal e ventral; triângulo=conexão dos canais 

Infra-Orbital dorsal e ventral. LD=39 cm. 
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Figura 8. Distribuição dos canais da linha lateral em Urolophus aurantiacus nas superfícies 

dorsal (D) e ventral (V). AB=aberturas branquiais; B=boca; CN=canal Nasal; E=espiráculo; 

HYO=canal Hiomandibular; IO=canal Infra-Orbital; MAN=canal Mandibular; PLL=canal 

da Linha Lateral Posterior; O=olho; SO=canal Supra-Orbital; VS=vesículas de Savi; 

quadrado=conexão dos canais Hiomandibular dorsal e ventral; triângulo=conexão dos canais 

Infra-Orbital dorsal e ventral. LD=18,5 cm. 
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3.3. Quantificação dos poros e vesículas de Savi 

As características da linha lateral das espécies analisadas estão sumarizadas na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1. Amplitude do número de vesículas de Savi (VS) e de poros dos canais Infra-Orbital (IO), Supra-

Orbital (SO), Linha Lateral Posterior (PLL) e Hiomandibular (HYO – D), seu respectivo número de poros 

por túbulo (p/t) da região dorsal, e o canal Hiomandibular (HYO – V) da região ventral. 

 

 Espécie VS IO SO PLL HYO – D(p/t) HYO – V 

Potamotrygon motoro (n=6) 7-11 13-19 14-28 48-83 18-24 (1-2) 15-26 

Potamotrygon orbignyi (n=8) 4-7 11-18 13-20 51-76 31-49 (1-8) 10-24 

Potamotrygon sp. “cururu” (n=2)  4-5 18-19 6-12 33-37 16-23 (1-2) 7-10 

Paratrygon aiereba (n=1) 9 8 14 76 41 (1-3) 114 

Dasyatis akajei (n=5) 4-5 11-28 11-20 36-51 14-24 (1-3) 37-62 

Dasyatis matsubarai (n=4) 6-7 28-41 21-32 72-85 29-40 (2-6) 59-74 

Urolophus aurantiacus (n=10) 4-5 16-27 8-17 31-54 36-59 (2-5) 5-22 

 

Comparando as características de Potamotrygon motoro e P. orbignyi, o número de 

poros do canal Hiomandibular da superfície dorsal foi significativamente maior para a 

segunda espécie (U0,05;8;6=0; p<0,001), enquanto que o número de vesículas de Savi foi 

maior em P. motoro (U0,05;8;6=2; p=0,002). 

Quanto à superfície ventral, Paratrygon aiereba apresentou um maior número de 

poros do canal Hiomandibular do que as espécies de Potamotrygon, apesar de ter sido 

examinado somente um exemplar daquela espécie. 

Devido ao baixo número de exemplares de D. akajei e D. matsubarai, análises 

estatísticas para as espécies marinhas não foram realizadas. A Tabela 01 mostra uma 

tendência de maiores valores de número de poros em todos os canais das superfícies dorsal e 

ventral e de vesículas de Savi em D. matsubarai do que em D. akajei e U. aurantiacus, com 

exceção do número de poros no canal Hiomandibular da superfície dorsal para esta última 

espécie. 
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3.4. Distribuição dos neuromastos em Potamotrygon motoro e P. orbignyi 

Os neuromastos são encontrados no interior dos canais da linha lateral, tanto da 

superfície dorsal como da ventral. Estão dispostos em fileira única (Figura 9) e ausentes no 

interior dos túbulos. 

Os neuromastos foram quantificados nas superfícies dorsal e ventral apenas em 

espécimes de Potamotrygon motoro (n=5) e P orbignyi (n=7). A superfície ventral de P. 

motoro apresentou quase o dobro de neuromastos que a dorsal (ventral: x=513 ± 28 EP; 

dorsal: x=270 ± 9 EP). Potamotrygon orbignyi apresentou um número maior de neuromastos 

na superfície ventral, porém não chegou a ser o dobro da superfície dorsal (ventral: X=434 

±11 EP; dorsal: x=284 ± 14 EP) (Tabela 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Disposição dos neuromastos (corados em azul 

escuro, indicados pelas setas) nos canais da linha lateral 

em Potamotrygon orbignyi. A = canal da linha lateral 

posterior, mostrando a fileira única de neuromastos; B 

= canal Infra-Orbital da superfície ventral, mostrando 

neuromastos em diferentes tamanhos. Tub = túbulos. 

Escala: 2 mm. 
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Tabela 2. Valor médio do número total de neuromastos (NN) das superfícies ventral (V) e dorsal (D) 

e sua razão (RZ), e de cada canal das duas superfícies do corpo em Potamotrygon motoro e P. 

orbignyi. CN=canal Nasal; HYO=canal Hiomandibular; IO=canal Infra-Orbital; MAN=canal 

Mandibular; PLL=canal da Linha Lateral Posterior; SO=canal Supra-Orbital. 

 

Espécie 

NN (Total) NN (Ventral)  NN (Dorsal) 

V/D (RZ) HYO IO SO MAN CN  HYO IO SO PLL 

P. motoro 513,0/270,8 (1,9) 262,0 160,0 43,6 15,6 31,8  90,6 20,6 73,4 126,2 

P .orbignyi 434,1/284,8 (1,5) 246,3 102,6 45,8 11,6 27,9  110.3 25,6 67,1 115,3 

 

 

O número de neuromastos e sua concentração nos canais em cada uma das três partes 

do corpo nas superfícies ventral e dorsal (Anterior, Central e Posterior) estão sumarizados na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3. Valor médio do número de neuromastos e sua concentração por 

centímetro do comprimento dos canais (CC), nas partes Anterior (A), Central (C) e 

Posterior (P), nas superfícies ventral e dorsal do corpo em Potamotrygon motoro e 

P. orbignyi. 

 

 Ventral (CC) Dorsal (CC) 

Espécie A C P A C P 

P. motoro 377,2 (8,4) 65,0 (7,9) 70,8 (7,2) 97,0 (6,2) 85,0 (6,4) 88,8 (6,5) 

P.orbignyi 293,7 (8,1) 63,1 (7,0) 77,3 (7,4) 91,7 (6,1) 99,4 (6,4) 93,7 (6,2) 

 

A superfície dorsal apresentou mais poros que a ventral, sendo seis vezes maior em P. 

motoro (n=6, Ventral: 118 ± 15,8; 106 - 139; Dorsal: 19 ± 3,9; 15 - 26) e nove vezes em P. 

orbignyi (n=8, Ventral: 133 ± 13,6; 112 - 149; Dorsal: 16 ± 4,0; 13 - 24). 

O número de neuromastos foi significativamente maior na superfície ventral tanto em 

P. motoro (t= -6,43, n=5, p=0,003) quanto em P. orbignyi (t= -11,07, n=7, p<0,001). Porém, 

na comparação entre as duas espécies, o número de neuromastos não foi significativamente 

diferente tanto na superfície dorsal (t=-0,09, p=0,92) quanto ventral (t= 2,09, p=0,06). 

Na comparação entre as partes Anterior (A), Central (C) e Posterior (P) do corpo da 

raia, P. motoro apresentou o número de neuromastos na parte Anterior significativamente 
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maior que nas partes Central e Posterior, tanto na superfície dorsal quanto na ventral (Tabela 

04). 

Em P. orbignyi, a parte Anterior da superfície dorsal apresentou o número de 

neuromastos significativamente maior que na Central, e o mesmo foi observado para a parte 

Posterior em relação à Central. Na superfície ventral, a parte Anterior apresentou maior 

número de neuromastos que as outras partes do corpo (Tabela 4). 

Quanto à comparação da concentração de neuromastos entre as partes do corpo, não 

houve diferença significativa somente comparando as partes Central e Posterior na 

superfície ventral, tanto para P. motoro quanto para P. orbignyi (Tabela 5). 

Na comparação entre as duas espécies, o número de neuromastos em P. motoro foi 

significativamente maior que em P. orbignyi somente na parte Anterior da superfície ventral 

(Tabela 6). 

 

Tabela 4. Número de neuromastos entre as partes do disco Anterior (A), Central (C) e Posterior 

(P), nas superfícies dorsal (D) e ventral (V) em Potamotrygon motoro e P. orbignyi. 

 

Superfície 

do disco 

Partes do 

disco 
P. motoro P. orbignyi 

Dorsal 

 t p T p 

A – C 4,57 0,01* 2,52 0,04* 

A – P 3,39 0,02* 0,08 0,93 

C – P -1,80 0,14 -5,58 <0,01** 

Ventral 

A – C 22,76 <0,01* 21,11 <0,01* 

A – P 22,83 <0,01* 16,91 <0,01* 

C –P 0,36 0,73 -2,36 0,05 

Comparações significativas estão marcadas com asterisco. 

*=significativamente maior em A; **=significativamente maior em P. 
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Tabela 5. Concentrações de neuromastos entre as partes do disco Anterior (A), Central (C) e 

Posterior (P), nas superfícies dorsal (D) e ventral (V) em Potamotrygon motoro e P. 

orbignyi. 

 

Superfície 

do disco 

Partes do 

disco 
P. motoro P. orbignyi 

  t p t p 

Dorsal 

A – C -3,22 0,03* -3,35 0,01* 

A – P 3,61 0,02* 2,95 0,02* 

C – P 6,18 <0,01** 9,78 <0,01** 

Ventral 

A – C 19,33 <0,01* 10,01 <0,01* 

A – P 18,87 <0,01* 9,48 <0,01* 

C – P -2,01 0,11 -0,61 0,56 

Comparações significativas estão marcadas com asterisco. 

*=significativamente maior em A; **=significativamente maior em P. 

 

 

 

Tabela 6. Comparação do número e da concentração de neuromastos nas partes do disco 

Anterior (A), Central (C) e Posterior (P), nas superfícies dorsal (D) e ventral (V) entre 

Potamotrygon motoro e P. orbignyi. 

 

Superfície 

do disco 

Partes do 

disco 
Número de neuromastos 

Concentração de 

neuromastos 

  t p t p 

Dorsal 

A 0,77 0,45 0,35 0,73 

C -0,44 0,66 1,87 0,11 

P -2,07 0,06 0,86 0,42 

Ventral 

A 3,81 <0,01* 1,37 0,22 

C 0,23 0,81 1,64 0,16 

P -1,47 0,16 0,58 0,58 

Comparações significativas estão marcadas com asterisco. 

*=significativamente maior em A. 
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4. DISCUSSÃO 

 

Segundo Hueter et al. (2004), a localização de presas depende do desempenho 

sensorial do predador e está relacionada com dois fatores: a sensibilidade, ou seja, a 

detecção do estimulo mínimo; e a acuidade, que é a habilidade do sistema em localizar a 

procedência do estímulo e o seu tipo. 

As raias, de uma forma geral, apresentam o corpo achatado dorso-ventralmente e o 

posicionamento dorsal dos olhos e ventral da boca sugerem que a detecção e localização das 

presas bênticas são realizadas por órgãos sensoriais não visuais, como olfato e 

eletrorreceptores. Não somente estes órgãos sensoriais, mas o sistema de linha lateral 

também tem papel importante no processo de obtenção de alimento. 

A mecanorrecepção do sistema de linha lateral, além de identificar movimentos na 

água, auxilia na detecção, localização e captura de presas para os elasmobrânquios 

(Montgomery & Skipworth, 1997; Maruska, 2001). 

 

4.1. Sistema de canais dorsais da linha lateral 

A distribuição dos canais da linha lateral da superfície dorsal nas espécies 

Potamotrygon motoro, P. orbignyi e P sp. “cururu” mostrou-se semelhante, exceto para o 

grau de ramificação dos túbulos longos do canal Hiomandibular. Nos canais Infra-Orbital, 

Supra-Orbital e Linha Lateral Posterior não houve diferenças significativas quanto ao 

número de poros, mostrando similaridades entre as espécies analisadas. 

Comparados aos teleósteos, os elasmobrânquios apresentam diferentes tipos de 

mecanorreceptores e a função e a propriedade de resposta destas estruturas variam de acordo 

com a sua forma e sua localização (Maruska, 2001). 

Segundo Maruska & Tricas (1998, 2004) e Maruska (2001), os canais com poros da 

linha lateral na superfície dorsal têm a função de identificar movimentos na água causados 

pela aproximação de predadores (defesa), de presas (alimentação) e de indivíduos da mesma 

espécie (agrupamento de indivíduos e reprodução, por exemplo). 

A maioria das raias Potamotrygonidae se alimenta principalmente de organismos 

associados ao substrato (e.g. Lasso et al., 1996; Rincon-Filho, 2006), como larvas de insetos 

e crustáceos. Porém, a ocorrência de algumas espécies de peixes (como Cichlidae e 

Engraulididae) nos estômagos de exemplares de P. motoro e Paratrygon aiereba (vide 

Capítulo 01) confirma o possível uso dos canais com poros para a detecção de presas 

situadas acima do seu corpo, possivelmente por meio do deslocamento da água ocasionado 
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pela locomoção desses organismos. Entretanto, é possível que o consumo de peixes ocorra 

principalmente durante a noite, quando presas de hábitos diurnos se encontrariam em 

repouso próximo ao substrato. Nesse caso, presas estacionárias poderiam ser detectadas por 

meio de estímulos olfativos, e em seguida capturadas por apreensão junto ao substrato; neste 

caso, o sistema de canais sensoriais seria utilizado para localizar com precisão a presa sob o 

corpo da raia e auxiliar no direcionamento da presa até a boca do predador. 

Na comparação entre Potamotrygon motoro e P. orbignyi, o número de poros do 

canal Hiomandibular foi significativamente maior para a segunda espécie, o que 

possivelmente tenha relação com os seus hábitos de vida. Apesar das raias 

Potamotrygonidae em geral apresentarem hábitos bentônicos, P. orbignyi vive associada a 

substrato arenoso (principalmente praias), enquanto que P. motoro ocorre em margens de 

igapó, praias de fundo arenoso, lodoso, com folhas, nas calhas e praias de rios (M.L.G. 

Araújo, com. pess.). 

Neste sentido, a maior quantidade de poros na superfície dorsal em P. orbignyi pode 

estar relacionada com o hábito de manter-se enterrada, aumentando a captação de 

informação do movimento da água sobre seu corpo, gerado por possíveis predadores, presas 

ou pelo deslocamento de algum objeto desconhecido, como foi observado por Maruska & 

Tricas (1998) para Dasyatis sabina. Potamotrygon orbignyi apresenta não somente uma 

maior quantidade de poros na superfície dorsal, mas também um maior número de 

neuromastos, quando comparada com P. motoro. 

As espécies de Dasyatis e Urolophus aurantiacus analisadas neste estudo 

apresentaram distribuição dos canais dorsais da linha lateral semelhante, diferenciando-se 

somente quanto ao número de poros; porém, o grau de ramificação por túbulo variou para o 

canal Hiomandibular, assim como nos potamotrigonídeos analisados. Apesar da falta de 

conhecimento sobre aspectos biológicos e comportamentais dessas espécies, o nível de 

ramificação dos túbulos do canal Hiomandibular possivelmente tenha uma relação com o 

grau de atividade e/ou tipo de substrato de cada uma dessas espécies no ambiente marinho, 

como observado para as espécies de Potamotrygon. 

Urolophus aurantiacus, mesmo sendo uma espécie de pequeno porte (comprimento 

máximo registrado de 40 cm; q.v. www.fishbase.org), apresentou maior número de poros na 

superfície dorsal quando comparado com Dasyatis akajei (comprimento máximo de 200 cm; 

q.v. www.fishbase.org), indicando uma possível maior capacidade de detecção de 

movimentos no ambiente. Entretanto, não há informações sobre eventuais diferenças de 

sensibilidade e/ou acuidade dos receptores presentes no sistema de canais sensoriais dessas 
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espécies, que poderiam compensar as diferenças no número de poros. Experimentos 

específicos seriam necessários para testar essa hipótese. 

Quanto à morfologia, a distribuição dos canais dorsais em D. akajei mostrou-se 

diferente da descrita por Chu & Wen (1979) para a mesma espécie. Esses autores 

encontraram maior grau de ramificação nos canais Hiomandibular e Infra-Orbital da 

superfície dorsal, o mesmo tendo sido observado para U. aurantiacus, que apresentou mais 

ramificações no canal Hiomandibular dorsal. Conclusões a priori a respeito dessas 

diferenças podem ser precipitadas, mas essas discrepâncias mostram a necessidade de uma 

revisão e/ou re-análise dessas espécies em suas diferentes áreas de ocorrência. 

Chu & Wen (1979) realizaram o estudo mais amplo da distribuição dos canais da 

linha lateral de condríctios, tendo analisado 73 espécies. No entanto, mesmo com a 

amplitude de cobertura da análise, chama atenção a ausência de uma descrição das vesículas 

de Savi em Dasyatis akajei e D. sinensis, estruturas observadas por tais autores para o 

restante das espécies de Dasyatidae analisadas naquele estudo (D. microphthalmus, D. 

uarnak, D. gerrardi, D. zugei). 

A organização dos túbulos nos canais dorsais da linha lateral pode estar relacionada 

com o campo receptivo dos estímulos causados pelo movimento da água. Porém, segundo a 

observação de Maruska (2001) a partir do estudo realizado por Chu & Wen (1979), o 

número de túbulos pode também ter uma relação filogenética, tornando-se mais complexo 

em espécies derivadas de Batoidea, como os Myliobatiformes. 

 

4.2. Sistema de canais ventrais da linha lateral 

Os canais da linha lateral na superfície ventral em raias apresentam maior variação 

morfológica, quando comparados aos canais dorsais. A maioria dos canais não apresenta 

poros, com exceção do canal Hiomandibular, que apresentou túbulos terminando em poros 

em todas as espécies analisadas. 

A grande concentração de poros na parte anterior do canal Hiomandibular nas 

espécies de Potamotrygon analisadas pode estar relacionada com a detecção e diferenciação 

de movimentos da água causados durante o processo de forrageamento (escavação do 

substrato para a procura de presas que vivem enterradas), e no hábito da raia de enterrar seu 

corpo durante períodos de repouso, quando a superfície dorsal fica vulnerável aos seus 

potenciais predadores. 

Os canais Infra-Orbital, Supra-Orbital, Nasal e Mandibular são desprovidos de poros. 

A função destes canais era desconhecida até Maruska & Tricas (1998) lançarem a hipótese 
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mecanotátil. Segundo esses autores, a falta de contato com o meio externo sugere que os 

canais sem poros não tenham a função de detectar movimentos transmitidos diretamente 

pela água. Esta hipótese foi testada por Maruska & Tricas (2004) por meio de experimentos 

neurofisiológicos, que confirmaram a predição que os canais sem poros da linha lateral 

podem identificar movimentos na pele ocasionados pelo contato com as presas sob o corpo 

da raia. 

Observando a distribuição dos canais sem poros na região ventral das raias, estes 

estão concentrados próximos à boca e às narinas. A suposta função tátil destes canais faz 

com que a raia pressione a presa contra o substrato e assim direcioná-la à boca. O contato da 

presa com a epiderme da superfície ventral faz com que o fluido existente no interior dos 

canais da linha lateral se desloque, passando a informação da localização da presa (Maruska 

& Tricas, 1998). 

O canal Infra-Orbital em Potamotrygon motoro, P. orbignyi e Potamotygon sp. 

“cururu” apresentou uma alça em direção anterior, ao sair da junção entre os canais Nasal e 

Supra-Orbital. No presente estudo, tal alça foi encontrada somente nas espécies de 

Potamotrygon, sendo ausente nas espécies de Dasyatis e em Urolophus aurantiacus. 

Segundo Lovejoy (1996), a presença desta alça em Potamotrygon é considerada um estado 

derivado, e mesmo que tenha um componente filogenético forte, provavelmente tem um 

papel funcional importante. O maior comprimento desse canal e a sua localização próxima à 

boca representam um aumento na superfície de contato e, conseqüentemente, um aumento 

no campo receptivo da linha lateral, o que poderia aumentar a eficiência na localização e 

posicionamento das presas durante o forrageamento em substratos complexos. 

Maruska & Tricas (1998) analisaram a distribuição dos poros ao longo do canal 

Hiomandibular da região ventral em Dasyatis sabina. Esses autores afirmam que durante a 

procura pelo alimento, tal canal filtraria seletivamente o ruído da escavação, enquanto que 

os canais sem poros teriam a função tátil para a localização das presas. Potamotrygon 

orbignyi utiliza o movimento ondulatório das nadadeiras peitorais para a escavação do 

substrato durante a procura por alimento e provavelmente localiza a presa com uso conjunto 

dos canais com e sem poros da superfície ventral (M.L.G. Araújo, com. pess.). 

Além do gênero Potamotrygon, um único exemplar de Paratrygon aiereba foi 

analisado quanto à distribuição dos canais e túbulos, não tendo sido quantificados os 

neuromastos. Os canais ventrais dessa espécie apresentaram uma morfologia distinta das 

raias do gênero Potamotrygon, com um complexo de ramificações do canal Infra-Orbital, 
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conectados aos canais Hiomandibular e Nasal, além da conexão com o seu equivalente na 

região dorsal. 

O canal Infra-Orbital em P. aiereba possui numerosas ramificações em formato de 

teia, aumentando o campo receptivo tátil ao redor da boca, provavelmente para a otimização 

na procura e captura de suas presas. A complexidade dos canais sem poros nesta espécie 

também pode aumentar a sensibilidade tátil da superfície ventral ao redor da boca, 

provavelmente para compensar o seu corpo proporcionalmente mais largo do que nas demais 

espécies analisadas neste estudo. Maruska (2001) propôs que a complexidade dos canais da 

linha lateral aumenta em espécies derivadas de Myliobatiformes e de maior área de disco; 

porém, segundo Lovejoy (1996), o gênero Paratrygon é mais basal do que Potamotrygon e 

Plesiotrygon, o que contraria essa hipótese. Apenas um estudo mais abrangente de um maior 

número de espécies de Batoidea poderá indicar se a distribuição dos canais e túbulos da 

linha lateral está relacionada com a filogenia, evolução, ecologia ou dimensões corporais de 

raias. 

A distribuição dos canais com poros e sem poros em Dasyatis akajei, D. matsubarai 

e Urolophus aurantiacus assemelha-se à observada para as espécies de Potamotrygonidae, 

com túbulos terminando em poros somente no canal Hiomandibular. 

A disposição dos túbulos do canal Hiomandibular em Dasyatis akajei e D. 

matsubarai assemelha-se aos descritos para este gênero por Chu & Wen (1979). Apesar de 

algumas espécies descritas por estes autores apresentarem túbulos somente na parte anterior 

do canal (como em D. sinensis, D. uarnak e D. gerrardi), a quantidade é notavelmente mais 

alta do que a observada para as espécies de Potamotrygon analisadas, porém semelhante à 

verificada em Paratrygon aiereba. 

A distribuição dos túbulos no canal Hiomandibular em Urolophus aurantiacus 

assemelha-se à de espécies de Potamotrygon, com uma maior concentração na parte anterior 

do canal. Segundo Maruska & Tricas (1998), os canais com poros são estimulados pelo 

movimento na água quando a raia escava ou se enterra no substrato. A presença de poros no 

canal Hiomandibular da superfície ventral pode servir para detectar o deslocamento na água 

causado por suas presas. Observações em aquário (que serão discutidas com mais detalhes 

no Capítulo 4) mostraram que momentos anteriores ao ataque durante o forrageamento, a 

raia posiciona o focinho um pouco acima do substrato quando a presa está próxima, 

provavelmente para a detecção do movimento na água produzido pela presa. Segundo 

Maruska & Tricas (1998), enquanto os canais com poros têm a função de detectar 
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movimentos na água, os canais sem poros serviriam para cancelar ou reduzir os ruídos 

decorrentes da escavação do substrato durante a procura de presas enterradas. 

Vale ressaltar que Chu & Wen (1979) descreveram o sistema de linha lateral de U. 

aurantiacus mencionando somente a presença de canais sem poros na região ventral, 

evidenciando a necessidade de uma investigação de espécimes de diferentes áreas de 

ocorrência e suas possíveis diferenciações no sistema de canais. 

Potamotrygon motoro, P. orbignyi e Potamotrygon sp. “cururu” apresentam uma 

alça no canal Infra-Orbital, enquanto Paratrygon aiereba possui um complexo de 

ramificações em “teia” neste mesmo canal. Essas características do canal da linha lateral da 

superfície ventral provavelmente aumentam o campo receptivo tátil para a localização não-

visual de suas presas. Apesar da ausência dessa morfologia nos canais ventrais em Dasyatis 

akajei, D. matsubarai e U. aurantiacus, estas espécies possuem pequenas ondulações ao 

longo do canal Infra-Orbital e na porção interna do canal Hiomandibular, indicando uma 

maior área de recepção tátil. 

Durante a observação do comportamento alimentar de Dasyatis akajei e 

Potamotrygon motoro em condições de cativeiro (vide Capítulo 4), os indivíduos arqueiam o 

dorso durante a captura da presa, assumindo uma forma convexa sobre a presa e cercando-a 

com as margens do disco. As raias pressionam a presa contra o substrato e, independente da 

sua localização sob o disco, direcionando a boca com o rápido reposicionamento do corpo. 

Comportamento semelhante também foi observado nas raias marinhas Urobatis halleri, 

Rhinobatos lentiginosus e Dasyatis chrysonota (Babel, 1967; Wilga & Motta, 1998; Ebert & 

Cowley, 2003) e indicam que, além dos órgãos eletrossensoriais e olfato, os 

mecanorreceptores também têm papel fundamental no sucesso da captura de presas. 

Além dos canais sem poros, foram encontradas vesículas de Savi na superfície 

ventral de todas as espécies analisadas. Segundo Chu & Wen (1979), Maruska (2001) e 

Barry & Bennett (1989), as vesículas de Savi são encontradas em espécies de 

Torpediniformes e Dasyatidae. Apesar de Garman (1888) ter proposto que a condição 

observada em Potamotrygonidae represente uma possível variante dessas vesículas, acredito 

que essas estruturas representem verdadeiras vesículas de Savi, por serem morfologicamente 

semelhantes às obsevadas em D. sabina (c.f. Maruska & Tricas, 1998). O neuromasto é 

único e central e situa-se no interior de uma bolsa. A disposição e localização das vesículas 

também se mostraram semelhantes à condição observada em espécies de Dasyatis, onde são 

dispostas rostralmente na região mediana do disco e conectadas com o canal Supra-Orbital 

(observado a partir da com injeção de corante no presente estudo). 
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Para as raias Torpediniformes, as vesículas de Savi têm um importante papel na 

detecção de presas, devido à ausência de canais da linha lateral na região ventral do corpo 

dessas raias. Tais vesículas ocorrem em número reduzido em todas as espécies analisadas e 

sua localização está limitada à região mediana próximo ao focinho (Figuras 2 a 8) e seu 

papel sensorial ainda é desconhecido, mas provavelmente tenham também uma função tátil 

(q.v. Garman, 1892; Barry & Bennet, 1989; Maruska, 2001; Hueter et al., 2004). Devido à 

disposição das vesículas de Savi e do canal Mandibular próximos à boca, estes 

mecanorreceptores podem ter papel importante no momento final da captura da presa, 

quando a boca é direcionada a ela com movimentos do corpo, até ser capturada com as 

maxilas (Maruska & Tricas, 1998); no entanto, a função precisa dessas vesículas ainda não 

foi testada adequadamente para as raias. 

 

4.3. Distribuição dos neuromastos em Potamotrygon motoro e P. orbignyi 

A concentração de neuromastos foi analisada somente em Potamotrygon motoro e P. 

orbignyi e os resultados obtidos foram semelhantes aos encontrados por Maruska & Tricas 

(1998) para Dasyatis sabina. 

Apesar da região dorsal apresentar mais poros que a região ventral, o contrário é 

observado para o número de neuromastos. Potamotrygon motoro apresentou a razão no 

número de neuromastos entre as regiões dorsal e ventral maior que em P. orbignyi. 

Entretanto, a análise da dieta destas duas espécies mostra que ambas consomem presas que 

vivem associadas ao substrato (P. motoro consome principalmente crustáceos e P. orbignyi 

apresentou predominância de larvas de insetos na sua dieta; vide Capítulo 1), indicando uma 

possível diferença no comportamento de localização e captura de presas nestas espécies. 

Segundo Maruska (2001), a falta de contato dos canais ventrais com o meio externo 

pode ser compensada pela maior concentração de neuromastos na região ventral em relação 

à dorsal. Além disso, para um melhor desempenho mecanotátil dos neuromastos, os canais 

ventrais apresentam morfologia diferente. Possuem paredes finas e sua luz é maior quando 

comparados com os canais da região dorsal do corpo. Segundo Maruska & Tricas (1998; 

2004), essas características facilitam a identificação do movimento do fluido sobre a cúpula 

das células e a sensibilidade tátil durante a detecção de presas. 

O neuromasto pode variar de tamanho, dependendo da sua localização no interior dos 

canais. Em trechos com ondulações nos canais, os neuromastos são menores quando 

comparados aos canais retos ou que apresentam uma ligeira curvatura (Figura 09b), como 

foi observado nos canais próximos à boca. A comparação entre as partes Anterior, Central e 



 64 

Posterior da superfície ventral do corpo em P. motoro e P. orbignyi mostrou uma maior 

concentração de neuromastos na parte Anterior. Esta distribuição dos neuromastos ao redor 

da boca provavelmente aumenta o campo receptivo a estímulos táteis e indica a importância 

dos canais sem poros para a obtenção de alimentos para essas raias. 

Além dos sistemas de canais da linha lateral, os elasmobrânquios apresentam 

mecanorreceptores na pele chamados de neuromastos livres. Peach & Marshall (2000) e 

Peach (2003) afirmam que são componentes com importante papel na detecção de presas 

nesses organismos, principalmente em condições de pouca luminosidade, além de, 

possivelmente, terem uma função quimiorreceptora (Katsuki et al., 1969). Apesar de não 

terem sido analisados neste estudo, é necessário obter conhecimento sobre a função dos 

neuromastos livres, que podem trazer informações sobre a adaptação das raias 

Potamotrygonidae nos ambientes de grande turbidez e conseqüente baixa visibilidade de boa 

parte dos rios Neotropicais. 

Apesar da análise da distribuição dos canais da linha lateral ter sido realizada 

somente em sete espécies de raias neste estudo, os resultados mostraram que tais estruturas 

podem representar adaptações ao ambiente e aos hábitos de vida de cada espécie, a partir de 

diferentes histórias evolutivas. A distribuição dos canais ventrais da linha lateral pode não 

estar relacionada diretamente ao tipo de alimento que cada espécie consome, mas parece 

essencial para a localização de presas enterradas no substrato, como é o hábito da maioria 

das presas consumidas pelas raias. 
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CAPÍTULO 3 – ESTUDO COMPARATIVO DA MUSCULATURA ENVOLVIDA NA 

ALIMENTAÇÃO EM Potamotrygon motoro, P. orbignyi (POTAMOTRYGONIDAE) e 

Dasyatis akajei (DASYATIDAE) 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os elasmobrânquios adotam diferentes formas de obtenção de suas presas (Motta & 

Wilga, 2001), mesmo apresentando o aparelho bucal relativamente simples, composto por 

um condrocrânio fundido, maxilas constituídas por cartilagem de Meckel e palatoquadrado e 

um arco hióide (Motta, 2004). Apesar dessa simplicidade, são capazes de adotar diferentes 

comportamentos de captura de presas (investida, sucção e manipulação oral), podendo ou 

não ser conservados dentro de uma espécie (Wilga & Motta, 1998a, b; Ferry-Graham, 1998; 

Motta, 2004). 

 No entanto, não somente o esqueleto cranial, mas a disposição e atuação dos 

conjuntos musculares responsáveis pela captura e processamento das presas contribuem para 

a existência de diferentes modos de captura de uma grande diversidade de grupos de presas. 

O trabalho de Marion (1905) apresenta uma descrição fundamental sobre a 

musculatura oro-branquial em espécies de Squalus acanthias (Squalidae) e de Raja erinacea 

(Rajidae) e tem sido utilizado como base para estudos mais recentes em elasmobrânquios 

(e.g. Miyake et al., 1992; Motta et al., 1997; Wilga & Motta, 1998b). 

Estudos sobre a musculatura buco-faríngea têm sido realizados em espécies de 

tubarão, em especial sobre o seu funcionamento durante o comportamento alimentar, como 

Negaprion brevirostris (Carcharhinidae) (Motta & Wilga, 1995; Motta et al., 1997), 

Ginglymostoma cirratum (Ginglymostomatidae) (Motta & Wilga, 1999; Motta et al., 2002) 

e Triakis semifasciata (Triakidae) (Lowry et al., 2007), mostrando que cada espécie se 

alimenta de forma diferente, eventualmente utilizando músculos distintos para a captura, 

manipulação e transporte de presas. Essas informações têm possibilitado uma melhor 

compreensão do comportamento alimentar e das táticas de predação envolvidas no consumo 

de determinados tipos de presa. 

Ferry-Graham (1998) e Motta & Wilga (2001) afirmam que uma mesma espécie 

pode apresentar mais de um tipo de comportamento alimentar, de acordo com o tipo de presa 

e a situação encontrada. Essa variação pode ter relação com o tamanho da presa, por 

exemplo, onde a sucção é adotada para a captura de presas pequenas, enquanto que aquelas 

de tamanho médio a grande precisam ser manipuladas e processadas por meio de mordidas. 

O conhecimento sobre o mecanismo e a mecânica alimentar em elasmobrânquios 

vem aumentando nas últimas duas décadas devido ao grande interesse por esses predadores 

vorazes e pelo avanço nas técnicas e metodologias envolvidas no estudo do comportamento 

alimentar (Liem & Summers, 1999; Motta, 2004). Entre os elasmobrânquios, a maioria 



 69 

desses estudos tem sido obtida a partir de dois grandes grupos de tubarões, os 

Carcharhiniformes e Lamniformes (Wilga & Motta, 1998a, b; Motta & Wilga, 2001). 

Em contraste, características da musculatura em espécies de batóideos têm sido 

pouco investigadas (e.g. Miyake et al., 1992), apesar de serem considerados entre os 

principais predadores dos invertebrados aquáticos em praticamente todos os ambientes em 

que vivem. 

Miyake et al. (1992) fizeram uma descrição dos músculos da região ventral dos arcos 

branquiais em espécies de raias, como em Rhinobatos productus (Rhinobatidae), Torpedo 

californica (Torpedinidae), Potamotrygon magdalenae (Potamotrygonidae) e Rhinoptera 

bonasus (Rhinopteridae). González-Isáis (2003) e González-Isáis & Dominguez (2004) 

estudaram os músculos oro-faríngeo-branquiais em raias da superfamília Myliobatoidea. No 

entanto, esses trabalhos tiveram caráter taxonômico, sistemático e evolutivo, sem discutir a 

sua funcionalidade para a alimentação. As exceções ficaram por conta dos trabalhos de 

Wilga & Motta (1998b) e Dean & Motta (2005), que analisaram o mecanismo alimentar nas 

espécies de raias Rhinobatos lentiginosus (Rhinobatidae) e Narcine brasiliensis 

(Narcinidae), evidenciando a escassez desse tipo de estudo mesmo entre espécies marinhas. 

Além da utilização dos conjuntos de músculos oro-branquiais, as raias apresentam 

formas diferenciadas de capturar suas presas e que podem envolver a utilização de outros 

grupos de músculos. Wilga & Motta (1998b) e Ebert & Cowley (2003) relatam que 

Rhinobatos lentiginosus e Dasyatis chrysonota (Dasyatidae) assumem uma forma convexa 

do corpo sobre suas presas, sugando-as por meio de movimentos da região oro-branquial, 

indicando um modo de captura de presas aparentemente generalizado entre as raias marinhas 

que predam organismos bentônicos. Holst & Bone (1993) mostraram que as raias Raja 

montagui e R. microocelata (Rajidae) utilizam as nadadeiras pélvicas durante o 

forrageamento, permitindo que a presa seja localizada com o mínimo movimento do corpo 

da raia. Isso evidencia que a captura de presas pode envolver a utilização direta das 

nadadeiras no processo e, conseqüentemente, contribuir para a apreensão e manipulação da 

presa até o transporte final. 

O mecanismo e a mecânica alimentar em raias de água doce da família 

Potamotrygonidae são praticamente desconhecidos. Apesar dessa família compreender um 

número relativamente pequeno de espécies válidas (Rosa, 1985; Carvalho et al., 2003; 

Deynat, 2006; Rosa et al., 2008) e ocorrer somente nos sistemas fluviais da região 

Neotropical, sabe-se que seus hábitos alimentares podem variar de acordo com a 

disponibilidade diferencial de presas e do ambiente em que forrageiam (vide Capítulo 1; 
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Pantano-Neto, 2001; Lonardoni et al., 2006; Silva & Uieda, 2007). Essas diferenças na dieta 

provavelmente têm relação com o uso diferenciado dos músculos oro-branquiais (e 

possivelmente de outros grupos de músculos) para a captura e processamento dos diferentes 

tipos de presas consumidas. 

Até o momento, somente Pantano-Neto (2001) analisou a anatomia da musculatura 

oral em Potamotrygon motoro e P. henlei e relacionou tais características com os tipos de 

presas encontrados nos estômagos de exemplares dessas duas espécies. Esse autor mostrou 

que P. motoro teve a dieta composta por larvas de insetos, e apresentou maior biomassa 

relativa nos músculos responsáveis pela sucção, enquanto que P. henlei alimentou-se 

principalmente de gastrópodes e apresentou os músculos adutores (que auxilia no 

fechamento da boca) mais desenvolvidos. 

Devido a essa heterogeneidade nos hábitos alimentares em raias de água doce, 

informações a respeito dos músculos oro-branquiais relacionados à alimentação talvez não 

possam ser generalizadas para todas as localidades de ocorrência de uma determinada 

espécie. Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi fornecer uma comparação do tamanho 

relativo da musculatura oro-branquial em espécimes de Potamotrygon motoro, P. orbignyi 

(provenientes do médio rio Negro) e Dasyatis akajei (espécie marinha, da costa leste central 

do Japão), relacionando com seus hábitos alimentares. Os objetivos específicos foram (i) 

comparar a biomassa relativa (úmida e seca) dos principais músculos oro-branquiais de P. 

motoro e P. orbignyi e entre estas e D. akajei e (ii) comparar os resultados obtidos com o 

estudo feito por Pantano-Neto (2001) para as espécies P. motoro e P. henlei, provenientes do 

rio Cristalino, afluente do rio Araguaia. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram utilizados exemplares de raias das espécies Potamotrygon motoro (n=10) e P. 

orbignyi (n=10), provenientes do médio Rio Negro, Estado do Amazonas (para detalhes 

sobre métodos de captura e ambientes de coleta vide Capítulo 1). Após a captura, os 

exemplares foram fixados em solução de formalina 10% e posteriormente conservados em 

álcool 75º GL. 

Exemplares de Dasyatis akajei (n=5) foram obtidos na baía de Suruga, costa leste 

central do Japão, cedidos pelo Dr. Sho Tanaka, da Universidade de Tokai (Programa de 

Treinamento Técnico - Japan International Cooperation Agency - JICA), entre abril de 2007 

e março de 2008. O material foi fixado e conservado em solução de formalina 10% e, para 
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análise da musculatura oro-branquial, foi previamente enxaguado em água por 72 horas. A 

espécie D. akajei foi escolhida por (1) consumir o mesmo tipo de presas (crustáceos e 

peixes) das espécies de água doce, (2) por ser uma espécie relativamente abundante na pesca 

no Japão e (3) pela relativa proximidade filogenética com Potamotrygonidae (Bigelow & 

Schroeder, 1953) dentre os exemplares de raias marinhas disponíveis para a análise da 

biomassa muscular. 

A análise miológica foi realizada a partir de dez músculos envolvidos no processo de 

alimentação das raias: cinco músculos mandibulares (adductor mandibulae, depressor 

hyomandibulae, levator palatoquadrati, preorbitalis e spiracularis,), dois músculos hióideos 

(depressor mandibulae e levator hyomandibulae) e três músculos epi-hipobranquiais 

(coracomandibularis, coracohyoideus e coracohyomandibularis,), seguindo Marion (1905), 

Miyake et al. (1992) e Liem & Summers (1999), com modificações. 

A pele das superfícies dorsal e ventral dos exemplares analisados foi retirada para 

uma melhor visualização dos músculos. Os dez conjuntos musculares foram retirados dos 

dois lados do corpo, quando possível. Para as espécies de Potamotrygon, os músculos foram 

etiquetados e conservados em álcool a 75º GL. Para o uso da secagem a vácuo dos músculos 

de D. akajei, o material foi previamente etiquetado e congelado. A biomassa úmida dos 

músculos foi obtida com uso de uma balança analítica com precisão de 0,001g. 

Na obtenção da biomassa seca, os músculos de P. motoro e P. orbignyi foram 

mantidos em estufa, numa temperatura fixa de 37º C, durante um tempo mínimo de 24 horas, 

controlando o peso até atingir valor constante. Para os exemplares de D. akajei, foi utilizada 

a secagem a vácuo dos músculos congelados, durante um tempo mínimo de 24 horas. Após a 

secagem, a biomassa dos músculos foi novamente obtida. 

As possíveis diferenças nos métodos de conservação dos conjuntos musculares, 

assim como nos procedimentos de secagem, foram compensadas pelo uso da biomassa seca 

(até atingir o peso constante) e pelo uso da proporção da biomassa relativa no conjunto de 

músculos em cada exemplar analisado. 

Para a comparação com o estudo de Pantano-Neto (2001), a biomassa úmida foi 

utilizada, adotando-se o mesmo método de análise empregado por esse autor. A biomassa 

seca foi empregada para obter o peso real dos músculos, sem sofrer influência da umidade. 

Os valores de biomassa úmida e seca de cada músculo foram transformados em 
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porcentagens em relação ao conjunto dos 10 músculos envolvidos no processo de 

alimentação, segundo a seguinte equação: 

%Pm = 100XPm/Pt, onde: Pm = biomassa do músculo e Pt = biomassa total de todos os 

músculos. 

Para a comparação da biomassa relativa dos músculos (%Pm) entre P. motoro e P. 

orbignyi, foi utilizado o teste “U” de Mann-Whitney. Na comparação entre os exemplares 

de P. motoro e P. orbignyi com os de D. akajei e entre todas as espécies, foram empregados 

os testes não paramétricos de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis, respectivamente, devido ao 

baixo número de amostras de D. akajei. O nível de significância foi de α = 0,05 para todas 

as análises (Zar, 1996). 

Uma análise preliminar da cinemática dos músculos oro-branquiais foi realizado a 

partir da manipulação das raias e movimentação das suas mandíbulas, e também por meio 

da observação do comportamento alimentar em indivíduos de Potamotrygon motoro e 

Dasyatis akajei sob condições de cativeiro (vide Capítulo 4). 

 

3. RESULTADOS 

 

A distribuição dos conjuntos musculares foi semelhante para os espécimes das três 

espécies analisadas, e suas posições relativas são ilustradas para P. motoro na Figura 1. A 

localização e pontos de inserção dos conjuntos musculares são similares aos descritos por 

Pantano-Neto (2001). 

O adductor mandibulae é um complexo formado por quatro músculos (médio, 

ventral, dorsal e profundo), porém para a análise da biomassa relativa, foi considerado como 

um único músculo. Os músculos preorbitalis e spiracularis são subdivididos em dois, 

porém, como no caso anterior, foram considerados como unidades simples na análise da 

biomassa, de forma a permitir comparações com estudos já publicados. 

A comparação da biomassa úmida relativa entre espécimes de P. motoro e P. 

orbignyi mostrou diferenças significativas em sete músculos (Tabela 1), onde os músculos 

depressor mandibulae, preorbitalis e adductor mandibulae apresentaram biomassa 

significativamente maiores em P. motoro. 

 



 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 
AN 

Cma 

BH 

Chy 

Por 

Adm 

Sbc 

Chm 

Car 

 

AN 

Por 

Dem 

Deh 

B 

Chy 

Cma 

Spi 

Adm 

Car 

Sbc 

CM 

 

 

 

A 

B 

C 

 

CA 

CH 

Sbc 

Epa 

Cuc 

Leh 

Spi 

Lep 

O 



 74 

Figura 1. Ilustração esquemática dos músculos craniais em Potamotrygon motoro (LD = 18 

cm). A = superfície dorsal; B = superfície ventral, onde o lado esquerdo mostra os músculos 

superficiais e o lado direito, os músculos mais profundos, dorsalmente dispostos aos 

músculos Dem e Deh; C = região profunda, após a retirada dos músculos Dem, Deh e Spi. 

Adm, adductor mandibulae; AN, abertura nasal; B, boca; BH, cartilagem basihial; CA, 

cartilagem angular; Car, coracoarcualis; Chm, coracohyomandibularis; Chy, 

coracohyoideus; CH, cartilagem hiomandibular; CM, cartilagem de Meckel; Cma, 

coracomandibularis; Cuc, cucullaris; Deh, depressor hyomandibulae; Dem, depressor 

mandibulae; Epa, epaxialis; Leh, levator hyomandibulae; Lep, levator palatoquadrati; O, 

olho; Por, preorbitalis; Sbc, superficial branchial constrictor; Spi, spiracularis. LD = 18 

cm. 

 

No entanto, resultado diferente foi encontrado na comparação da biomassa relativa 

seca entre P. motoro e P. orbignyi (Tabela 2), com diferenças significativas em seis 

músculos (Tabela 3). Potamotrygon motoro apresentou biomassas significativamente 

maiores para os músculos adductor mandibulae, depressor mandibulae e preorbitalis, 

enquanto em P. orbignyi os músculos coracohyoideus, depressor hyomandibulae, levator 

palatoquadrati, levator hyomandibulae e spiracularis foram significativamente maiores. 

Comparando os valores de biomassa seca relativa dos conjuntos musculares dos 

exemplares de P. motoro e P. orbignyi com os da raia marinha Dasyatis akajei, houve 

diferenças significativas em todos os músculos, com exceção de coracomandibularis e 

coracohyomandibularis (Tabela 3). A Figura 3 mostra a distribuição dos valores de 

biomassa seca em cada conjunto muscular analisado. 
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Tabela 1. Valores médios (mínimo – máximo) da biomassa úmida relativa (%) dos 

conjuntos de músculos associados à alimentação em Potamotrygon motoro e P. orbignyi. 

Diferenças significativas estão marcadas com asterisco (*). 

Músculos 
P.motoro (n=10) P.orbignyi (n=10) 

t P 
% (mín-máx) % (mín-máx) 

depressor hyomandibulae 
13,35 

(9,15 – 18,47) 

21,94 

(17,71 – 27,49) 
-6,77 <0,01** 

depressor mandibulae 
1,90 

(1,15 – 2,62) 

1,25 

(0,99 – 1,67) 
4,58 <0,01* 

levator palatorquadrati 
11,94 

(4,25 – 19,16) 

16,64 

(8,62 – 21,57) 
-2,54 0,02** 

levator hyomandibulae 
5,79 

(4,57 – 6,75) 

6,66 

(5,82 – 7,94) 
-2,66 0,01** 

Preorbitalis 
16,35 

(9,15 – 24,42) 

6,47 

(4,22 – 11,02) 
-5,99 <0,01* 

Spiracularis 
5,92 

(4,18 – 8,11) 

14,88 

(10,92 – 21,40) 
-7,44 <0,01** 

adductor mandibulae 
23,24 

(16,85 – 32,85) 

11,06 

(9,76 – 15,54) 
7,81 <0,01* 

coracomandibularis 
6,85 

(5,63 – 9,91) 

6,59 

(5,83 – 7,45) 
0,61 0,54 

coracohyomandibularis 
12,38 

(8,85 – 16,25) 

11,96 

(9,39 – 17,14) 
0,38 0,70 

Coracohyoideus 
2,29 

(1,23 – 6,27) 

2,54 

(1,85 – 3,06) 
-0,53 0,59 

*= maior em P. motoro; **= maior em P. orbignyi. 
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Tabela 2. Valores médios (mínimo – máximo) da biomassa seca relativa (%) dos 

conjuntos de músculos associados à alimentação em Potamotrygon motoro, P. 

orbignyi e Dasyatis akajei. 

Músculos 
P.motoro (n=10) P.orbignyi (n=10) D. akajei (n=05) 

% (mín-máx) % (mín-máx) % (mín-máx) 

depressor hyomandibulae 
13,06 

(8,56 – 17,86) 

21,52 

(16,72 – 24,77) 

16,78 

(15,05 – 18,75) 

depressor mandibulae 
1,77 

(1,12 – 2,83) 

1,30 

(0,98 – 1,58) 

3,17 

(2,82 – 3,51) 

levator palatorquadrati 
12,10 

(4,16 – 19,91) 

15,88 

(7,83 – 20,03) 

10,56 

(10,27 – 10,99) 

levator hyomandibulae 
6,31 

(4,56 – 8,04) 

7,00 

(6,03 – 8,61) 

7,94 

(6,64 – 8,98) 

Preorbitalis 
16,27 

(9,38 – 24,67) 

6,37 

(4,14 – 10,80) 

12,63 

(9,51 – 17,84) 

Spiracularis 
5,95 

(4,17 – 7,94) 

14,58 

(10,43 – 20,76) 

5,46 

(3,95 – 7,50) 

adductor mandibulae 
24,34 

(17,62 – 33,82) 

11,69 

(9,58 – 15,86) 

22,11 

(21,39 – 23,59) 

Coracomandibularis 
6,62 

(5,31 – 7,80) 

7,17 

(6,23 – 8,31) 

6,75 

(6,11 – 7,96) 

Coracohyomandibularis 
11,88 

(8,50 – 15,85) 

11,77 

(9,58 – 16,05) 

10,53 

(8,17 – 12,25) 

Coracohyoideus 
1,71  

(0,89 – 2,51) 

2,70  

(2,04 – 3,14) 

4,02  

(2,63 – 6,68) 
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Tabela 3. Comparação da biomassa seca relativa dos conjuntos de músculos associados à 

alimentação entre Potamotrygon motoro (Pm) (n=10), P. orbignyi (Po) (n=10) e Dasyatis 

akajei (Da) (n=05). Diferenças significativas estão marcadas com asterisco (*). 

Músculos 
Pm x Po 

t (p) 

Pm x Da 

U (p) 

Po x Da 

U (p) 

Pm x Po x Da 

H (p) 

depressor hyomandibulae -7,29 

(<0,01)** 

4 

(0,01)*** 

3 

(<0,01)** 

18,75 

(<0,01)** 

depressor mandibulae 2,83 

(0,01)* 

1 

(<0,01)*** 

0 

(<0,01)*** 

15,47 

(<0,01)*** 

levator palatorquadrati -2,01 

(0,05) 

13 

(0,14) 

5 

(0,01)** 

8,04 

(0,01)** 

levator hyomandibulae -1,65 

(0,11) 

5 

(0,01)*** 

10 

(0,06) 

7,69 

(0,02)*** 

Preorbitalis 6,29 

(<0,01)* 

12 

(0,11) 

1 

(<0,01)*** 

17,38 

(<0,01)* 

Spiracularis -7,63 

(<0,01)** 

19 

(0,46) 

0 

(<0,01)** 

17,50 

(<0,01)** 

adductor mandibulae 8,02 

(<0,01)* 

16 

(0,27) 

0 

(<0,01)*** 

17,75 

(<0,01)* 

Coracomandibularis -1,38 

(0,18) 

19 

(0,46) 

17 

(0,32) 

3,34 

(0,18) 

coracohyomandibularis 0,10 

(0,91) 

17 

(0,32) 

19 

(0,46) 

0,91 

(0,63) 

Coracohyoideus -5,23 

(<0,01)** 

1 

(<0,01)*** 

17 

(0,32) 

15,09 

(<0,01)*** 

*=maior em P. motoro; **=maior em P.orbignyi; ***=maior em D. akajei. 
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Figura 2. Distribuição da biomassa seca relativa em Potamotrygon motoro (n = 10), P. orbignyi (n = 

10) e Dasyatis akajei (n = 5) para os dez conjuntos musculares oro-branquiais analisados (Continua 

na próxima página). 
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Figura 2. (Continuação) Distribuição da biomassa seca relativa em Potamotrygon motoro (n = 10), P. 

orbignyi (n = 10) e Dasyatis akajei (n = 5) para os dez conjuntos musculares oro-branquiais 

analisados. 

 

 Comparando a biomassa seca relativa entre P. motoro e D. akajei, houve diferenças 

significativas em quatro músculos, enquanto que entre P. orbignyi e D. akajei, seis 

músculos apresentaram diferenças significativas (Tabela 3). 

A cinemática dos elementos craniais na apreensão das presas é mostrada na Figura 3. 

Primeiramente ocorre a depressão da mandíbula (cartilagem de Meckel), ocasionada pela 

depressão da cartilagem hiomandibular e abertura da boca. Durante o processo de abertura 

da boca, a cartilagem basihial também é deprimida, gerando um aumento do volume da 

cavidade buco-faríngea. Posteriormente, ocorre a protrusão da maxila (cartilagem 

palatoquadrada), seguida de sua depressão da cartilagem de Meckel, movimentando-o em 

direção à cauda da cartilagem de Meckel. A apreensão da presa ocorre com o fechamento da 
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boca, com o encontro das cartilagens palatoquadrada e de Meckel e, conseqüentemente, a 

presa entra na cavidade bucal ou é apreendida pelas placas dentárias da raia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ilustração esquemática da vista lateral do crânio de Potamotrygon motoro, 

mostrando o movimento das mandíbulas durante a captura do alimento. A partir da posição 

de repouso (A), ocorre a depressão da mandíbula e das cartilagens hiomandibular e basihial 

(setas largas) e a abertura da boca (B, setas estreitas), seguidos da protrusão da maxila (C, 

setas largas) e fechamento da boca (setas estreitas) após a apreensão da presa.  BH, 

cartilagem basihial; CA, cartilagem angular; CH, cartilagem hiomandibular; CM, cartilagem 
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de Meckel; Col, cápsula olfatória; Ppo, processo pós-orbital; Ppr, Processo pré-orbital; PQ, 

cartilagem palatoquadrada. 

 

A apreensão da presa inicia-se com a depressão da cartilagem hiomandibular, feita 

pelo músculo depressor hyomandibulae. Durante a depressão, ocorre a abertura da boca, 

realizada pela ação do músculo depressor mandibulae, que age simultaneamente com o 

músculo coracomandibularis, os quais deprimem a cartilagem de Meckel. O músculo 

coracohyomandibularis é responsável pela depressão da cartilagem basihial e age 

simultaneamente com o depressor hyomandibulae, aumentando o volume da cavidade 

buco-faríngea (Figura 3B). 

Após a depressão máxima da cartilagem de Meckel, ocorre a protrusão da maxila 

(cartilagem palatoquadrada). Tal movimento é realizado pelo músculo preorbitalis e é 

seguido da atuação do músculo coracomandibularis durante a abertura da boca, 

movimentando caudalmente a cartilagem de Meckel (Figura 3C). 

O fechamento da boca durante a apreensão da presa é realizado pela ação do 

complexo adductor mandibulae, com a aproximação das cartilagens palatoquadrada e de 

Meckel, finalizando a seqüência de captura. 

Durante a apreensão por sucção, os músculos depressor hyomandibulae, 

coracohyomandibularis e coracohyoideus parecem contribuir nessa forma de captura de 

presa, com o aumento rápido do volume interno da cavidade buco-faríngea. Os movimentos 

de sucção também têm a contribuição do músculo spiracularis, com a atividade do 

espiráculo durante a apreensão da presa. 

Os resultados obtidos no presente estudo para biomassa úmida relativa dos músculos 

envolvidos no processo de alimentação de Potamotrygon motoro do rio Negro são 

comparados com os apresentados por Pantano-Neto (2001) para espécimes do rio Araguaia 

(Tabela 4). No presente estudo, P. motoro aparentemente apresentou a biomassa úmida 

relativa maior nos músculos levator palatoquadrati, preorbitalis e adductor mandibulae, 

enquanto Pantano-Neto (2001) encontrou valores maiores para os músculos spiracularis e 

coracohyoideus. 
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Tabela 4. Comparação dos resultados de biomassa úmida relativa (%) entre 

espécimes de Potamotrygon motoro estudados por Pantano-Neto (2001) e na 

presente trabalho. 

Músculo Pantano-Neto (2001) (Presente trabalho) 

depressor hyomandibulae 15,79 13,46  

depressor mandibulae 1,04 1,91  

levator palatoquadrati 5,63 12,02 

levator hyomandibulae 6,29 5,79 

Preorbitalis 7,20 16,43 

Spiracularis 34,12 6,00 

adductor mandibulae 10,08 23,36 

Coracomandibularis 5,79 6,89 

Coracohyomandibularis 11,31 12,44 

Coracohyoideus 2,76 1,70 

 

 

4. DISCUSSÃO 

 

A interpretação do significado funcional dos resultados da biomassa relativa dos 

músculos somente foi possível a partir do conhecimento dos hábitos alimentares dos 

espécimes analisados de Potamotrygon motoro, P. orbignyi (Lasso et al., 1996; Rincon-

Filho, 2006; Silva & Uieda, 2007; Capítulo 1 da presente tese) e Dasyatis akajei (Huveneers 

& Ishihara, 2006). 

A escolha da biomassa úmida como unidade de análise pode trazer diferenças nos 

resultados, influenciada pela quantidade de água (ou conservante) nos músculos, o que 

implicaria na interpretação dos dados. No presente estudo, é possível perceber esse 

problema ao comparar os resultados obtidos para dados de biomassa úmida e seca. Na 

primeira análise, P. motoro apresentou valores de biomassa dos músculos depressor 

mandibulae, preorbitalis e adductor mandibulae significativamente maiores que P. orbignyi, 

enquanto na segunda alguns resultados foram diferentes. A biomassa úmida mostrou 

diferenças significativas para os músculos levator palatoquadrati e levator hyomandibulae, 
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porém na biomassa seca isso não ocorreu; por outro lado, observou-se uma diferença nos 

valores para o músculo coracohyoideus. O uso de diferentes conservantes (álcool ou 

formol) também pode influenciar nos resultados dos valores de biomassa úmida dos 

músculos. Apesar da interferência da presença de líquido nos músculos para o cálculo da 

biomassa, tais valores foram utilizados para a comparação com os resultados obtidos por 

Pantano-Neto (2001), que utilizou a biomassa úmida. 

Levando em consideração os resultados obtidos na análise da biomassa seca relativa 

(a fim de se excluir a influência da água), os músculos depressor mandibulae, preorbitalis e 

adductor mandibulae tiveram maiores valores em P. motoro. Isso possivelmente está 

relacionado com os hábitos alimentares dessa espécie, que tem uma alta participação de 

caranguejos e camarões na dieta (vide Capítulo 1), ao menos para os espécimes analisados 

provenientes do médio rio Negro. Os músculos preobitalis e adductor mandibulae são 

responsáveis pelo fechamento da boca e o depressor mandibulae realiza a depressão da 

cartilagem de Meckel durante a abertura da boca (Wilga & Motta, 1998b), os quais são 

importantes na manipulação de presas com estruturas rígidas (Pantano-Neto, 2001). 

Potamotrygon motoro, assim como P. henlei (Pantano-Neto, 2001) apresentou alta 

biomassa relativa dos músculos adductor mandibulae e preorbitalis, responsáveis pelo 

fechamento da boca durante a manipulação de presas com estruturas rígidas. Tais músculos 

são também bem desenvolvidos em espécies durofágicas da superfamília Myliobatoidea 

(González-Isáis, 2003; González-Isáis & Dominguez, 2004), adaptadas à quebra de 

estruturas rígidas, como os bivalves consumidos por elas (Sasko et al., 2006; Collins et al., 

2007). Os exemplares de P. motoro analisados consumiram principalmente caranguejos e 

estes se encontravam com a estrutura geral relativamente íntegra nos conteúdos estomacais, 

porém com a carapaça esmagada. Diferente do que foi observado por Dean & Motta 

(2004b) e Sasko et al. (2006), P. motoro não “peneira” as presas com carapaças para ingerir 

somente material digerível e de importância nutricional para raia. Uma vez que não ocorre 

essa separação, o músculo depressor mandibulae pode estar contribuindo para uma maior 

abertura da cavidade buco-faríngea, facilitando a passagem de presas grandes e inteiras. 

Uma das descrições pioneiras da musculatura em elasmobrânquios foi a de Marion 

(1905). Tal trabalho descreve o complexo adductor mandibulae, dividindo-o em quatro 

músculos. No entanto, o músculo preorbitalis não é mencionado, e aparentemente não foi 

identificado ou estudado pelo autor. Esses dois músculos apresentam uma conexão lateral às 

mandíbulas, indicando uma ação simultânea durante o fechamento da boca na manipulação 
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da presa, como foi observado em alguns estudos (e.g. Wilga & Motta, 1998; Pantano-Neto, 

2001). 

A biomassa seca relativa dos músculos depressor hyomandibulae, spiracularis e 

coracohyoideus foi maior para P. orbignyi. Segundo Wilga & Motta (1998b), o músculo 

depressor mandibulae não está ativo durante a captura por sucção na raia marinha 

Rhinobatos lentiginosus (Rhinobatidae), porém pode ajudar no aumento do volume da 

cavidade buco-faríngea durante a depressão da cartilagem hiomandibular pelo músculo 

coracohyomandibularis. 

O músculo coracohyoideus está associado à sucção e possivelmente contribui 

também para o aumento da cavidade buco-faríngea durante tal comportamento de captura, 

concordando com a dieta dos espécimes de P. orbignyi analisados, formado principalmente 

por insetos aquáticos. 

A descrição dos músculos craniais ventrais de Miyake et al. (1992) mostra que o 

músculo spiracularis pode ser dividido em dois ramos em algumas espécies de raias, os 

quais os autores denominaram de spiracularis propriamente dito e extensão ventral do 

spiracularis. O spiracularis propriamente dito atua nos movimentos dos olhos e na abertura 

espiracular, enquanto sua extensão ventral auxilia na ventilação e alimentação. 

O papel funcional do músculo spiracularis na alimentação continua obscuro, porém 

Sasko et al. (2006) observaram que o espiráculo é ativo durante a fase preparatória do 

comportamento alimentar em Rhinoptera bonasus (Rhinopteridae) e sua atividade é cessada 

na fase expansiva. É possível que o músculo spiracularis colabore no comportamento de 

apreensão da presa principalmente para P. orbignyi, uma vez que esta espécie consome 

principalmente larvas de insetos (vide Capítulo 1). Essas presas vivem associadas ao 

substrato arenoso, e o processo de bombeamento de água, realizada pela ação dos 

espiráculos, desenterra as presas escondidas no substrato. No entanto, seria necessário obter 

maiores detalhes sobre a função do músculo spiracularis na alimentação dessas raias. 

Segundo Pantano-Neto (2001), é plausível que o músculo spiracularis seja 

importante na alimentação em Potamotrygonidae, uma vez que ele contribui para a redução 

do volume buco-faríngeo durante o comportamento alimentar. Wilga & Motta (1998a) não 

consideraram tal músculo em sua análise eletromiográfica, possivelmente devido à não 

adoção dessa divisão em dois ramos e, conseqüentemente, sua possível diferenciação 

funcional na alimentação de espécies de Rhinobatiformes (cf. Miyake et al., 1992). 
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Alguns músculos oro-branquiais podem estar presentes ou ausentes em certos 

grupos de batóideos. Miyake et al. (1992) realizaram uma descrição dos músculos ventrais 

do arco branquial em vários grupos de raias e mostraram diferenciações em raias elétricas 

da ordem Torpediniformes, com a presença do intermandibularis (então denominado 

“músculo X”), sendo o único grupo de raias a possuir esse músculo. 

Espécies de raias derivadas (como às das famílias Myliobatidae e Rhinopteridae) 

apresentam ainda outro dois tipos de músculos, denominados de “Y” e “Z” por Miyake et al. 

(1992). González-Isáis (2003) mostrou que o músculo “Y” está situado na borda posterior 

da cartilagem de Meckel e afirmou que o músculo “Z” é, na verdade, um pequeno segmento 

do músculo superficial ventral constrictor, anterior ao músculo coracohyoideus. Tal autor 

ainda descreve outro músculo, denominado de “M”, situado ventralmente ao neurocrânio e 

posteriormente às cápsulas nasais em Rhinopteridae. Até o momento, não há conhecimento 

a respeito de modificações ou ocorrência de outros segmentos musculares em espécies de 

Dasyatis e Potamotrygon, e a disposição e a localização dos conjuntos musculares entre 

esses grupos mostraram-se similares, divergindo somente quanto ao tamanho/biomassa 

relativos. 

Comparados aos espécimes de P. orbignyi, que consomem principalmente insetos 

aquáticos, P. motoro apresentou alta participação em biomassa do músculo preorbitalis, que 

auxilia na protrusão da cartilagem palatoquadrada. Uma maior protrusão maxilar traz 

vantagem ao diminuir a distância entre o predador e a presa (Dean et al., 2005), o que pode 

ser um importante fator na captura de caranguejos e peixes, como observado na dieta de P. 

motoro do médio rio Negro (Capítulo 1 da presente tese). Além disso, a protrusão maxilar 

evita que o movimento do corpo da raia afugente presas com alta mobilidade, como os 

peixes e colabora na sua rápida apreensão, diminuindo as chances de escape da presa. 

A comparação entre os espécimes de P. motoro e de P. orbignyi com os da raia 

marinha Dasyatis akajei mostrou diferenças significativas em oito músculos. Apesar da 

ausência de insetos aquáticos no ambiente marinho, D. akajei consome crustáceos e peixes, 

que também fazem parte da alimentação da maioria das espécies de raias de água doce 

(Lasso et al., 1996; Pantano-Neto, 2001; Lonardoni et al., 2006; vide Capítulo 1). Assim 

como P. motoro, D. akajei apresenta a biomassa relativa dos músculos adductor 

mandibulae e preorbitalis significativamente mais alta, comparada com os espécimes de P. 

orbignyi analisados, contribuindo para a quebra de estruturas rígidas de suas presas. Porém, 

ainda na comparação entre P. motoro e D. akajei, esta última apresentou a biomassa relativa 
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maior nos músculos depressor hyomandibulae e depressor mandibulae, indicando uma 

maior depressão da boca e, conseqüentemente sua maior abertura e maior volume da 

cavidade buco-faríngea durante a captura da presa. Infelizmente, não foi possível analisar o 

tamanho relativo das presas consumidas por todas as espécies incluídas no presente estudo 

(Apêndice 3), o que poderia auxiliar na interpretação funcional dessas diferenças 

morfológicas. 

O músculo coracohyoideus foi significativamente maior em D. akajei, 

possivelmente tendo uma contribuição no processo de sucção das presas. Uma comparação 

do comportamento alimentar entre indivíduos de P. motoro e D. akajei mostrou que a 

última utiliza a sucção inicial para a captura da presa, enquanto P. motoro adota 

principalmente a manipulação inicial por mordida (vide Capítulo 4). 

Mesmo que D. akajei utilize a sucção durante a captura de presas, a comparação da 

biomassa muscular entre esta espécie e P. orbignyi mostrou que os músculos depressor 

mandibulae, preorbitalis e adductor mandibulae tiveram biomassas relativas maiores em D. 

akajei, indicando que são músculos importantes para que tal espécie seja capaz de consumir 

presas com estruturas rígidas. No presente estudo, a dieta de D. akajei não foi analisada, e 

as informações a respeito de seu hábito alimentar foram baseadas na literatura (Huveneers 

& Ishihara, 2006). Potamotrygon motoro apresentou a biomassa dos músculos adductor 

mandibulae e depressor mandibulae significativamente maiores que P. orbignyi, mostrando 

sua importância na durofagia da espécie, que consumiu principalmente caranguejos e 

camarões (vide Capítulo 1). 

A cinemática dos elementos craniais de P. motoro mostrou-se semelhante à 

observada por Wilga & Motta (1998b) em Rhinobatos lentiginosus. A depressão mandibular 

é ocasionada pela depressão da cartilagem hiomandibular, iniciando a abertura da boca. A 

depressão mandibular resulta da atividade do músculo depressor hyomandibulae, que, 

segundo Pantano-Neto (2001), age simultaneamente com o músculo 

coracohyomandibularis para que a abertura da boca seja acompanhada pela depressão da 

cartilagem basihial, aumentando o volume da cavidade buco-faríngea. 

Esse aumento é observado em diferentes grupos de raias, como em Rhinobatos 

lentiginosus e Narcine brasiliensis (Wilga & Motta, 1998b; Dean & Motta, 2004a) e 

poderia se pensar que ocorra para compensar o achatamento dorso-ventral do corpo da raia. 

No entanto, espécies de tubarões filtradoras como Rhincodon typus (Rhincodontidae) e 
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Megachasma pelagios (Megachasmidae), mesmo não apresentando a forma do corpo como 

a das raias, também aumentam a cavidade buco-faríngea durante a alimentação para obter 

uma maior área de captura de suas presas (White, 2004; Nelson & Eckert, 2007). É possível 

que o aumento da cavidade buco-faríngea seja facilitado em raias pelo aumento da altura do 

corpo, produzido pela adoção de uma postura convexa durante o forrageamento, 

aumentando a capacidade de sucção da presa. 

A depressão mandibular é auxiliada pelo músculo coracomandibularis, com o 

movimento da cartilagem de Meckel em direção à cauda, enquanto a protrusão da maxila é 

realizada pelo músculo preorbitalis. A protrusão da maxila tem sido observada nos grandes 

tubarões, como os Lamniformes e Carcharhiniformes (Tricas, 1985; Frazzetta & Prange, 

1987), e tem como função aumentar a área de apreensão da presa. Esse movimento é 

comum em raias e é facilitado pelo tipo de suspensão mandibular (tipo Euhiostílico), no 

qual as cartilagens palatoquadrada e de Meckel não se articulam diretamente com o crânio. 

Apesar do pequeno número de estudos sobre o comportamento alimentar em batóideos, 

Wilga & Motta (1998) e Dean & Motta (2004b) também descrevem a protrusão da maxila 

como parte da mecânica alimentar em R. lentiginosus e N. brasiliensis, respectivamente. 

Após a apreensão da presa, o músculo adductor mandibulae faz com que as 

cartilagens palatoquadrada e de Meckel fechem a boca. Porém, a funcionalidade dos 

conjuntos musculares varia de acordo com o tipo e tamanho da presa (Ferry-Graham, 1998). 

Na captura por sucção, os músculos depressor hyomandibulae e coracohyomandibularis 

são ativados para que ocorra uma diminuição repentina na pressão interna da cavidade oro-

branquial durante a apreensão da presa (Pantano-Neto, 2001). No entanto, essa interpretação 

da atuação de cada conjunto de músculos durante a alimentação foi feita a partir de 

conhecimentos sobre a sua função em espécies de elasmobrânquios diferentes das incluídas 

no presente estudo (cf. Wilga & Motta, 1998b; Dean & Motta, 2004a; Pantano-Neto, 2001). 

Nesse sentido, apenas uma análise eletromiográfica em indivíduos de P. motoro, P. orbignyi 

e D. akajei poderia esclarecer com segurança quais músculos estão ativos nas diferentes 

fases do comportamento alimentar dessas espécies. 

O presente estudo mostrou que os espécimes de P. motoro e P. orbignyi 

apresentaram a mesma relação entre hábitos alimentares (consumo de presas moles ou com 

estruturas rígidas) e características musculares semelhantes às de P. henlei e P. motoro, 

respectivamente, analisados por Pantano-Neto (2001). Esse autor descreveu e comparou os 

músculos oro-branquiais entre P. motoro e P. henlei, provenientes do rio Cristalino 
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(afluente do rio Araguaia) e relacionou com seus hábitos alimentares. Tal autor mostrou que 

essas espécies consomem diferentes tipos de presas, onde P. motoro se alimenta 

principalmente de insetos aquáticos (ao contrário do que foi encontrado para os espécimes 

do médio rio Negro), e P. henlei consumiu principalmente gastrópodes. 

A literatura mostra que espécies de Potamotrygonidae consomem uma grande 

quantidade de moluscos, considerados como um item importante para a dieta desse grupo de 

raias (Pantano-Neto, 2001; Lonardoni et al., 2006; Silva & Uieda, 2007). No entanto, esse 

tipo de presa esteve praticamente ausente nos conteúdos estomacais de exemplares 

analisados do médio rio Negro. Essa ausência pode estar relacionada à baixa tolerância 

desse grupo de organismos aos ambientes de águas pretas, devido ao pH muito ácido e 

baixos níveis de cálcio e fósforo dissolvidos na água (Sioli, 1953; Volkmer-Ribeiro et al., 

1998). 

Neste sentido, generalizar o hábito alimentar em espécies de raias de água doce a 

partir de um único estudo pode levar a interpretações errôneas a respeito da mecânica 

alimentar, mostrando que a dieta das raias é dependente da disponibilidade dos tipos de 

presas potenciais nos diferentes ambientes onde ocorrem. 

Da mesma forma, a interpretação da mecânica alimentar em raias não pode ser 

resumida somente no conhecimento da disposição dos seus conjuntos musculares, 

mostrando-se necessária uma análise do seu funcionamento na apreensão, manipulação e 

transporte da presa durante todo o comportamento alimentar (além dos estudos prévios dos 

seus hábitos alimentares). Por exemplo, sabe-se que pode ocorrer a atuação assimétrica dos 

músculos dos lados direito e esquerdo do corpo durante a apreensão da presa, dependendo 

do seu posicionamento sob o corpo [vide Capítulo 4 do presente estudo para informações 

sobre P. motoro e de D. akajei, e Dean & Motta (2004b) para comportamento semelhante 

em Narcine brasiliensis]. A possibilidade de variação do comportamento em função do tipo 

de presa disponível também deve ter um papel preponderante para a ocupação de diferentes 

tipos de ambientes aquáticos pelas raias Potamotrygonidae nas principais bacias 

hidrográficas da região Neotropical. 
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CAPÍTULO 4 – ESTUDO COMPARATIVO DO COMPORTAMENTO 

ALIMENTAR EM INDIVÍDUOS DE Potamotrygon motoro 

(POTAMOTRYGONIDAE) E Dasyatis akajei (DASYATIDAE) 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os elasmobrânquios alimentam-se de uma grande variedade de grupos taxonômicos 

de presas, desde plâncton até grandes teleósteos e mamíferos aquáticos (Cortés, 1999; Motta 

& Wilga, 2001). Para que haja sucesso na obtenção de alimento, além de um complexo 

sistema sensorial (visão, olfato, eletrorreceptores e mecanorreceptores) atuando em conjunto 

para a localização de presas (Kalmijn, 1982; Maruska, 2001; Hueter et al., 2004), esses 

organismos são capazes de apresentar diferentes modos de captura e ingestão das presas 

(Wilga & Motta, 1998a; Motta & Wilga, 2001). 

De forma geral, os elasmobrânquios possuem um aparelho bucal relativamente 

simples, com as mandíbulas constituídas por cartilagens meckeliana (mandíbula) e 

palatoquadrada (maxila) e um arco hióide (formado pela hiomandíbula, ceratohial e basihial) 

(Motta, 2004). Segundo Motta & Wilga (2001), a suspensão mandibular é formada pelo 

apoio que o elemento hiomandibular do arco hióide dá ao arco mandibular (formado pela 

maxila e mandíbula) e pelo número de conexões e ligamentos entre o palatoquadrado e o 

crânio. Motta & Wilga (2001) também afirmam que os tipos de suspensão mandibular 

encontrados em elasmobrânquios têm uma relação direta com o seu comportamento 

alimentar, determinando a extensão da protrusão mandibular durante a apreensão das presas. 

A suspensão mandibular do tipo Anfistílico, existente em tubarões da ordem 

Hexanchiformes, apresenta uma articulação etmoidal e pós-orbital entre o palatoquadrado e 

o crânio e pouca contribuição da hiomandíbula no apoio às mandíbulas. O tipo Hiostílico, 

presente em tubarões da ordem Carcharhiniformes, tem a articulação etmoidal entre o 

processo etmoidal e o palatoquadrado e uma conexão anterior por um ligamento 

etmopalatino, deixando a maxila amplamente protrátil. O tipo Orbitostílico, característico de 

tubarões da ordem Squaliformes, tem a suspensão da maxila similar ao Hiostílico, exceto 

pela presença de uma articulação orbital entre o palatoquadrato e a região orbital do crânio. 

O tipo Euhiostílico, que ocorre em todas as raias, tem as mandíbulas suspensas somente pela 

hiomandíbula e não apresenta ligamentos, conexões ou articulações entre o palatoquadrado e 

o crânio. As raias são capazes de extrema protrusão das mandíbulas, comparados aos 

modernos elasmobrânquios (Wilga & Motta, 1998b). 

Mesmo que o aparelho bucal em elasmobrânquios seja considerado simples, a 

mecânica alimentar utilizada pode variar muito entre esses organismos e inclui espécies 

filtradoras, como o tubarão-baleia Rhincodon typus (Rhincodontidae) (Nelson & Eckert, 

2007), aqueles que se alimentam por sucção, como Ginglymostoma cirratum 
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(Ginglymostomatidae) (Motta & Wilga, 1999), durofágicas, como o tubarão Heterodontus 

francisci (Heterodontidae) (Summers et al., 2004) e megacarnívoros, como os grandes 

tubarões Carcharhiniformes e Lamniformes (Strong, 1990; Motta & Wilga, 1995; Wilga, 

2005). 

Devido a essa variação, o comportamento alimentar tem sido intensivamente 

analisado em elasmobrânquios (Motta, 2004). No entanto, muitos estudos têm sido 

realizados em tubarões das ordens Carcharhiniformes e Squaliformes, tais como espécies de 

Carcharhinidae (Frazzetta & Prange, 1987; Motta et al., 1997), Squalus acanthias (Wilga & 

Motta, 1998a) e Sphyrna tiburo (Wilga & Motta, 2000). 

Em espécies de batóideos a situação é bastante diferente, com uma marcante 

escassez de informações sobre o mecanismo e comportamento alimentar. É provável que 

isso esteja, em parte, relacionada ao achatamento dorso-ventral do corpo e à posição ventral 

da boca, bem como aos hábitos bentônicos de boa parte das espécies. Esse conjunto de 

características morfológicas e comportamentais resulta em uma dificuldade de observação 

da região ventral das raias e, conseqüentemente, dos mecanismos alimentares no ambiente 

natural. 

Investigações sob condições de cativeiro em espécies de raias foram feitas em 

Rhinobatos lentiginosus (Rhinobatidae) (Wilga & Motta, 1998b) e Narcine brasiliensis 

(Narcinidae) (Dean & Motta, 2004a, b), mostrando não somente a disposição dos conjuntos 

musculares, mas o papel de cada um deles e a cinemática envolvida na apreensão e ingestão 

do alimento. Sasko et al. (2006), em um estudo realizado com Rhinoptera bonasus 

(Rhinopteridae) observaram que essa raia utiliza a escavação e a pressão exercida pelo lobo 

cefálico (modificação da extensão anterior das nadadeiras peitorais) na procura e captura de 

presas. 

Em relação às raias de água doce da família Potamotrygonidae, o conhecimento a 

respeito do comportamento alimentar é mínimo, sendo restrito a algumas inferências feitas a 

partir da análise de conteúdos estomacais (e.g. Lasso et al., 1996). Pantano-Neto (2001) 

estudou a participação dos músculos oro-branquiais na alimentação e relacionou-os com os 

hábitos alimentares de Potamotrygon motoro e P. henlei. Esse autor mostrou que a primeira 

espécie consumiu predominantemente larvas de insetos e teve a maior participação de 

biomassa relativa para os músculos spiracularis e depressor hyomandibularis (ativos 

durante a sucção de presas), enquanto que a segunda, alimentou-se principalmente de 

crustáceos e apresentou os músculos adutores mais desenvolvidos (responsáveis pelo 

fechamento da boca durante a apreensão e manipulação das presas). 
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A conservação ou variação (modulação) da atuação do aparelho bucal é determinada 

não somente pelo tipo e tamanho da presa, mas pela tática que a raia adota para a captura e 

manipulação das mesmas (Ferry-Graham, 1998; Motta & Wilga, 2001). 

Os tubarões podem utilizar a visão para distinguir forma e brilho de suas presas 

(Hueter et al., 2004), e conseqüentemente podem apresentar variação no comportamento 

alimentar devido a diferenças no tamanho e tipo da presa. Diferentemente, as raias, por 

possuírem posicionamento ventral da boca e dorsal dos olhos, apresentam limitação visual 

em relação ao posicionamento da presa no momento da apreensão. A procura por alimento 

em raias é realizada principalmente por componentes sensoriais não-visuais (Maruska, 

2001). Apesar da escassez de estudos sobre a ocorrência de modulação do mecanismo 

alimentar em espécies de batóideos, é possível que ocorram diferenças no comportamento 

alimentar relacionadas ao consumo de presas com diferenças no tamanho, na consistência 

(e.g. presença/ausência de estruturas rígidas) ou de diferentes níveis tróficos. 

Para as raias Potamotrygonidae, o ambiente dulcícola apresenta características 

estruturais diferentes do ambiente marinho, que podem representar dificuldades específicas 

durante a procura e captura. Por exemplo, a presença de bancos de folhiço submersos e 

raízes de plantas no substrato dos rios pode condicionar diferenças no mecanismo alimentar 

de raias de água doce, em relação àqueles empregados por espécies marinhas. Além disso, 

mesmo que o tipo de suspensão mandibular seja similar para todos os batóideos, diferenças 

nos modos de captura podem existir entre as espécies, devido às características morfológicas 

e comportamentais dos diferentes tipos de presas consumidas. 

 Com o objetivo de obter informações sobre o modo de captura de presas em raias, 

este capítulo apresenta um estudo comparativo sobre o comportamento alimentar em 

indivíduos da raia de água doce Potamotrygon motoro (Potamotrygonidae) e da raia marinha 

Dasyatis akajei (Dasyatidae) em condições de cativeiro. Os objetivos específicos foram: (i) 

identificar e comparar as fases funcionais da alimentação (Fases Preparatória, Expansiva, 

Compressiva e de Recuperação) entre os indivíduos das duas espécies de raias; e (ii) 

descrever o modo de captura, manipulação e transporte de presas por indivíduos destas duas 

espécies de raias. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo foi realizado no Departamento de Biologia Marinha, da Faculdade 

de Ciências Marinhas e de Tecnologia, da Universidade de Tokai (Programa de Treinamento 
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Técnico – Japan International Cooperation Agency – JICA). Foram utilizados dois 

indivíduos machos de Potamotrygon motoro (14,7 cm e 15,0 cm de largura de disco - LD), 

obtidos no comércio internacional de peixes ornamentais (procedentes da Colômbia) e um 

indivíduo de Dasyatis akajei (16,0 cm de LD, macho), proveniente da costa leste central do 

Japão. Tais espécies foram escolhidas por (1) consumirem um mesmo tipo de presa, no caso 

camarões; (2) pelo fato de P. motoro ser uma espécie comumente encontrada no comércio 

de peixes ornamentais, a um preço acessível e ser bastante resistente ao estresse do 

transporte; e (3) pelo fato de D. akajei ser uma espécie comum e abundante na costa do 

Japão, facilitando sua aquisição e manutenção em cativeiro. 

Potamotrygon motoro e D. akajei foram mantidas em aquários de acrílico, medindo 

120x60x60 cm e 60x35x30 cm, respectivamente. Inicialmente, P. motoro foi mantida em 

um aquário onde também foram realizados os vídeo-registros do comportamento alimentar. 

Durante o estudo, a temperatura da água no aquário foi mantida constante (26+1º C) e o 

fotoperíodo de 10h:14h (claro:escuro). Dasyatis akajei foi mantida em água salgada natural, 

com temperatura de 20+2º C, em ambiente com fotoperíodo de 12h:12h. A aclimatação dos 

espécimes em cativeiro levou em torno de dois dias e, após isso, as raias foram alimentadas 

com camarão vivo uma vez por dia, administrando de oito a dez camarões por raia. O 

alimento foi oferecido com a luz do ambiente local acesa e em horários regulares. 

O comportamento alimentar foi registrado em 250 e 500 fotogramas/s
-1 

utilizando 

duas câmeras de vídeo de alta velocidade Phantom, dos modelos Phantom v4.2 e Miro 3. 

Sob o fundo transparente do aquário foi posicionado um espelho medindo 50 x 50 cm 

disposto em ângulo de 45º, para facilitar a visão ventral da raia. Uma câmera foi posicionada 

para filmar diretamente o aquário em vista lateral, enquanto a segunda câmera foi orientada 

diretamente para o espelho, com o intuito de filmar simultaneamente a parte ventral da raia. 

Durante as filmagens, o aquário foi iluminado utilizando duas luminárias de 500 w de 

quartz-halógeno cada, sendo uma posicionada junto a cada câmera. O registro simultâneo do 

mecanismo de alimentação pelas duas câmeras foi garantido pelo uso de um sincronizador. 

Para a orientação espacial, foi utilizado um grid (quadrados de 2 x 2 cm) impresso na parede 

do fundo do aquário. 

 Os registros foram realizados durante três dias, sendo que a quantidade de alimento 

fornecida aos indivíduos foi reduzida no dia anterior ao experimento, como forma de 

estimular o processo de alimentação nas raias cativas. Primeiramente, as raias P. motoro 

foram filmadas, totalizando 13 eventos de comportamento alimentar. Após isso, as raias 

foram transferidas para um aquário provisório, a água doce foi retirada e substituída por 
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água salgada natural, e foi realizado o processo de aclimatação de D. akajei. Foram 

realizadas filmagens de 15 eventos de comportamento alimentar para D. akajei. Para ambas 

as espécies, foram oferecidos camarões vivos como presas, com tamanho entre 3,4 e 4,5 cm 

de comprimento. Os eventos de filmagem foram iniciados com o oferecimento de um 

camarão e terminados logo após a raia ter engolido completamente a presa. 

As vídeos-seqüências capturadas foram previamente armazenadas na memória da 

câmera filmadora. Cada evento durou aproximadamente 16 segundos para filmagens a 250 

fotogramas/s
-1

 e oito segundos para filmagens de 500 fotogramas/s
-1

. Após a captura das 

imagens, o vídeo obtido foi transferido para o computador e digitalizado com auxílio do 

programa Phantom. O mesmo programa foi utilizado para que todos os fotogramas do vídeo 

fossem transformados em figura (formato BMP). 

 O tempo de registro de cada fotograma foi calculado em milissegundos (ms) a partir 

da imagem digitalizada ou contando campo a campo (um fotograma = 4 ms e 2ms, para 250 

e 500 fotogramas/s
-1

, respectivamente), seguindo Motta et al. (2002). 

 As vídeo-seqüências realizadas em indivíduos de Potamotrygon motoro excederam o 

tempo máximo de gravação, registrando os últimos 16 segundos do comportamento 

alimentar (na velocidade 250 fotogramas/s
-1

). Neste caso, o início do comportamento 

alimentar foi reportado em uma planilha à parte durante o experimento. 

A descrição do comportamento alimentar foi realizada a partir da análise das vídeo-

seqüências e foi apresentada a partir da seleção de fotogramas. O tempo de duração da 

mecânica alimentar adotada pelas raias foi calculado a partir da quantificação dos 

fotogramas, apresentados da seguinte forma: média  dp (mínimo - máximo; n). 

Para melhor compreensão do uso de alguns termos, a descrição do comportamento 

alimentar seguiu Wilga & Motta (1998b), com modificações, compreendendo a captura, a 

manipulação e o transporte da presa. A captura representa a obtenção da presa, consistindo 

de dois comportamentos seqüenciais, a investida (ram) e a apreensão. O primeiro (ram) 

ocorre quando a raia desloca seu corpo subitamente em direção à presa elevando seu focinho 

sobre ela. O segundo é quando a raia pressiona as margens das nadadeiras peitorais contra o 

substrato, redirecionando o corpo em direção à presa para que esta seja engolfada pela boca. 

A manipulação é o processamento da presa na boca, após a apreensão, reposicionando-a ou 

reduzindo-a na cavidade bucal. E o transporte é a passagem da presa da cavidade bucal 

para o esôfago. 

Ainda segundo Wilga & Motta (1998b), o comportamento alimentar pode ser 

dividido em quatro fases funcionais, envolvendo movimentos craniais e a atividade motora. 
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A Fase Preparatória consiste na compressão da cavidade bucal no momento imediatamente 

anterior à abertura da boca. A Fase Expansiva é a abertura da boca, e compreende a 

seqüência de movimento desde o início da depressão mandibular até o seu ponto de 

depressão máxima e a protrusão da maxila. A Fase Compressiva consiste no fechamento da 

boca, estendendo-se desde o momento de depressão máxima da mandíbula até o completo 

fechamento da boca; e, finalmente, a Fase de Recuperação, onde as maxilas fechadas 

retornam à posição de repouso. 

Alguns termos utilizados para descrever o comportamento alimentar foram definidos 

da seguinte forma: sucção total é quando a presa é sugada por completo para o interior da 

cavidade bucal; sucção parcial indica que a presa é sugada incompletamente, mantendo-a 

parcialmente fora da cavidade bucal. Apreensão mandibular é o momento de captura 

(apreensão) da presa pelas mandíbulas, não ocorrendo a colaboração da sucção para a 

obtenção da presa. 

 

3. RESULTADOS 

 

Todas as fases funcionais do comportamento alimentar foram identificadas para os 

indivíduos analisados de Potamotrygon motoro e Dasyatis akajei. O comportamento de 

investida durante a Fase Preparatória mostrou-se semelhante para as duas espécies. Após a 

localização da presa, as raias elevam o focinho em direção à presa e, posteriormente, o corpo 

é investido sobre a mesma. A elevação do focinho foi seguida pela depressão mandibular, 

iniciando-se a Fase Expansiva (Figura 1). Com a depressão mandibular, ocorre a protrusão 

da maxila e a expansão da cavidade bucal. Tais movimentos aumentam a área oro-branquial, 

facilitando a apreensão da presa. A partir do momento da apreensão da presa, inicia-se a 

Fase Compressiva. Tal fase ocorre com o fechamento da boca, com o encontro da mandíbula 

e da maxila, capturando a presa. Porém, durante essa fase, a presa pode ser engolfada 

totalmente (sucção) ou mantida entre as mandíbulas (apreensão mandibular) para a 

manipulação por mordidas, para facilitar a ingestão do alimento. Após a manipulação da 

presa, a Fase de Recuperação inicia-se com o término do uso das mandíbulas. A maxila e a 

mandíbula retornam para a sua posição de repouso, com o fechamento da boca e ocorre a 

ingestão da presa (passagem da presa ao esôfago). 
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Figura 01. Composição da seqüência de fotogramas do 

comportamento de investida para a captura da presa nos indivíduos 

de Potamotrygon motoro (A) e Dasyatis akajei (B), em vista 

lateral. Em cada fotograma está indicado o tempo em 

milissegundos (ms). A seqüência mostra a elevação do focinho (a) 

sobre a presa, compreendendo a Fase Preparatória. Em seguida 

ocorre a depressão mandibular (c) e do focinho (d) nas duas 

espécies, iniciando a Fase Expansiva. A localização da presa está 

indicada por seta em A e B. 

 

 

O comportamento alimentar nos espécimes de Potamotrygon motoro e Dasyatis 

akajei foi tratado separando em captura (investida e apreensão), manipulação e transporte. 

Somente aqueles comportamentos similares para as duas espécies foram apresentados em 

conjunto. 
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Captura – Investida 

Os indivíduos analisados de Potamotrygon motoro e Dasyatis akajei apresentaram o 

comportamento de investida (ram) semelhante (Figura 1). No entanto, a investida inicial 

nem sempre foi seguida de captura da presa, ficando esta eventualmente aprisionada sob o 

corpo da raia (Figura 02). Mesmo quando não houve a apreensão da presa, tanto os 

indivíduos de P. motoro quanto o de D. akajei mantiveram as nadadeiras peitorais 

pressionadas contra o substrato, evitando o escape da presa, para uma nova tentativa de 

captura. Na segunda tentativa de apreensão, as raias redirecionaram o corpo até que a boca 

se aproximasse da presa, iniciando a abertura da boca para a captura da mesma (Figura 03). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02. Composição da seqüência de fotogramas sobre o comportamento de investida - sem a 

captura da presa - nos indivíduos em Potamotrygon motoro (A) e Dasyatis akajei (B), em vista 

ventral. Em cada fotograma está indicado o tempo em milissegundos (ms). A – a presa encontra-se à 

frente da raia (a) e, com a elevação do focinho (b), a presa não é capturada (c) e se afasta 

anteriormente à boca (d); B – a raia eleva o focinho (a e b) na investida, porém a presa passa pela 
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boca da raia (c) e fica sob as aberturas branquiais (d). O comportamento de investida compreende a 

Fase Preparatória (fotogramas a e b, das seqüências A e B) e, mesmo que não tenha ocorrida a 

apreensão da presa, é seguida pela Fase Expansiva (fotogramas c e d, das seqüências A e B). A 

localização da presa está indicada por seta em A e B. 
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Figura 03. Composição da seqüência de fotogramas mostrando a apreensão da presa por 

indivíduos de Potamotrygon motoro (A) e Dasyatis akajei (B), em vista ventral. Em cada 

fotograma está indicado o tempo em milissegundos (ms). A – a raia pressiona as margens do disco 

(a) para evitar a fuga da presa. Dá-se início à apreensão, a partir da movimentação do corpo e 

reposicionamento da boca em relação à presa (b e c), seguidos pela abertura da boca (d) e 

protrusão da maxila (e) (Fase Expansiva) para a captura a presa (f) (Fase Compressiva); B – após 

uma investida sem captura, inicia-se uma nova tentativa de apreensão; a presa permanece retida 

sob o disco (a), e a raia movimenta o corpo direcionando a boca à presa (b e c), ocorrendo a 

captura (d). A localização da presa está indicada por seta em A e B. 

 

 

Captura – Apreensão 

 

Potamotrygon motoro 

O comportamento alimentar nos indivíduos de Potamotrygon motoro foi observado e 

registrado em 13 vídeo-seqüências. Todos os eventos de captura de presa observados foram 

realizados com a captura por apreensão mandibular, exceto em um evento onde ocorreu a 

captura por sucção. 

A apreensão mandibular foi caracterizada pela retenção da presa entre as mandíbulas, 

resultante da protrusão mandibular (Figura 04). Após a apreensão mandibular ocorreu a 

manipulação oral por mordidas e foi observada em oito eventos de alimentação, durando em 

média 2394 ms 1537 dp (1096-5896 ms; n = 8). Nos demais eventos, não foi possível 

registrar o tempo total do processo, uma vez que o comportamento alimentar ultrapassou o 

tempo máximo de captura de vídeo de cada seqüência. 

No caso da captura por sucção, a apreensão foi seguida de manipulação oral da presa 

dentro da cavidade oral. O tempo total despendido na seqüência de apreensão por sucção foi 

de aproximadamente 400 ms (Figura 05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04. Composição da seqüência de fotogramas mostrando a apreensão mandibular na captura 

(apreensão) de presa nos indivíduos de Potamotrygon motoro, em vista ventral. Em cada fotograma 
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está indicado o tempo em milissegundos (ms). A captura da presa inicia-se com a abertura da boca 

(Fase Expansiva) (a). Em seguida, ocorre o movimento de mordidas (Fase Compressiva), com a 

presa parcialmente fora da cavidade bucal (b – d).  A localização da presa está indicada por seta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05. Composição da seqüência de fotogramas da captura inicial da presa por 

sucção por um indivíduo de Potamotrygon motoro, em vista ventral, mostrando a presa 

sob a boca (a) seguida da rápida apreensão da mesma pela raia por meio da sucção 

(Fase Expansiva) (b e c), deixando somente uma pequena parte da presa fora da boca 

(Fase Compressiva) (d). Em cada fotograma está indicado o tempo em milissegundos 

(ms). A localização da presa está indicada por seta. 

 

 

 

Dasyatis akajei 

O comportamento alimentar de Dasyatis akajei foi analisado a partir de observações 

de 15 vídeo-seqüências obtidas de um mesmo indivíduo. Após a investida sobre a presa, a 

raia assumiu uma postura convexa do corpo, cercando-a com a pressão das nadadeiras 

peitorais apoiadas contra o substrato, evitando sua fuga. Essa posição do corpo fez com que 

a raia aumentasse a altura do seu corpo em média 24% em relação ao momento anterior à 

investida (amplitude 8 – 42%; n = 12), conforme mensurações realizadas em relação ao grid 

localizado na parte posterior do aquário (Figura 06). 
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Figura 06. Composição da seqüência de 

fotogramas do processo de alimentação do 

indivíduo de Dasyatis akajei, em vista lateral, 

mostrando a elevação do corpo após a apreensão 

da presa (a – c). Em cada fotograma está indicado 

o tempo em milissegundos (ms). A localização da 

presa está indicada por seta. O grid no fundo da 

imagem apresenta 2 cm entre as linhas. 

 

 

Em dez eventos houve a apreensão mandibular, o qual consistiu de movimentos de 

mordida, mantendo a presa entre as maxilas (Figura 07). Em quatro eventos, a sucção foi a 

mecânica inicial para a captura da presa (Figura 08), durando em média 129 ms  36,7 dp 

(88-172 ms), para posteriormente manipular a presa por mordidas. Em apenas um evento de 

alimentação não foi possível observar o comportamento de investida, por ter ultrapassado o 

tempo máximo de captura de imagem da câmera. 
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Figura 07. Composição de uma seqüência de fotogramas da apreensão mandibular 

de presa por indivíduo de Dasyatis akajei, em vista ventral. A raia manipula a presa 

mantendo-a entre as maxilas (Fase Expansiva) (a) com movimentos de mordidas 

(Fase Compressiva) (b – c). Em cada fotograma está indicado o tempo em 

milissegundos (ms). A localização da presa está indicada por seta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08. Composição de seqüência de fotogramas mostrando a apreensão da presa por sucção em 

indivíduo de Dasyatis akajei, em vista ventral. Após a investida (Fase Preparatória) (a e b), a raia 

utilizou a sucção total (c – f) para a apreensão da presa (Fase Expansiva e Compressiva). Em cada 

fotograma está indicado o tempo em milissegundos (ms). A localização da presa está indicada por 

seta. 
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Manipulação 

 

Potamotrygon motoro 

A manipulação oral nesta espécie foi caracterizada por movimentos de mordida, 

quando as raias mantiveram as presas parcialmente fora da boca (Figura 09a). 

A manipulação oral compreendeu uma ou mais seqüências de expulsão e de sucção 

da presa (Figuras 09a e b). Esses movimentos resultaram no processamento da presa, 

incapacitando-a e evitando sua fuga. Após a apreensão inicial da presa, a raia realizou 

movimentos de mordida, porém mantendo a presa parcialmente dentro da cavidade bucal. O 

processo completo da manipulação foi finalizado com a sucção da presa, o qual durou em 

média 147 ms  37,3 dp (108-216 ms; n = 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09a. Composição da seqüência de fotogramas ilustrando a 

manipulação oral da presa por um indivíduo de Potamotrygon 

motoro, em vista ventral. A presa é abocanhada (a – c) e depois é 

parcialmente posta para fora, acompanhada de movimentos de 
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mordidas (d – f). Em cada fotograma está indicado o tempo em 

milissegundos (ms). A localização da presa está indicada por seta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09b. Continuação da composição da seqüência de fotogramas sobre a sucção 

após a manipulação oral da presa por um indivíduo de Potamotrygon motoro, em vista 

ventral. Após a presa ser colocada para fora (a), esta é ingerida por sucção total da 

presa (b – d), iniciando o transporte oral final (início da Fase de Recuperação). Em 

cada fotograma está indicado o tempo em milissegundos (ms). A localização da presa 

está indicada por seta. 

 

 

Durante o comportamento de alimentação, os indivíduos de P. motoro apresentaram 

movimentos assimétricos da boca (para a direita e para a esquerda). Tais movimentos 

acompanharam a localização da presa, facilitando a apreensão ou a manipulação da mesma 

(Figura 10). 
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Figura 10. Movimentos assimétricos da boca durante a 

alimentação em indivíduos de Potamotrygon motoro, em vista 

ventral. Os fotogramas a e c mostram dois eventos de 

alimentação em que a boca está em posição simétrica (os lados 

direito e esquerdo separados por uma linha). Os fotogramas b e 

d mostram o movimento para os lados direito (D) e esquerdo 

(E) (seta), respectivamente, acompanhando o posicionamento da 

presa. 
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Dasyatis akajei 

Durante a manipulação, foi observada a ocorrência de sucção parcial (Figura 11), a 

qual a raia adota possivelmente para o reposicionamento da presa na cavidade bucal durante 

a mastigação. Em eventos onde ocorreu primeiramente a manipulação oral, a presa 

permaneceu na boca em média 5095 ms  2485,6 dp (1412-10084 ms; n = 10) até que 

passasse a utilizar a sucção parcial para o engolfamento total da presa. A raia continuou com 

a manipulação da presa, inteiramente dentro da boca, até que esta fosse ingerida e ocorresse 

o transporte oral final. 

Em eventos onde a apreensão da presa ocorreu por sucção, esta foi seguida pela 

manipulação oral e, durante esta, foi observada a sucção parcial da presa até o transporte 

final, exceto em um evento em que a raia expeliu totalmente a presa e retornou à 

manipulação oral até o transporte final. O indivíduo de Dasyatis akajei também realizou 

movimentos assimétricos da boca, tanto durante a apreensão da presa como na manipulação 

oral (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Composição de uma seqüência de fotogramas mostrando a manipulação oral de presa 

por indivíduo de Dasyatis akajei, em vista ventral. Durante a manipulação (a), a raia utiliza a 

sucção parcial da presa (b – d) e continua com movimentos de mordidas (e). Em cada fotograma 

está indicado o tempo em milissegundos (ms). A localização da presa está indicada por seta. 

 

 

 

  

 

 

 
404ms 364ms 

288ms 196ms 0ms 

d 

c 

e 

b a 



 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Movimentos assimétricos da boca durante o processo de alimentação pelo indivíduo 

de Dasyatis akajei. Os fotogramas a e c mostram dois eventos de alimentação em que a boca 

está em posição simétrica (os lados direito e esquerdo separados por uma linha). Os fotogramas 

b e d mostram o movimento para os lados direito (D) e esquerdo (E) (seta), respectivamente, 

acompanhando o posicionamento da presa durante a manipulação oral. 

 

 

Transporte  

 

Os indivíduos de Potamotrygon motoro e de Dasyatis akajei apresentaram 

sequências de transporte das presas similares. Após a manipulação, os movimentos de 

mordidas continuaram, porém com a presa totalmente dentro da cavidade bucal. Em seguida, 

tais movimentos são cessados para o transporte (passagem) do alimento da cavidade bucal 

para o esôfago, finalizando o comportamento alimentar. 

As sequências comportamentais do processo de alimentação nos indivíduos de P. 

motoro e D. akajei estão sumarizadas nos fluxogramas das Figuras 12 e 13. 
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Figura 13. Fluxograma representativo do comportamento alimentar apresentado por 

indivíduos de Potamotrygon motoro, sob condições de cativeiro. Após a investida sobre a 

presa, foi observada a apreensão por sucção (1) em um evento e apreensão mandibular na 

maioria dos eventos de alimentação. Durante a manipulação, ocorreu a seqüência de 

expulsão e sucção da presa, que se repetiu mais de uma vez (2) em quatro eventos 

observados. A manipulação foi seguida pelo transporte oral final, com a passagem do 

alimento da cavidade bucal até o esôfago. Seta tracejada = seqüência pouco observada. 
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Figura 14. Fluxograma representativo do comportamento alimentar apresentado pelo 

indivíduo de Dasyatis akajei, sob condições de cativeiro. Após a investida sobre a presa, a 

apreensão ocorreu por sucção (1) em quatro eventos e a apreensão mandibular na maioria 

dos eventos de alimentação. Durante a manipulação por mordida, ocorreram seqüências de 

sucção parcial da presa. Em um evento que houve a apreensão por sucção, a presa foi 

expelida por completo da boca (2) e em seguida retornando à manipulação. E em um evento 

(3) em que houve a apreensão mandibular, ocorreu a sucção parcial no final da manipulação 

da presa. O transporte oral final ocorreu com a passagem do alimento da cavidade bucal até 

o esôfago. Seta tracejada = seqüência pouco observada. 
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4. DISCUSSÃO 

 

O conhecimento a respeito do comportamento alimentar em elasmobrânquios 

praticamente se limita às espécies de tubarões, como Carcharodon carcharias (Lamnidae), 

Negaprion brevirostris (Carcharhinidae) e Sphyrna tiburo (Sphyrnidae) (e.g. Tricas, 1985; 

Motta et al., 1997; Wilga & Motta, 2000). Apesar de muitas espécies de raias habitarem 

ambientes costeiros e de águas rasas, existe uma escassez de estudos sobre seu 

comportamento alimentar. Um fator que dificulta a investigação sobre os modos de captura e 

manipulação de presas em espécies de raias de hábitos bentônicos é a falta de visão das 

táticas utilizadas devido ao posicionamento ventral da boca, o que torna experimentos sob 

condições em cativeiro essenciais para a observação detalhada desse comportamento (e.g. 

Wilga & Motta, 1998b; Ebert & Cowley, 2003; Dean & Motta, 2004b). 

Todas as fases funcionais do comportamento alimentar conhecidas para 

elasmobrânquios foram identificadas para os indivíduos de Potamotrygon motoro e Dasyatis 

akajei. Durante a Fase Preparatória, os indivíduos de P. motoro e D. akajei posicionaram o 

corpo sobre a presa, arqueando-o dorsalmente e assumindo uma forma convexa, as 

nadadeiras pélvicas, peitorais e focinho, apoiados contra o substrato, para evitar a fuga da 

presa. 

O comportamento de arquear o corpo já havia sido observado em estudos realizados 

por Gilliam & Sullivan (1993), ao analisarem a alimentação de Dasyatis americana, bem 

como para Rhinobatos lentiginosus por Wilga & Motta (1998b); porém, nessa espécie de 

raia, a cauda também foi empregada para evitar que a presa escapasse. Segundo esse autores, 

R. lentiginosus investe sobre a presa com uma aproximação rápida, colocando o corpo sobre 

ela e contra o substrato, até que a raia direcione a boca à presa, utilizando as nadadeiras 

peitorais e pélvicas, rostro e cauda para manobrar o corpo. Comportamento semelhante foi 

observado durante a apreensão da presa em Urobatis halleri (Urotrygonidae) em ambiente 

natural por Babel (1967) e por Ebert & Cowley (2003) para D. chrysonota e por Dean & 

Motta (2004b) para Narcine brasiliensis, sob condições de cativeiro. Os indivíduos de P. 

motoro e D. akajei analisados também utilizaram métodos semelhantes a esse, onde a 

manobra busca direcionar a boca até a presa e, conseqüentemente, possibilitar sua 

apreensão. 

No entanto, a posição dorsal dos olhos nas raias possivelmente faz com que a 

investida nem sempre seja seguida da apreensão imediata da presa. Quando não ocorre a 

captura, a raia evita o escape da presa prendendo-a sob o corpo e realizando uma nova 
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tentativa de capturá-la. No presente estudo, foi observado que, quando a presa não era 

apreendida na primeira investida, a raia “tateava” para localizar o posicionamento da presa 

sob o corpo e, posteriormente redirecionava a boca até a presa com movimentos do corpo. 

Esse comportamento de direcionamento da boca mostra que os órgãos mecanotáteis da 

superfície ventral da raia podem ter um papel essencial na localização da posição da presa 

sob o corpo (Maruska, 2001; Maruska & Tricas, 2004), evitando que a raia tenha que 

investir novamente sobre a presa. Esse movimento de direcionamento da boca é 

principalmente auxiliado pela oscilação das nadadeiras peitorais. No caso de P. motoro, foi 

observado que as nadadeiras pélvicas funcionam como “remos” durante a locomoção para a 

captura de sua presa (vide Capítulo 5), enquanto que o indivíduo de D. akajei apresentou 

apenas movimentos sutis das nadadeiras pélvicas. 

Diferenças nos métodos de direcionamento e captura de presas podem ser 

encontradas em espécies de raias mais derivadas. Sasko et al. (2006) observaram que 

Rhinoptera bonasus (Rhinopteridae) mantém o lobo cefálico horizontalmente e as 

nadadeiras peitorais e pélvicas contra o substrato, formando uma câmara ao redor da boca. 

Essa raia abre e fecha a boca repetidamente liberando jatos de água sobre a presa enterrada, 

com o intuito de re-suspender o sedimento e assim capturar a presa. Ainda esses mesmos 

autores afirmam que raias do gênero Manta (Mobulidae), que também possuem lobos 

cefálicos, empregam essas estruturas somente para a orientação do fluxo de plânctons 

durante a alimentação, por serem raias filtradoras. 

O uso de lobos cefálicos durante a alimentação também é encontrado nos tubarões da 

família Sphyrnidae. Wilga & Motta (2000) observaram que o tubarão martelo Sphyrna 

tiburo utilizou seu lobo cefálico para imobilizar a presa antes da apreensão. Strong (1990) 

observou que Sphyrna mokarran (Sphyrnidae) também empregou o lobo cefálico para 

imobilizar uma raia Dasyatis americana, e sugeriu que essa diferença anatômica neste grupo 

de tubarões facilita o manuseio de presas grandes. Apesar das raias Potamotrygonidae e 

Dasyatidae não apresentarem lobos cefálicos, o prolongamento anterior das nadadeiras 

peitorais que forma o focinho muitas vezes foi utilizado para segurar a presa quando esta 

não chegava até a boca durante a investida inicial. 

Em geral, a captura de presas pode ocorrer de duas formas: por sucção e por 

investida (ram) seguida de apreensão mandibular. Os elasmobrânquios podem apresentar a 

captura por uma dessas formas ou uma combinação delas (Wilga & Motta, 1998a). Essa 

diferenciação no comportamento de captura foi explicada por Ferry-Graham (1998) e Wilga 

& Motta (1998a), que mostraram que tubarões das espécies Triakis semifasciata (Triakidae) 
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e Squalus acanthias (Squalidae) podem apresentar variação ou conservação nas táticas de 

captura de presas, de acordo com o tipo ou diferenças no tamanho das mesmas. 

A sucção envolve uma diminuição na pressão da cavidade bucofaríngea de tal modo 

que a presa é puxada para dentro da boca (Motta, 2004), e parece ser predominante em 

alguns grupos de tubarões e nas raias, podendo ser adotada para a captura de presas que 

estão sobre ou sob o substrato. Espécies de raias que consomen peixes, podem utilizar a 

sucção combinada com a protrusão maxilar para obter o sucesso na captura da presa (Babel, 

1967; Motta, 2004). Um exemplo disso é a espécie Leucoraja eurinacea (Rajidae), que 

comumente utiliza a combinação de sucção e movimentos de mordida (apreensão 

mandibular) durante a captura de presas (Wilga et al., 2007). 

A forma de captura de presas nos indivíduos de P. motoro se mostrou pouco 

variável, adotando a investida como tática predominante. Em apenas um evento de 

alimentação foi observada sucção inicial, e mesmo neste caso não houve sucção completa da 

presa, que ficou parcialmente fora da cavidade bucal. 

Diferentemente dos indivíduos de P. motoro, D. akajei apresentou variação na forma 

de captura da presa. Apesar de o indivíduo ter investido sobre a presa na maioria dos 

eventos, a ocorrência de sucção total durante a apreensão da presa pode ser uma tática 

alimentar importante para esta espécie. Wilga & Motta (1998a) também observaram esse 

tipo de variação ao oferecer presas de diferentes tamanhos para Squalus acanthias, 

afirmando que presas maiores precisam ter redução no tamanho para que possam ser 

engolfadas e, conseqüentemente, ocorra o transporte oral. No presente estudo, não foi 

avaliado o papel do tamanho da presa na definição da forma de apreensão da mesma pelas 

raias, o que merece ser investigado. 

A maioria dos eventos de alimentação nos indivíduos de P. motoro e D. akajei 

mostraram a captura da presa por investida, seguida de apreensão mandibular. Nos 

indivíduos de P. motoro, a manipulação oral ocorreu com a presa parcialmente fora da 

cavidade bucal, mantendo-a entre as maxilas, provavelmente pelo tamanho relativamente 

grande da presa em relação à abertura bucal. A ocorrência das seqüências de expulsão e 

sucção parcial durante a manipulação oral nesses indivíduos pode indicar uma tática de 

“amaciar” presas grandes, facilitando sua ingestão e o transporte oral final. Em todos os 

eventos observados no presente estudo, o comportamento de manipulação foi seguido de 

sucção final e, do transporte oral da presa. Wilga & Motta (1998b) definem essa sucção final 

como transporte por sucção, provavelmente constituindo uma seqüência adicional 

pertencente ao comportamento de transporte oral. 
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Para algumas espécies de elasmobrânquios, a manipulação oral da presa pode ser 

relativamente rápida. Motta et al. (1997) e Wilga & Motta (1998a) observaram que algumas 

espécies de tubarão, como Negaprion brevirostris (Carcharhinidae) e Squalus acanthias, 

podem não apresentar a manipulação da presa após a captura, passando diretamente para o 

transporte oral. A falta de trituração da presa durante a manipulação da presa pode estar 

sendo compensada pelo longo processo de digestão e passagem do alimento pela válvula 

espiral, que pode durar de um até vários dias, dependendo da espécie (Wetherbee & Cortés, 

2004). 

Análises de conteúdo estomacal em espécies de Potamotrygon mostraram presas 

relativamente inteiras, podendo a manipulação ser adotada principalmente para incapacitá-

las e, possivelmente para deixá-las “macias” para a ingestão, uma vez que os conteúdos 

estomacais de P. motoro mostraram uma grande participação de presas com estruturas 

rígidas (vide Capítulo 1) (mesmo que alguns estudos mostrem uma grande participação de 

larvas de insetos na dieta dessa espécie em outras localidades; veja, por exemplo, Pantano-

Neto, 2001; Lonardoni et al., 2006 e Silva & Uieda, 2006). Apesar do conteúdo estomacal 

de D. akajei não ter sido analisado no presente estudo, conhecimentos prévios a respeito da 

alimentação em outras espécies de Dasyatis (e.g. D. marianae e D. guttata, obs. pess.) 

mostraram a presença de presas relativamente inteiras nos estômagos, corroborando a 

hipótese de que a manipulação oral é utilizada para incapacitar a presa, sem reduzi-la em 

pedaços. 

Outro comportamento observado durante a manipulação de presas em Narcine 

brasiliensis e Rhinoptera bonasus é que essas espécies de raias “peneiram” a presa durante a 

alimentação. Essa “peneira” é definida como a protrusão e retração cíclica das mandíbulas, 

após uma mastigação inicial, onde ocorre a seleção e retenção do alimento e a expulsão de 

restos indesejáveis da presa (Dean & Motta, 2004b; Sasko et al., 2006). Esse processo de 

seleção na cavidade oral parece ser especialmente útil para espécies que se alimentam de 

presas com estruturas rígidas, como camarões e bivalves, onde as carapaças e conchas 

parecem não ter grande valor nutricional para as raias. 

No presente estudo, apesar de ter sido oferecido somente camarão vivo para o 

registro do comportamento e mecânica da alimentação, tanto nos indivíduos de P. motoro 

como no de D. akajei, não foi observado esse tipo de separação/seleção do alimento durante 

a manipulação das presas. Em análises dos conteúdos estomacais de P. motoro, a ocorrência 

de camarões e caranguejos foi alta, e a maioria dessas presas apresentava suas estruturas 

rígidas (carapaças) relativamente inteiras. Este fato corrobora a hipótese que a manipulação 
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oral por essas raias é empregada principalmente para incapacitar a presa. Sabe-se que a 

alimentação em D. akajei é composta predominantemente por crustáceos e peixes 

(Huveneers & Ishihara, 2006), mas não há informações claras a respeito da 

presença/ausência das estruturas rígidas de suas presas e das condições de integridade das 

presas nos conteúdos estomacais. 

Outro fator que contribui para a manipulação da presa é a flexibilidade das 

mandíbulas. Dean & Motta (2004b) observaram a protrusão assimétrica das maxilas em 

Narcine brasiliensis e a distância em que as mandíbulas podem alcançar. Mesmo que não 

tenha sido possível observar o grau de protrusão assimétrica das mandíbulas em P. motoro e 

D. akajei, foi observada uma movimentação assimétrica para os lados direito e esquerdo 

durante a captura e manipulação da presa. Essa movimentação pode ser uma ferramenta 

complementar para a apreensão da presa ou durante a manipulação oral da mesma, 

minimizando a necessidade de reposicionamento geral do corpo e evitando as chances de 

escape da presa durante o processo. 

A adoção da sucção e/ou investida para a apreensão da presa foi observada em 

diferentes espécies de elasmobrânquios (e.g. Wilga & Motta, 1998a, b; Dean & Motta, 

2004a, b) e o nível de uso de cada forma de apreensão da presa pode ser determinado 

utilizando o Índice de Investida e Sucção (RSI – Ram and Suction Index). Estudos como os 

de Wilga & Motta (1998a, b) e Ferry-Graham (1998) utilizaram tal índice para determinar a 

importância da investida e sucção na captura da presa. No presente estudo, não foi possível 

calcular o RSI devido ao baixo número de indivíduos observados de cada espécie e à 

ausência de registro do início do comportamento alimentar nos eventos de P. motoro. 

Mesmo que as observações do comportamento alimentar tenham sido feitas em poucos 

indivíduos, a maior ocorrência da investida pode indicar uma participação maior dos 

músculos adutores da mandíbula durante a alimentação dessas duas espécies (vide Capítulo 

3). 

A manipulação da presa em indivíduos de P. motoro é relativamente rápida, 

comparada à demonstrada por D. akajei. Porém, a presa foi repetidamente expelida e sugada 

durante a manipulação somente pelos indivíduos de P. motoro. A manipulação oral da presa 

tem como objetivo reduzir o tamanho da presa ou torná-la de fácil ingestão, e foi observada 

também em tubarões da espécie Triakis semifasciata e em raias Rhinobatos lentiginosus 

(Ferry-Graham, 1998; Wilga & Motta, 1998b). Os eventos em que a captura de presa foi 

realizada por sucção pelo indivíduo de D. akajei foram sempre seguidos de manipulação oral 

da presa, indicando que este processo é essencial para que ocorra o transporte oral final. 
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Características anatômicas do esqueleto cranial e um melhor conhecimento sobre o tamanho 

e a biomassa relativa dos músculos da região oro-branquial poderão ajudar a compreender 

melhor as diferenças observadas no comportamento alimentar das duas espécies investigadas 

no presente estudo (vide Capítulo 3). 

A despeito dos avanços no conhecimento proporcionados pelos resultados obtidos no 

presente estudo, vale notar que a importância relativa das táticas de sucção e investida para 

as duas espécies de raias pode ser diferente no ambiente natural. Por exemplo, a maioria das 

espécies de raias tem como principal fonte de alimento organismos associados ao substrato. 

No caso do comportamento alimentar de Dasyatis akajei, é possível que essa espécie possa 

utilizar as nadadeiras peitorais e pélvicas para re-suspender o sedimento durante a procura 

por presas enterradas, como observado para D. chrysonota (Ebert & Cowley, 2003). 

Sasko et al. (2006) afirmaram que Rhinoptera bonasus utilizou as nadadeiras 

peitorais durante o forrageamento de forma diferente no experimento feito em aquário, 

quando comparados com observações realizadas em ambiente natural. Tal raia utiliza as 

nadadeiras peitorais para a re-suspensão de sedimentos antes da captura da presa em 

ambiente natural; porém, isso não foi observado para a localização de presas enterradas em 

aquário, uma vez que foi utilizada uma fina camada de areia. Os autores afirmam que essa 

diferença no comportamento de forrageamento pode estar relacionada com a densa camada 

de sedimentos presente em ambiente natural, que geraria a necessidade de desenterrar a 

presa antes da captura. 

Em relação ao comportamento alimentar de potamotrygonídeos, registros feitos em 

ambiente natural de indivíduo de Potamotrygon orbignyi, nos rios Negro e Xingu (vídeo-

seqüências gentilmente cedida por M. L. G. Araújo e J. A. S. Zuanon), mostram que a raia 

re-suspende sedimentos depositados em substrato arenoso com movimentos das nadadeiras 

peitorais e pélvicas (e possivelmente expelindo água pela boca), ajudando na localização das 

presas. A água é expelida pela boca, desenterrando a presa, para que esta seja sugada durante 

a apreensão. A água é expelida pelas aberturas branquiais e pelos espiráculos, uma vez que é 

visível a atividade de abertura valvular dessas estruturas. Sasko et al. (2006) também 

observaram a atividade dos espiráculos durante a Fase Preparatória em Rhinoptera bonasus 

e, na Fase Expansiva, ela é cessada, passando a água a fluir somente pela cavidade buco-

faríngea. Estudos a respeito do papel dos espiráculos durante a alimentação são praticamente 

inexistentes, mostrando a necessidade de obter mais informações a respeito do seu papel 

funcional durante a predação (cf. Sasko et al., 2006). Pantano-Neto (2001) afirma que o 

papel dos músculos espiraculares é desconhecido no processo de alimentação; no entanto, as 
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observações feitas por Babel (1967), Ebert & Cowley (2003) e Sasko et al. (2006) 

mostraram que a re-suspensão de sedimentos para descobrir presas enterradas é um 

comportamento de procura de presas bastante comum em raias, e a participação do sistema 

de espiráculos nesse processo é evidente. 

Mesmo que a observação em ambiente natural tenha sido feita para dois indivíduos 

de uma espécie diferente (P. orbignyi) da utilizada no presente estudo (P. motoro), é 

possível que o comportamento de localização e captura de presas seja semelhante entre as 

espécies do gênero ao forragear em substrato arenoso. Por outro lado, Potamotrygon sp. 

“cururu”, que habita principalmente áreas de floresta inundada (igapós) pode apresentar 

diferenças nesse comportamento devido à presença de grande quantidade de folhas e galhos 

em decomposição no substrato (vide Capítulo 1 do presente estudo para detalhes sobre dieta 

e ambientes de forrageamento de potamotrigonídeos). Os diferentes tipos de substrato 

existentes no ambiente natural de ocorrência dessas espécies podem fazer com que a raia 

utilize mecânicas especializadas para localização e captura de presas, o que requer 

investigações mais detalhadas em campo. 

É evidente que não se pode definir o comportamento alimentar das duas espécies 

com base em observações feitas em apenas dois indivíduos de P. motoro e um de D. akajei. 

Ademais, todas as observações foram feitas em indivíduos machos, e a hipótese de 

existência de diferenças no comportamento alimentar relacionadas ao sexo não pode ser 

imediatamente descartada (apesar da aparente inexistência de evidências neste sentido na 

literatura). Por outro lado, as informações obtidas no presente estudo são de grande 

importância para a compreensão das táticas alimentares adotadas por essas duas espécies. 

Vale notar que P. motoro e D.akajei carecem de informações gerais sobre sua biologia e 

estrutura populacional, apesar de serem espécies comuns e geralmente abundantes em seus 

ambientes de ocorrência natural. As grandes áreas de ocorrência de diversas espécies de 

raias (Potamotrygon motoro, por exemplo, ocorre na maioria das principais bacias fluviais 

neotropicais) indicam que variações nas características do substrato e, principalmente, a 

disponibilidade diferenciada de presas, podem ser fatores importantes para a determinação 

dos modos de captura de presas empregados por esses organismos, o que merece ser 

investigado em uma escala espacial adequada. 
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CAPÍTULO 5 – O USO DAS NADADEIRAS PÉLVICAS DURANTE O 

FORRAGEAMENTO POR INDIVÍDUOS DE Potamotrygon motoro 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os elasmobrânquios apresentam uma grande diversidade de formas de corpo e 

modos de locomoção, apesar de formarem um grupo com relativamente poucas espécies 

(Compagno, 1990; Rosenberger, 2001). A forma das nadadeiras e a hidrodinâmica do corpo 

são características que definem a velocidade de natação que cada espécie apresenta (Wilga 

& Lauder, 2004). 

Diferentes dos tubarões, que utilizam as nadadeiras pares e ímpares para a natação, 

as raias em geral utilizam a propulsão produzida pelas nadadeiras peitorais e, no caso de 

alguns grupos taxonômicos como as subordens Pristoidei e Rhinobatoidei, a nadadeira 

caudal também tem um papel importante. Rosenberger & Westneat (1999) e Rosenberger 

(2001) realizaram um estudo comparativo da locomoção de diferentes táxons de raias, com o 

emprego do movimento ondulatório das nadadeiras peitorais pelas raias basais e oscilatório 

pelas espécies mais derivadas. 

Apesar da evidente importância das nadadeiras peitorais, o papel das nadadeiras 

pélvicas para a natação em algumas espécies de raias tem sido ignorado, mesmo na ausência 

de estudos específicos. O conhecimento anatômico e funcional dessas nadadeiras resume-se 

aos trabalhos realizados por Holst & Bone (1993), Koester & Spirito (2003) e Lucifora & 

Vassallo (2002) com espécies de Rajoidea. 

As raias da superfamília Rajoidea apresentam diferenças anatômicas nas nadadeiras 

pélvicas, como uma concavidade na margem externa e uma subdivisão que forma 

anteriormente uma estrutura semelhante a uma “perna” chamada de crurae, que fornece a 

capacidade de “caminhar” sobre o fundo do ambiente aquático (Holst & Bone, 1993; 

Koester & Spirito, 2003; Wilga & Lauder, 2004; Carvalho et al., 2006). 

Os crurae das nadadeiras pélvicas são móveis e podem ser independente da parte 

posterior da nadadeira pélvica. Seu movimento assemelha-se ao de pernas e auxilia na 

rotação/reposicionamento do corpo da raia durante a procura e captura de presas (Holst & 

Bone, 1993). Grupos mais derivados não apresentam crurae, como as raias da subordem 

Myliobatoidei. Porém, mesmo que tais nadadeiras não apresentem essas estruturas, o padrão 

de movimento das pélvicas durante a locomoção, suas características anatômicas e a 

possível funcionalidade delas têm sido ignorados nos estudos de locomoção dessas raias 

(Lauder & Drucker, 2004). 
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Apesar das nadadeiras não estarem relacionadas diretamente à alimentação, elas 

auxiliam no forrageamento durante a apreensão da presa, quando esta não se encontra 

próximo à boca (vide Capítulo 4). 

Segundo Holst & Bone (1993), o uso das nadadeiras pélvicas durante a localização e 

captura de presas pode ser uma técnica alimentar, diminuindo os distúrbios que a locomoção 

pode causar no substrato e, conseqüentemente, resultar na fuga da presa. Montgomery & 

Bodznisck (1999) afirmam que tubarões e raias utilizam diferentes estratégias para 

minimizar o ruído durante a localização de presas, entre elas o uso das nadadeiras peitorais e 

pélvicas pelas espécies de raias. Koester & Spirito (2003) reforçam a importância das 

nadadeiras pélvicas durante a alimentação em raias que possuem crurae. Esses autores ainda 

reportam que, no comportamento alimentar, as raias substituem a locomoção das nadadeiras 

peitorais pelas pélvicas para eliminar o estímulo mecânico dos eletrorreceptores, permitindo 

que a presa seja identificada com um mínimo de distorção resultante do ruído de fundo. 

Entre os grupos de elasmobrânquios para os quais há aparente ausência de 

conhecimento sobre a locomoção estão as raias de água doce da família Potamotrygonidae. 

A funcionalidade das nadadeiras pélvicas em potamotrigonídeos pode revelar diferenças 

devido à diversidade de tipos de substrato que o ambiente fluvial oferece, como a presença 

de bancos de folhiço e galhos, areia, lama, lajes de pedra, além da floresta inundada (Araújo 

et al., 2004). O forrageamento nesses tipos de ambiente pode exigir das raias diferentes 

alternativas de locomoção, podendo a atividade das nadadeiras peitorais dificultar a 

localização e captura de suas presas. 

Nesse sentido, o objetivo deste estudo é descrever a forma de uso das nadadeiras 

pélvicas por exemplares de Potamotrygon motoro durante atividades de forrageamento, sob 

condições de cativeiro. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os experimentos foram conduzidos no Departamento de Biologia Marinha, da 

Faculdade de Ciências Marinhas e de Tecnologia, da Universidade de Tokai (Programa de 

Treinamento Técnico – Japan International Cooperation Agency – JICA). Foram utilizados 

dois espécimes de Potamotrygon motoro (14,7 cm e 15,0 cm LD, ambos machos), obtidos 

no comércio aquarístico (vide Capítulo 4). Tal espécie foi escolhida (1) por ser bastante 

abundante e comum em diversos ambientes naturais na Amazônia, (2) pela elevada 
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resistência aos procedimentos de captura, transporte e manutenção em cativeiro e, (3) pelo 

custo relativamente menor para aquisição no comércio ornamental. 

Os espécimes foram mantidos em um aquário medindo 120x60x60 cm com 

capacidade aproximada de 300 l, temperatura constante de 26±1º C e fotoperíodo de 10h 

claro: 14h escuro. A aclimatação levou em torno de dois dias e, após isso, as raias foram 

alimentadas com camarão vivo (tamanho entre 3,4 e 4,5 cm) uma vez por dia, administrando 

entre oito e dez camarões por raia. O alimento foi oferecido com a luz do ambiente acesa e 

em horários regulares durante o dia. 

Os movimentos das nadadeiras pélvicas foram registradas durante a alimentação em 

250 e 500 fotogramas/s
-1 

utilizando uma câmera de vídeo de alta velocidade modelo 

Phantom v4.2. Sob o fundo de vidro transparente do aquário foi posicionado um espelho 

medindo 50x50 cm, disposto em ângulo de 45º, para facilitar o registro dos movimentos em 

vista ventral. Durante as filmagens, o aquário foi iluminado com uma luminária contendo 

uma lâmpada de 500 w de quartz-halógeno. 

 Os registros foram realizados durante dois dias, totalizando 13 registros, sendo cinco 

para um indivíduo e oito para o outro, com intervalo de 30 minutos entre os eventos de 

alimentação/filmagens. As imagens capturadas foram previamente salvas na memória da 

câmera filmadora (cada evento durou aproximadamente 16s e 8s para filmagens de 250 e 

500 fotogramas s
-1

, respectivamente). Após a captura das imagens, o vídeo obtido foi 

transferido para um computador e digitalizado com auxílio do programa Phantom, específico 

da câmera de vídeo. O mesmo programa foi utilizado para a seleção e captura dos 

fotogramas utilizados na elaboração das figuras que ilustram este estudo. 

 O tempo de ocorrência de cada movimento nas seqüências foi calculado em 

milissegundos (ms) a partir da imagem digitalizada, ou contando-se campo a campo (um 

fotograma = 4 ms e 2ms, para 250 e 500 fotogramas/s
-1

, respectivamente), seguindo a 

metodologia utilizada por Motta et al. (2002). 

 

3. RESULTADOS 

 

Os movimentos das nadadeiras pélvicas em Potamotrygon motoro foram observados 

durante a locomoção e alimentação em 13 seqüencias de imagens. Três tipos de movimentos 

das nadadeiras pélvicas foram identificados: sincrônicos, alternados e independentes. 
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3.1. Movimentos sincrônicos das nadadeiras pélvicas 

Potamotrygon motoro utiliza esse movimento para produzir propulsão rápida durante 

deslocamentos em linha reta, com uso em sincronia das duas nadadeiras. Durante o impulso, 

as nadadeiras pélvicas expandidas são movimentadas para uma posição anterior (Figura 1, 

em 0 ms); a raia então apóia simultaneamente a porção anterior de ambas as pélvicas sobre o 

substrato e impulsiona o corpo para frente, colapsando as nadadeiras (Figura 1, em 216 ms). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Composição da seqüência de fotogramas sobre os movimentos sincrônicos das 

nadadeiras pélvicas em Potamotrygon motoro. Em cada fotograma está indicado o tempo 

em milissegundo (ms). As setas indicam a direção do movimento das duas nadadeiras em 

um mesmo sentido, impulsionando o corpo para frente. 

 

 

3.2. Movimentos alternados das nadadeiras pélvicas 

Durante o deslocamento em linha reta, os movimentos das nadadeiras pélvicas 

ocorreram alternadamente, assemelhando-se à locomoção tetrápode típica (bipedalismo; 

Holst & Bone, 1993) e comparável ao movimento de “remo”. Esse tipo de movimento é 

caracterizado pelo deslocamento alternado das pélvicas no sentido ântero-posterior, de modo 

que, quando uma nadadeira se encontra em posição anterior a outra está posicionada 

posteriormente (Figura 2, em 324 e 676 ms). Para que haja o deslocamento, a nadadeira em 

posição anterior apóia-se sobre o substrato e impulsiona o corpo para frente com o 

movimento semelhante ao de “remo”. Durante o impulso, a nadadeira oposta inicia o 

processo inverso de movimentação (postero-anterior), sem apoiar-se no substrato, 

posicionando-se para a seqüência de deslocamento. Durante o impulso, a nadadeira colapsa 

    
0ms 72ms 140ms 216ms 
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parcialmente os raios, enquanto que na fase de posicionamento ela é mantida expandida 

(Figura 2, em 420 e 768 ms). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Composição da seqüência de fotogramas sobre os movimentos alternados das nadadeiras 

pélvicas em Potamotrygon motoro. Em cada fotograma está indicado o tempo em milissegundo 

(ms). As setas indicam a direção do movimento de cada nadadeira em sentidos opostos, indicando 

bipedalismo. 

 

 

3.3. Movimentos independentes das nadadeiras pélvicas 

Tal tipo de movimento ocorre quando uma das nadadeiras é empregada de maneira 

independente, sem um movimento correspondente da nadadeira oposta. Em geral, os 

movimentos independentes são utilizados para a rotação do corpo para a direita ou para a 

esquerda. Quando a raia movimenta o corpo para a direita (Figura 3), a nadadeira pélvica 

direita é mantida apoiada sobre o substrato, enquanto que a nadadeira esquerda impulsiona 

com um ou mais movimentos de “remo”. Durante o movimento para esquerda (Figura 4), a 

nadadeira esquerda é utilizada como apoio ou pivô sobre o substrato e a nadadeira direita 

assume o papel de “remo”. A extensão anterior (amplitude) do movimento da nadadeira 

pélvica empregada como apoio sobre o substrato pode variar, sendo mantida em posição 

aproximadamente perpendicular ao eixo longitudinal do corpo (Figura 3, em 0 ms) ou 

projetada conspicuamente em direção anterior (Figura 4, em 0 ms). 
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Figura 3. Composição da seqüência de fotogramas sobre os movimentos independentes das 

nadadeiras pélvicas em Potamotrygon motoro. Em cada fotograma está indicado o tempo 

em milissegundo (ms). A seta indica a direção do movimento da nadadeira esquerda, 

direcionando o corpo para a direita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Composição da seqüência de fotogramas sobre os movimentos independentes das 

nadadeiras pélvicas em Potamotrygon motoro. Em cada fotograma está indicado o tempo em 

milissegundo (ms). A seta indica a direção do movimento da nadadeira direita, direcionando o 

corpo para a esquerda. 
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4. DISCUSSÃO 

 

Estudos sob condições de cativeiro pode não revelar todas as características e a 

extensão de movimentos das nadadeiras que ocorrem em ambiente natural, porém são 

essenciais para obter informações sobre a função e os aspectos da locomoção em raias 

(Wilga & Lauder, 2004). 

A principal forma de locomoção em elasmobrânquios baseia-se no uso das 

nadadeiras peitorais e, para espécies de tubarão e algumas raias como os Rhinobatidae, a 

locomoção também envolve a atuação do movimento axial do corpo (Rosenberger, 2001; 

Wilga & Lauder, 2004). No entanto, a literatura mostra que as nadadeiras pélvicas são até 

mais freqüentemente utilizadas que as nadadeiras peitorais em Rajoidea (Koester & Spirito, 

2003). 

Os tipos de movimentos das nadadeiras pélvicas nos indivíduos de Potamotrygon 

motoro mostraram sua importância durante a locomoção, mesmo não apresentando as 

estruturas especializadas representadas pelas crurae observadas por Holst & Bone (1993), 

Lucifora & Vassallo (2002) e Koester & Spirito (2003). 

O presente estudo mostrou que os indivíduos de P. motoro, durante o forrageamento 

e após a detecção da presença da presa nas proximidades, realizaram um movimento de 

aproximação rápida. O forte impulso para frente gerado pela utilização sincrônica das 

nadadeiras pélvicas permite que ocorra a investida (ram) e, conseqüentemente o 

posicionamento do corpo sobre a presa (apreensão do alimento). Apesar das nadadeiras 

pélvicas serem mais utilizadas que as peitorais pelos rajídeos (Koester & Spirito, 2003), nos 

indivíduos de P. motoro essas nadadeiras trabalham em conjunto durante a natação, com a 

movimentação sincrônica nas pélvicas e movimentos ondulatórios das peitorais. 

O movimento alternado das pélvicas parece ter mais importância nos momentos 

seguintes à seqüência de forrageamento, após a apreensão da presa sob o corpo da raia, 

como forma de posicionar a boca junto à presa. Essa forma de movimentação proporciona 

um deslocamento por distâncias menores e, aparentemente, um posicionamento mais 

acurado em relação à presa. 

  Finalmente, durante o processo de abocanhamento da presa e a manipulação oral, 

processamento na cavidade bucal e posterior deglutição, as nadadeiras pélvicas seriam 

utilizadas independentemente, de maneira a proporcionar um controle mais refinado dos 

movimentos da raia. A utilização do movimento independente durante a apreensão 
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possivelmente seja guiada pela localização do posicionamento da presa sob o corpo da raia 

(Maruska & Tricas, 2004), uma vez que esta tem a visão limitada à superfície dorsal (vide 

Capítulos 2 e 4). 

Em todos os tipos de movimentos das nadadeiras pélvicas identificadas nos 

indivíduos de P. motoro também foi observada a atuação das nadadeiras peitorais, indicando 

que as pélvicas devem ter uma função auxiliar durante a locomoção. 

Além dessa interpretação para as seqüências observadas, é possível que os 

potamotrigonídeos (e outros grupos de raias) também utilizem rotineiramente as nadadeiras 

pélvicas de forma sincrônica durante a natação, quando o deslocamento baseado no 

movimento ondulatório das peitorais não é desejado. Como observado por Holst & Bone 

(1993) e Koester & Spirito (2003), o movimento alternado é uma forma de minimizar a 

perturbação no substrato durante o forrageamento. Apesar de Potamotrygon motoro não 

apresentar crurae nas pélvicas com a função de “pernas”, o movimento alternado dessas 

nadadeiras pode diminuir o uso da ondulação das nadadeiras peitorais quando a raia 

forrageia em substrato arenoso. A adoção das nadadeiras pélvicas durante a locomoção 

minimiza a suspensão de materiais depositados no substrato e, conseqüentemente, os 

distúrbios no ambiente que possam contribuir a fuga de potenciais presas (Montgomery & 

Bodznick, 1999; Koester & Spirito, 2003). E ainda, as nadadeiras pélvicas podem ser 

utilizadas quando o deslocamento é dificultado em espaços reduzidos sob troncos ou blocos 

rochosos, impedindo o movimento das nadadeiras peitorais. 

Algumas espécies de raias de água doce (e.g. Potamotrygon sp. “cururu”) são 

capazes de entrar em ambientes espacialmente restrito, como as florestas inundadas (igapós), 

onde sua locomoção possivelmente esteja sendo realizada com o uso das nadadeiras 

pélvicas. Porém, investigações a respeito do papel das nadadeiras pélvicas nas diferentes 

espécies de Potamotrygonidae seriam necessários para testar essa hipótese. 

O colapso das nadadeiras pélvicas e sua manutenção em posição posterior e alinhada 

com o eixo longitudinal do corpo durante o impulso, possivelmente representa uma forma de 

proporcionar uma maior eficiência hidrodinâmica durante a natação, reduzindo o arrasto 

gerado pelo movimento, como foi observado por Koester & Spirito (2003) em Leucoraja 

erinacea (Rajidae). 

De forma análoga, o uso alternado das pélvicas em situações que não envolvem 

diretamente a apreensão de presas pode ocorrer como forma de deslocamento por curtas 

distâncias (bipedalismo), talvez associado a eventos de aproximação sorrateira em direção a 
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presas nas fases iniciais do forrageamento, ou pela necessidade de evasão do ambiente com 

movimentos poucos conspícuos. 

Ainda, o uso independente das pélvicas pode servir para a re-orientação eventual do 

corpo da raia durante inspeção do ambiente ao redor, tanto durante fases iniciais do 

forrageamento, quanto como uma forma de defesa, evitando gerar distúrbios no substrato 

que poderiam denunciar a presença da raia no ambiente. 

A movimentação das nadadeiras pélvicas nos indivíduos de P. motoro mostrou-se 

mais similares às de remo. Essa atuação importante das pélvicas possivelmente seja 

sustentada por um conjunto muscular especializado, e indica a necessidade de exames mais 

detalhados sobre a musculatura associada à locomoção em Potamotrygonidae. 
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A análise da dieta em espécimes de Potamotrygon motoro, P. orbignyi, 

Potamotrygon sp. “cururu” e Paratrygon aiereba, provenientes do médio rio Negro na 

Amazônia brasileira, mostrou que tais espécies apresentam os hábitos alimentares 

diferenciados. Potamotrygon motoro apresentou hábito alimentar carcinófago, consumindo 

predominantemente caranguejos Trichodactylidae e camarões Palaemonidae; Potamotrygon 

orbignyi pode ser caracterizada como insetívora e se alimentou principalmente de larvas de 

libélula (Gomphidae) que vivem enterradas no substrato. Potamotrygon sp. “cururu” 

mostrou uma dieta carnívora mais generalizada, sem a predominância de uma categoria 

alimentar, tendo consumido camarões Euryrhynchidae, caranguejos Trichodactylidae, e 

larvas de libélula. Paratrygon aiereba mostrou hábitos piscívoros, alimentando-se de 

diferentes grupos de peixes (e.g. Engraulididae, Cichlidae e Cetopsidae). A co-ocorrência 

dessas espécies na bacia do médio rio Negro, bem como as diferenças observadas nos 

hábitos alimentares, possivelmente estão relacionadas a diferenças nos ambientes que cada 

espécie utiliza durante o forrageamento, e podem refletir variações espaciais da abundância 

e disponibilidade natural de suas presas. 

As diferenças observadas nos hábitos alimentares das espécies de raias e o sucesso na 

captura de suas presas devem-se ao uso de diferentes tipos de mecanismos alimentares. As 

raias, por apresentarem limitações morfológicas para a localização visual de presas durante a 

alimentação, possivelmente dependem de sistemas sensoriais não visuais para orientação 

durante o forrageamento. Apesar do conhecimento sobre a importância da eletrorrecepção, 

olfato e visão durante o comportamento predatório em elasmobrânquios, o uso de 

mecanorreceptores localizados nos canais da linha lateral deve ser essencial para a 

localização de presas enterradas no substrato. 

A análise do sistema de linha lateral em espécimes de Potamotrygon motoro, P. 

orbignyi e Potamotrygon sp. “cururu” mostrou que tais espécies apresentam padrões 

semelhantes de distribuição dos canais. Considerando os hábitos bentônicos dessas espécies 

de raias, os canais dorsais podem ter a função de identificar a presença de predadores, como 

também pode auxiliar na localização de eventuais presas localizadas acima do seu corpo, 

especialmente para raias piscívoras. Diferente do observado para as espécies de 

Potamotrygon, o espécime de Paratrygon aiereba analisado mostrou uma forte ramificação 

dos canais ventrais, distribuídos em forma de teia. No entanto, apesar dessa diferença 

morfológica nas quatro espécies de raias Potamotrygonidae analisadas no presente estudo, a 

linha lateral concentrou-se ao redor da boca e das narinas, evidenciando a sua importância 

tátil na localização refinada da posição da presa sob o corpo da raia. Outro fator que reforça 
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o uso dos canais ventrais durante a alimentação é o alto número de neuromastos na região 

ventral, que possivelmente aumentam a eficiência sensorial durante o forrageamento, 

apreensão e manipulação das presas. 

A distribuição dos canais da linha lateral em espécimes das raias marinhas Dasyatis 

akajei, D. matsubarai e Urolophus aurantiacus, incluídas no presente estudo para 

comparação, foi similar à das raias de água doce Potamotrygonidae. Tal resultado indica 

que, além do seu papel funcional, tal sistema pode ser uma característica importante para o 

entendimento das relações filogenéticas entre as raias. 

 Outro componente importante – e muito pouco estudado - na alimentação das raias é 

a musculatura oro-branquial, envolvida diretamente na apreensão e manipulação das presas. 

Informações contidas na literatura mostram que uma mesma espécie de raia pode apresentar 

diferenças nos seus hábitos alimentares dependendo do seu local de ocorrência. Essas 

diferenças podem ter reflexos morfológicos, na forma de variações regionais na biomassa 

relativa dos diferentes conjuntos de músculos oro-branquiais. Os espécimes de 

Potamotrygon motoro da bacia do rio Negro apresentaram alto valor de biomassa para os 

músculos adutores, o que provavelmente está relacionado ao processamento de presas com 

carapaças rígidas (no caso, crustáceos), que necessitam ser quebradas para que ocorra a 

ingestão dessas presas. Potamotrygon orbignyi, que consumiu principalmente larvas de 

insetos, apresentou uma biomassa relativamente alta dos músculos responsáveis pela sucção 

de presas (depressor hyomandibulae e coracohyoideus). A raia marinha Dasyatis akajei, que 

consumiu crustáceos e peixes, apresentou um padrão intermediário da biomassa relativa de 

sua musculatura orobranquial quando comparado com os de P. motoro e P. orbignyi, com 

alto valor de biomassa para os músculos adutores e também para os músculos usados na 

sucção. 

A observação do comportamento alimentar de indivíduos de Potamotrygon motoro e 

Dasyatis akajei em cativeiro foi fundamental para se compreender a mecânica utilizada 

durante a captura e manipulação de presas. Após a investida, foi possível observar que a 

localização e reposicionamento da presa sob o corpo da raia são mediados pelo tato, 

corroborando o papel mecanotátil dos canais ventrais da linha lateral. A mecanorrecepção 

mostrou-se um sistema sensorial não visual essencial na apreensão da presa. Além disso, as 

raias elevam o focinho durante a detecção da presa, o que possivelmente expõe os canais 

com poros e facilita a identificação de movimentos na água produzidos pelas presas. 

A análise conjunta das informações sobre a biomassa relativa dos músculos oro-

branquiais e do comportamento das raias durante a captura e manipulação de presas permitiu 
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uma compreensão mais abrangente do processo de alimentação dessas raias. Os indivíduos 

de Potamotrygon motoro usaram principalmente a manipulação oral por mordidas até que a 

presa estivesse em condições de ser transportada oralmente, o que pode ser explicado pela 

elevada biomassa dos músculos adductor mandibulae e preorbitalis, utilizados para o 

fechamento da boca e processsamento da presa. 

Os músculos adductor mandibulae e preorbitalis também apresentaram alta 

biomassa relativa em Dasyatis akajei. Nos estudos de comportamento alimentar, foi 

observado que o indivíduo desta espécie também utilizou a manipulação oral por mordidas, 

porém com um tempo de duração menor do que o observado para P. motoro. Esse menor 

tempo de manipulação pode ter sido compensado pelo maior uso da sucção no processo de 

alimentação, que pode ter o papel acessório de incapacitar a presa e evitar a fuga. A maior 

importância da sucção na alimentação de Dasyatis akajei foi corroborada morfologicamente 

pela alta biomassa relativa dos músculos coracohyoideus e depressor hyomandibulae. 

O uso das nadadeiras pélvicas durante o forrageamento mostrou-se importante para a 

captura de presa pelas raias. Os movimentos em sincronia, alternados e independentes (para 

a esquerda e para a direita) auxiliaram no direcionamento da boca até a presa, e movimentos 

de propulsão com as nadadeiras pélvicas foram adotados para uma rápida investida e como 

forma de evitar a fuga da presa. Após a detecção do posicionamento da presa sob o corpo da 

raia pelo sistema mecanossensorial, foi observado que as nadadeiras pélvicas auxiliam no 

direcionamento a boca até presa, dando início ao comportamento de captura, manipulação e 

transporte. Assim, as nadadeiras pélvicas podem ser consideradas como um mecanismo 

auxiliar para uma maior eficiência da captura e processamento das presas, junto com as 

nadadeiras peitorais. 

Os resultados obtidos na presente tese mostram a importância de estudos que 

envolvam a análise conjunta de diferentes aspectos da alimentação em raias, como o estudo 

da dieta, de características morfológicas do mecanismo alimentar e do comportamento 

adotado durante o forrageamento. É evidente que não se pode definir os hábitos alimentares 

e a funcionalidade dos mecanismos alimentares com base em dados obtidos a partir de 

poucos espécimes. No entanto, as informações obtidas no presente estudo são essenciais 

para uma compreensão adequada da mecânica adotada para a alimentação e do papel trófico 

das raias nas comunidades aquáticas. 

 

 

 



 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 140 

APÊNDICE 1. Amplitude de largura do disco dos espécimes de raias de água doce 

(Potamotrygon motoro, P. orbignyi, P. sp. “cururu” e Paratrygon aiereba) e marinhas 

(Dasyatis akajei, D. matsubarai e Urolophus aurantiacus) utilizados no estudo. 

 

espécies Amplitude da largura do 

disco 

Potamotrygon motoro 17,0 – 56,0 

Potamotrygon orbignyi 15,0 – 48,2 

Potamotrygon sp. “cururu” 14,9 – 31,0 

Paratrygon aiereba 18,4 – 74,5 

Dasyatis akajei 21,5 – 32,5 

Dasyatis matsubarai 36,0 – 39,0 

Urolophus aurantiacus 17,8 – 27,0 
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APÊNDICE 2. Espécimes de Potamotrygon motoro e P. orbignyi depositados na Coleção de 

Peixes, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). 

 

 

Número de 

tombo 

Espécies 

Número de 

exemplares 

Condição do 

material 

INPA 27089 Potamotrygon 

motoro 

4 Esqueleto 

INPA 27091 Potamotrygon 

motoro 

4 Em álcool (1); 

esqueleto (3) 

INPA 27085 Potamotrygon 

orbignyi 

6 Esqueleto 

INPA 27086 Potamotrygon 

orbignyi 

1 Esqueleto 

INPA 27087 Potamotrygon 

orbignyi 

1 Esqueleto 

INPA 27088 Potamotrygon 

orbignyi 

3 Em álcool (2); 

Esqueleto (1) 

 

Exemplares de Potamotrygon sp. “cururu” e Paratrygon aiereba, provenientes do 

médio rio Negro estão em processo de tombamento na Coleção de Peixes, do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). 
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APÊNDICE 3. Amplitude do tamanho das presas encontradas nos conteúdos estomacais de 

Potamotrygon motoro, P. orbignyi, P. sp. “cururu” e Paratrygon aiereba, do médio rio Negro, 

Amazonas. 

 

 P. motoro P. orbignyi P. sp. “cururu” Paratrygon aiereba 

Itens mín máx mín máx mín máx mín máx 

Peixes 25,3 49,7 - 25,1 - 18,6 13,5 220 

Moluscos - 30,0 - - - - - - 

Caranguejos 12,6 43,2 - - 9,3 12,8 - 15,0 

Camarões 12,4 42,6 - - - 9,6 11,5 15,0 

Insetos 5,6 23,8 28,0 30,0 20,4 39,3 - - 

Peixes = comprimento do corpo sem cabeça e sem cauda; 

Moluscos = comprimento do opérculo; 

Caranguejos = largura da carapaça; 

Camarões = comprimento total; 

Insetos = comprimento total. 

 

 

 


