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não teria unidade.” 
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RESUMO 
 

Os Gymnotiformes da América Central e do Sul possuem órgãos elétricos e eletroreceptores 
utilizados para a localização ativa de objetos e organismos e para as interações sociais intra e 
interespecíficas. O conhecimento cada vez mais generalizado dentro da ordem é de que a 
diversidade específica destes organismos se encontra bastante subestimada. O gênero 
monotípico Microsternarchus apresenta variações em relação à sua morfologia externa e 
características da DOE e estudos realizados sobre a diferençiação genética entre populações 
de Microsternarchus da bacia do rio Negro mostraram a sua separação em cinco linhagens 
distintas, com valores elevados de divergência. O comportamento agonístico compreende 
padrões comportamentais de ajuste a situações de conflito entre indivíduos da mesma espécie 
ou de espécies diferentes. Os “displays” comportamentais dos Gymnotiformes dependem de 
elementos físicos/motores e das informações codificadas pela Descarga do Órgão Elétrico. 
Esta é altamente variável e cada espécie possui um repertório único, devido à especialização 
de mecanismos de regulação e modulação, que a torna numa poderosa ferramenta de 
comunicação. Os métodos de análise filogenética têm vindo a causar impactos significativos 
em muitas áreas de estudo, incluindo o estudo da evolução da comunicação animal. A 
compreensão das relações filogenéticas entre os diferentes grupos de peixes elétricos ainda é 
incipiente, mas esta abordagem promete subsidiar um melhor entendimento sobre o valor 
adaptativo do comportamento animal, fundamental para a compreensão da dinâmica 
ambiental na Amazônia. Este trabalho teve como objetivo principal contribuir para o 
entendimento dos mecanismos de especiação e significado adaptativo da eletrocomunicação, 
através da utilização de Microsternarchus como modelo de estudo. Para tal, foi feita uma 
análise sobre a variação morfológica e da DOE das linhagens identificadas para a bacia do rio 
Negro, e uma análise da variação dos “displays” agonísticos motores e elétricos exibidos por 
uma nova espécie de acordo com o contexto social intra e interespecífico, este último 
variando de acordo com as relações filogenéticas entre as diferentes espécies. Os resultados 
apontam para que o gênero contenha quatro espécies ainda não descritas. A espécie utilizada 
para o estudo do comportamento agonístico exibe características que permitem a sua imediata 
distinção: a presença de um órgão elétrico grande e visível a olho nú, e um pulso formado por 
uma segunda fase de amplitude bem menor do que a primeira. A sua DOE partilha vários 
aspectos temporais e espectrais com Racenisia fimbriipinna (gênero irmão), que não acontece 
com Microsternarchus bilineatus, o que reforça a necessidade de uma revisão taxonômica e 
sistemática do gênero e dos respectivos relacionamentos filogenéticos. A nova espécie exibe 
um comportamento agressivo intraespecífico com o estabelecimento de relações de 
dominância entre peixes do mesmo sexo e de sexos opostos. A competição entre as fêmeas 
apresentou níveis superiores de agressividade do que entre machos e estas se mostraram 
sempre dominantes em relação aos machos. Como resultado, ocorreram alterações na forma 
de onda da DOE e os animais submissos alteraram um maior número de parâmetros do que os 
dominantes. A taxa de repetição parece ser um parâmetro importante para o estabelecimento 
de relações de dominância entre indivíduos do mesmo sexo e os machos, quando na presença 
das fêmeas, apresentaram um pulso menos alongado. A exposição a diferentes ambientes 
sociais interespecíficos revelou a existência de índices de agressividade e relações de 
dominância distintos que parecem estar relacionados com a distância filogenética entre as 
espécies. A taxa de repetição e a forma de onda parecem também desempenhar papéis 
relevantes nos processos de reconhecimento interespecífico. 



 vi 

 

 

ABSTRACT 

 

The Gymnotiformes from South and Central America have especialized electric organs and 
electroreceptors used in active electrolocation of objects and organisms and used in intra and 
interspecific social interactions. It´s a general understanding that the species diversity within 
the order is significantly underestimated. In the monotypic genus Microsternarchus we can 
find substancial variations in external morphology and EOD characteristics and studies on 
genetic differentiation among populations of the Rio Negro basin have shown it´s separation 
into five distinct lineages with high levels of divergence. The agonistic behavior consists of 
patterns of adjustment to conflict situations between individuals of the same or different 
species. The behavior displays of Gymnotiformes depend on motor elements and on the 
informations encoded by the Electric Organ Discharge. The EOD is highly variable and each 
species has an unique repertoire due to specialization of regulation and modulation 
mechanisms, which transforms it into a powerful communication tool. The methods of 
phylogenetic analysis have been causing significant impacts in many scientific areas, 
including the study of the evolution of animal communication. Understanding the 
phylogenetic relationships among different groups of electric fish is still incipient, but this 
approach promises to subsidize a better understanding of the adaptive value of animal 
behavior, essential for the understanding of the environmental dynamic in the Amazon. The 
main objective of this work was to contribute to the understanding of the mechanisms of 
speciation and adaptive significance of electrocommunication, through the use of 
Microsternarchus as a study model. To this end, it was preformed an analysis on the 
morphological and EOD variation of previously identified lineages of Microsternarchus from 
the Rio Negro basin, and an analysis on the variation of the motor and electric agonistic 
displays produced by a new species according to intra and interspecific social contexts, the 
latter varying according to the phylogenetic relationships between different species. The 
results indicate that the genus contains four new species yet undescribed. The species used for 
the study of agonistic behavior exhibits characteristics that allow its immediate distinction: 
the presence of a large electric organ visible to the naked eye, and a pulse formed by a second 
phase with an amplitude much smaller than the amplitude of the first phase. It’s EOD shares 
several temporal and spectral aspects with Racenisia fimbriipinna (most closely related 
genus), which does not happen with Microsternarchus bilineatus, strengthening the need for a 
systematic and taxonomic revision of the genus and the related phylogenetic relationships. 
The new species exhibits an intraspecific aggressive behavior with the establishment of 
dominance relationships among fish of the same and opposite sexes. The competition between 
the females had higher levels of aggression than among males and they were always dominant 
over the males. As a result, changes occurred in the waveform of the EOD, and the 
submissive animals altered a greater number of EOD’s parameters than the dominants. The 
repetition rate seems to be an important parameter for the establishment of dominance 
relationships between individuals of the same sex and males, in the presence of females, 
showed a pulse less elongated. Exposure to different interspecific social environments 
revealed the existence of distinct levels of aggression and dominance relationships that 
seemed to be related to phylogenetic distance between species. Repetition rate and waveform 
also appear to play important roles in the processes of interspecific recognition. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Aspectos gerais sobre a evolução, diversidade e ecologia dos peixes elétricos de água 

doce  

 

Os ambientes fluviais das regíons tropicais são dominados principalmente por peixes 

pertencentes à Superordem Ostariophysi. Dentro desta, mais de 75% das espécies conhecidas 

encontram-se distribuídas pelas ordens Characiformes, Siluriformes, Cypriniformes e 

Gymnotiformes, sendo que estes últimos são vulgarmente conhecidos como peixes elétricos 

de água doce, pelo fato de possuírem um tecido especializado, o órgão elétrico, capaz de gerar 

descargas elétricas (Lowe-McConnell, 1975; Reis et al. 2003). 

De acordo com Moller (1995), desde a antiguidade os peixes elétricos exercem um 

certo fascínio sobre a espécie humana, especialmente espécies como a enguia elétrica 

(Electrophorus electricus) e o bagre elétrico do Nilo (Malapterurus electricus), capazes de 

gerar descargas de centenas de volts. No entanto, a grande maioria possui descargas 

detectadas apenas com o auxílio de equipamentos eletrônicos. Todas as espécies de 

Gymnotiformes, com a exceção de Electrophorus electricus, geram descargas fracas que 

nunca excedem mais do que algumas centenas de milivolts. Igualmente fascinante, foi a 

descoberta de que estes peixes possuem um sistema sensorial e motor, que em conjunto, estão 

associados à detecção e geração de campos elétricos, utilizados na comunicação e interação 

social inter e intraespecífica (Lissmann, 1951, Hopkins, 1995). 

Os peixes elétricos de água doce encontram-se divididos em dois grupos principais, 

com histórias evolutivas distintas: os Mormyriformes (Osteoglossomorpha) na África e os 

Gymnotiformes (Ostariophysi) da América do Sul, mas existem outros peixes eletrogênicos 

ou eletroreceptivos distribuídos por outros grupos taxonômicos (Nelson, 2006; Grande et al., 

2010).  

Alves-Gomes (1999) calibrou taxas absolutas de evolução molecular para os genes 

mitocondriais 12S e 16S de rRNA, da superordem Ostariophysi e Osteoglossomorpha, e 

estimou que os Gymnotiformes se diferenciaram entre 79 e 117 milhões de anos atrás, 

enquanto que os Mormyriformes africanos surgiram entre 61 e 72 milhões de anos atrás. 
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Assim, como acontece com a maioria da ictiofauna tropical, os Gymnotiformes formam um 

clado relativamente antigo, mas que já apresentava caracteres modernos por volta de 12 

milhões de anos atrás. Além disso, durante a sua história recente, ocorreram grandes 

mudanças geomorfológicas na América do sul, como a conclusão do levantamento da 

cordilheira dos Andes; modificações na orientação da drenagem do rio Amazonas; e 

mudanças nas ligações hidrogeográficas entre os principais sistemas hidrológicos do 

continente (por exemplo entre as bacias Amazonas-Orinoco e Paraná-Paraguai).  

Espécies de Gymnotiformes têm sido encontradas em todos os sistemas fluviais 

Neotropicais, desde o Rio Salado na Argentina (36°S) até ao Rio San Nicolas no México 

(15°N), assim como em vários rios a oeste dos Andes. Este grupo apresenta a sua maior 

abundância e diversidade nas bacias dos rios Amazonas e Orinoco, que atualmente se 

encontram interligadas por dois canais hidrológicos: Casiquiare (Amazonas-Orinoco) e 

Rupununi (Branco- Essequibo). Nestas bacias, é possível encontrar representantes de todos os 

gêneros, mas nelas também se encontram os menores índices de endemismo específico para o 

grupo (Crampton e Albert, 2006). A maioria dos clados de Gymnotiformes ocorre em duas ou 

mais grandes áreas hidrogeográficas e por isso, provavelmente, formam assembléias regionais 

polifiléticas, que compreendem espécies com origens filogenéticas múltiplas e que exibem 

distribuições geográficas amplas (Id., ibid). 

Por serem capazes de tolerar uma gama elevada de valores relativos a diversos 

parâmetros ecológicos (condutividade, temperatura, concentração de oxigênio, pH, 

quantidade de nutrientes), os Gymnotiformes habitam os três principais tipos de água 

existentes na bacia amazônica (brancas, pretas e claras). Assim, estes organismos ocupam 

diversos ambientes aquáticos, incluindo canais profundos dos rios principais, pequenos cursos 

de água, lagos e corredeiras (Kramer et al., 1981; Hagedorn, 1986; Marrero e Taphorn, 1991; 

Alves-Gomes, 1997; Reis et al., 2003).  

Mesmo sendo a ordem com o menor número de espécies descritas para a região 

Neotropical, representa menos de 3% da ictiofauna da região, o número de espécies válidas de 

Gymnotiformes aumentou, nos últimos 10 anos, de 84 para 134. Adicionalmente, cerca de 42 

espécies estão sob processo de descrição, o que irá aumentar o número total de espécies 

conhecidas para pelo menos 176 (Crampton e Albert, 2006). Além do mais, o uso de diversas 

técnicas de caracterização morfológica, de análise da descarga do órgão elétrico e diferenças 

genéticas, têm revelado níveis surpreendentes de diversidade críptica. 
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Estas espécies encontram-se distribuídas por cinco (Albert, 2001), seis (Mago-Leccia, 

1976; 1994) ou sete famílias (Alves-Gomes et al., 1995). Ao tentar unir informações 

moleculares, morfológicas e eletrofisiológicas, Alves-Gomes e colaboradores (1995) 

propuseram uma nova hipótese sobre as relações filogenéticas da ordem Gymnotiformes, 

onde novos clados suportados por este conjunto de dados foram propostos. Assim, de acordo 

com esse estudo, a sistemática do grupo compreende as seguintes famílias: Sternopygidae, 

Hypopomidae, Apteronotidae (a mais diversa e mais numerosa em espécies e gêneros), 

Rhamphichthyidae, Electrophoridae, Gymnotidae e Eigenmanniidae. 

 

1.2.Geração e controle da Descarga do Órgão Elétrico (DOE) 

 

Os peixes elétricos de descarga fraca são conhecidos por produzir campos elétricos à 

volta do corpo de amplitudes que vão desde os milivolts a poucos volts por centímetro, 

dependendo da espécie. A descarga do órgão elétrico (DOE) é gerada por um tecido 

especializado, o órgão elétrico, que tem como unidade elementar uma célula eletrogênica 

designada de eletrócito (Bennett, 1971, Schwartz et al., 1975, Bass, 1986). 

De uma forma geral, os peixes elétricos foram divididos em dois grupos de acordo 

com os padrões temporais da sua DOE. Gymnotiformes do tipo “pulso” ou “pulsadores” 

produzem descargas relativamente curtas, que podem conter 1 a 7 fases de polaridade 

alternada, separadas por um intervalo entre pulsos (IPI) de maior duração que a duração da 

DOE. “Onduladores”, são os Gymnotiformes em que a DOE se assemelha a uma sinusóide 

distorcida, sem IPIs ou com um intervalo menor que a duração da DOE (Crampton e Albert, 

2006; Stoddard, 2006). 

Nos Gymnotiformes, o controle dos padrões temporais de descarga elétrica é efetuado 

através de mecanismos neurológicos relativamente bem conhecidos (Dye e Meyer, 1986; 

Zakon, 2003). Na medula destes organismos foi identificado um núcleo de células (núcleo 

marcapasso) composto por células maiores, as células “relay”, e por células menores, as 

células de comando, que realizam sinapses entre si e com as células “relay”. (Bennett et al, 

1967; Elekes e Szabo, 1981). O núcleo marcapasso das espécies tipo onda tende a ter uma 

organização homogênea, com estes dois tipos de células espacialmente misturadas; nas 

espécies tipo pulso estes dois tipos de células estão nitidamente separados (Bullock et al., 

1979; Hopkins, 1988; 1995; 1999).  
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O funcionamento básico do mecanismo de controle dos padrões temporais da DOE é 

assegurado por ciclos de descarga regulares e intrínsecos gerados pelas células de comando no 

núcleo marcapasso (figura 1). Estas células disparam com taxas de repetição elevadas e com 

grande regularidade (centenas de Hz) nos peixes do tipo “onda” e com taxas de repetição 

menores e menos precisas nos peixes tipo “pulso”. A presença de  interconexões extensivas 

entre as células de comando e as células “relay” faz com que elas disparem em sincronia. As 

células “relay” possuem projeções para fora do núcleo marcapasso que se estendem ao longo 

da medula e que permitem a realização de sinapses com neurônios motores especializados 

chamados de neurônios eletromotores. Estes, por sua vez, enervam os eletrócitos.  

 

 
Figura 1. Esquema representativo da geração da Descarga do Órgão Elétrico e controle neuronal dos padrões 

temporais da DOE adaptado de Zakon (2003). PPn: núcleo pré-marcapasso diencefálico. SPPn: núcleo pré-

marcapasso sublemiscal. 

 

Usualmente, os eletrócitos encontram-se arranjados em linhas, orientados no mesmo 

eixo e embebidos num tecido conectivo eletricamente resistente. Este tecido é o responsável 

por canalizar a corrente produzida ao longo do eixo do órgão elétrico para o meio exterior 

(água) e de volta para o outro extremo do órgão elétrico. Contudo, a atividade do núcleo 

marcapasso pode ser modificada por estímulos provenientes de duas fontes localizadas no 

cérebro: o núcleo pré-marcapasso diencefálico (PPn) e o núcleo pré-marcapasso sublemiscal 

(SPPn). Deste modo, o núcleo marcapasso na medula induz o órgão elétrico a produzir 

padrões variáveis dependentes do tipo de estímulo oriundo destes dois núcleos pré-

marcapasso cerebrais (Kawasaki e Heiligenberg, 1987; 1989).  
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Um exemplo clássico do funcionamento desta cadeia de comandos nervosos é dado 

pelos machos de Brachyhypopomus sp. que, num contexto de comportamento social de 

agressividade ou exibição sexual, apresentam acelerações muito bruscas na taxa de repetição 

da DOE (“chirps”) resultantes de uma despolarização das células “relay” derivada de 

estímulos provenientes do núcleo pré-marcapasso PPn. No entanto, como surgem estes 

estímulos e quais são os seus efeitos nas interações sociais são questões ainda respondidas de 

forma incipiente (Hopkins, 1995). 

Além das alterações nos padrões temporais, as formas de onda da DOE diferem entre 

espécies no número e polaridade das suas fases e por diferenças na amplitude e duração de 

cada fase. O número de fases e suas polaridades são determinadas por parâmetros 

morfológicos fixos, característicos de cada espécie, como: os padrões de enervação do órgão 

elétrico; o número de membranas excitáveis por eletrócito, ou seja, se estes possuem uma ou 

várias faces eletricamente excitáveis; pela geometria do eletrócito e a sua localização no 

corpo; e pela presença ou não de órgãos elétricos acessórios (Bass, 1986, Caputi, 1999, 

Hopkins, 1999).  

A forma de onda da DOE mais simples que se conhece é composta por um pulso 

monofásico, como aquele produzido por Sternopygus macrurus (Sternopygidae) ou 

Electrophorus electricus (Electrophoridae), em que os eletrócitos possuem uma face excitável 

e outra face não excitável (Bennett, 1961). Devido a um estímulo sináptico proveniente dos 

neurônios eletromotores ocorre uma despolarização da face excitável, que provoca um 

potencial de ação durante o qual uma corrente positiva (íons de Na+) entra por essa face e 

outra corrente positiva (íons de K+) sai pela face oposta não excitável, através de canais 

iônicos. O conjunto das correntes positivas provocada pela ativação simultânea de todos os 

eletrócitos flui em direção à cabeça do peixe e ao longo do eixo do órgão elétrico para o 

exterior e de volta para a cauda do peixe, o que resulta num pulso monofásico positivo 

(Stoddard et al., 2006).   

Ambas as faces do eletrócito são excitáveis em espécies que produzem descargas 

bifásicas, como por exemplo Brachyhypopomus pinnicaudatus. Nestas espécies, ocorre um 

potencial de ação na face enervada durante o qual a corrente flui em direção à cabeça. Em 

seguida, a passagem da corrente positiva gerada através da outra membrana causa a sua 

despolarização e um novo potencial de ação, durante o qual a corrente flui, desta vez, em 

direção à cauda (Id., ibid.). A ocorrência de duas direções alternadas de corrente, primeiro em 

direção à cabeça e depois em direção à cauda, dão à forma de onda da DOE a sua forma 

bifásica (Bennett e Grundfest, 1961). 
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Variações na forma de onda dentro da mesma espécie, como diferenças entre sexos ou 

entre indivíduos, são dependentes de propriedades fisiológicas do eletrócito passíveis de 

modificação, como a duração e amplitude dos potenciais de ação gerados por cada face 

eletricamente excitável.  

Nos peixes tipo “onda”,  para que a forma de onda da DOE se assemelhe a uma 

sinusóide, a duração do pulso precisa variar de acordo com a taxa de repetição. Nos peixes da 

família Sternopygidae, a forma de onda da DOE é monofásica porque cada eletrócito possui 

uma só face excitável. Para a espécie Sternopygus macrurus, a taxa de repetição pode variar 

de 50 a 200 Hz e a duração do pulso variar de 14 a 4 ms. Estes dois parâmetros variam de 

forma a que o peixe com a taxa de repetição mais baixa tenha o pulso mais longo, e assim 

conservar a natureza sinusoidal da forma de onda (Mills e Zakon, 1987, 1991). Estes dois 

parâmetros independentes podem ser manipulados através de modulações hormonais.  

 

1.3. A comunicação na modalidade elétrica  

 

Entre as diferentes espécies, a DOE é caracterizada por apresentar uma diversidade 

considerável na forma do pulso e na taxa de repetição. Peixes elétricos do tipo pulso são 

capazes de regular e modular a forma de onda da sua DOE e as taxas de repetição, durante 

diferentes fases do seu ciclo de vida, o que representa um poderoso instrumento de 

comunicação (Lorenzo et al., 2006). 

As descargas fracas não são suficientes para a captura de presas ou defesa, mas como 

os peixes elétricos também possuem a capacidade de detectar gradientes elétricos no meio 

circundante através de uma rede complexa de células eletroreceptoras, o funcionamento 

conjunto de órgão elétrico e eletroreceptores resulta num complexo sistema sensorial e motor 

conhecido como Sistema Eletrogênico e Eletrosensório (SEE) (Lissmann, 1951; Hopkins, 

1988; Moller, 1995).   

O SEE (figura 2) pode ser usado para explorar o ambiente e para comunicação, ou 

seja, a DOE serve um sistema com propósitos múltiplos. De forma contínua, ao longo das 

suas vidas, os peixes elétricos são capazes de sondar e se orientar no espaço através da 

detecção de objetos com resistividade elétrica diferente da água circundante. Além do mais, 

através de um repertório elaborado de “displays” elétricos eles produzem sinais de valor 

comunicativo (reconhecimento específico, acasalamento, territorialidade, agressão, alarme, 

defesa, escolha de parceiro, etc.) (Hopkins, 1988; Heiligenberg, 1990; Bullock e Heiligenberg 
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apud Moller, 1995). Assim, eles são capazes de produzir sinais multifuncionais que carregam 

informação com valor social e fisiológico e que podem agir em diversos níveis do 

desenvolvimento do indivíduo (Bass, 1986; Hopkins, 1995).  

 

 
Figura 2. Esquema representativo do funcionamento do Sistema Eletrogênico e Eletrosensório (SEE). 

 

A evolução dos sinais comunicativos é influenciada simultaneamente por forças 

externas como seleção natural e sexual, mas também por forças internas como constituição 

genética, desenvolvimento e fisiologia, que estão refletidas na riqueza dos repertórios 

elétricos dos Gymnotiformes e nas funções que desempenham. Nos Gymnotiformes, os 

mecanismos envolvidos na comunicação podem incluir pistas relacionadas com aspectos 

temporais e espectrais de um único pulso em conjunto com informações relativas aos padrões 

temporais dos intervalos entre pulsos (Hopkins e Heiligenberg, 1978; Alves-Gomes, 1997; 

Crampton e Albert, 2006). A DOE pode ainda apresentar modificações associadas a 

alterações na composição físico-química da água (Pimentel-Souza, 1988; Pimentel-Souza e 

Siqueira, 1992; Thomas et al., 1997; Thomas et al., 1998) permitindo que estes peixes possam 

ser utilizados como bioindicadores da qualidade ambiental (Schwertner, 2005).  



 8 

As modulações das DOEs podem ser definidas como mudanças transitórias da taxa de 

repetição do órgão elétrico e estão envolvidas em numerosas funções sociais. A aceleração 

acentuada da taxa de descarga seguida por um decréscimo até à taxa de repouso é um dos 

exemplos mais comuns e é normalmente interpretado como um sinal de ameaça ou de 

atividade predatória (Hopkins, 1988). Explosões de pulsos ou “bursts” foram detectadas em 

Brachyhypopomus e Hypopomus durante o acasalamento, e os machos de algumas espécies 

com descarga do tipo “onda” realizam “canções” de acasalamento complexas compostas por 

aumentos e diminuições da freqüência de 50 a 150 Hz. Foram igualmente detectadas 

interrupções completas na taxa de descarga de curta duração (menos de 1 segundo) ou de 

longa duração (mais de 1 segundo), que deixam o emissor silencioso, estando as interrupções 

de curta duração associadas a comportamentos de agressividade e cortejo e as interrupções de 

longa duração associadas a comportamentos de submissão ou alarme Hopkins, 1988; 

Kawasaki e Heiligenberg, 1989; Hopkins, 1999). Durante o acasalamento de muitas espécies 

de Gymnotiformes, na presença de fêmeas maduras, os machos geram sequências rápidas de 

acelerações designadas por “chirps” (Hopkins, 1999).  

O cortejo em Gymnotiformes compreende manifestações locomotoras e elétricas. A 

caracterização de diversas manifestações motoras foi abordada em trabalhos realizados com 

Eigenmannia virescens, Apteronotus leptorhynchus, Sternopygus macrurus e Eletrophorus 

electricus (Hopkins, 1974; Kirschbaum, 1979; Hagedorn e Heiligenberg, 1985; Assunção e 

Schwassmann, 1992; 1995; Moller, 1995). Em relação às manifestações elétricas, conhecem-

se modulações da DOE próprias do período reprodutivo de Brachyhypopomus pinnicaudatus, 

Eigenmannia virescens, Apteronotus leptorhynchus e Sternopygus macrurus. Estas espécies 

apresentam DOEs sexualmente diferentes utilizadas no reconhecimento e seleção do par e 

ambos os sexos podem modificar a sua taxa de repetição de modo a produzir sinais sociais 

específicos de cortejo e acasalamento (Hopkins, 1974; Hagedorn e Heiligenberg 1985; 

Kawasaki e Heiligenberg, 1989; Perrone, 2003).  

Em Brachyhypopomus beebei, B. brevirostris e B. pinnicaudatus, machos e fêmeas 

apresentam formas de onda sexualmente dimórficas e distintas entre os indivíduos. A forma 

de onda de machos maduros tende a ter uma duração maior do que a duração do pulso de 

fêmeas maduras ou de juvenis (Stoddard, 2002). Estudos realizados por Olman (2001) 

mostraram que, apesar destas diferenças significativas, a acuidade na eletrolocalização 

continuava idêntica entre os sexos. Em algumas espécies de peixes “pulsadores” com DOEs 

bifásicas, ambas as fases da forma de onda dos machos podem apresentar uma maior duração 

do que as fases equivalentes em fêmeas da mesma espécie, enquanto que em outras espécies 
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apenas uma fase da DOE apresenta dimorfismo sexual. Por exemplo, em B. pinnicaudatus a 

primeira fase do pulso é similar em duração entre machos e fêmeas, mas a segunda fase é 

mais longa nos machos (Stoddard, 2006).  

Espécies com descargas do tipo “onda” também podem apresentar diferenças na forma 

de onda entre os sexos. Em Sternopygus sp., machos maduros apresentam taxas de repetição 

mais baixas e têm formas de onda mais longas em relação às fêmeas e, estudos 

comportamentais realizados por Hopkins (1974) mostraram que os indivíduos são capazes de 

discriminar estas diferenças e que elas são importantes para o cortejo e acasalamento da 

espécie. Além de modulações na duração das diferentes fases do pulso, fêmeas de B. 

occidentalis respondem de forma diferente à composição espectral, ou seja, à frequência 

máxima fundamental da DOE típica de machos ou fêmeas (Shumway e Zelick, 1988). 

Eigenmannia também é capaz de discriminações semelhantes (Kramer e Zupanc, 1986).   

Durante o processo comunicativo, vários trabalhos têm mostrado que as propriedades 

físicas relativas à forma da onda da DOE parecem servir para a codificação de sinais no 

reconhecimento específico e sexual, enquanto que os padrões temporais das descargas 

(modulação da taxa de repetição; interrupções da descarga) têm sido associados a 

comportamentos de exibição social, como defesa de território e reprodução (Hopkins, 1972; 

Hagedorn, 1986; Perrone, 2003).   

 

1.4. Mecanismos de modulação rápida da DOE, de médio e de longo prazo  

 

Mudanças em várias características da DOE (forma da onda, duração do pulso e taxa 

de repetição) resultam diretamente de modificações na excitabilidade dos eletrócitos e são 

sensíveis a variações de concentrações hormonais, que por sua vez, são dependentes de certos 

fatores ambientais, da maturação sexual e do desenvolvimento do organismo (Zakon, 1986). 

Deste modo, a descarga do órgão elétrico é um excelente indicador das condições ambientais 

e um ótimo exemplo prático de plasticidade e expressão individual da variação 

comportamental. Estas mudanças podem ocorrer quase de forma imediata (em poucos 

segundos), em alguns minutos ou horas, ou se prolongarem por semanas ou meses (Stoddard 

et al., 2006).  

As mudanças rápidas resultam quando o núcleo de comando estimula os eletrócitos em 

intervalos de tempo tão reduzidos que estes não são capazes de produzir potenciais de ação 

completos, produzindo uma DOE com elevadas taxas de repetição e amplitudes reduzidas, ou 
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até falhar por completo. Estas modulações de amplitude formam a base dos sinais de cortejo 

para muitas espécies de Gymnotiformes (Stoddard, 2002).   

Sabe-se que os peixes elétricos exibem um comportamento diário e circadiano. 

Tipicamente, durante o dia, estes peixes evitam altos níveis de iluminação e durante este 

período ficam relativamente imóveis e escondidos em territórios diurnos, formados por 

diferentes tipos de abrigos naturais (Schwassmann, 1971; Westby, 1975; Hagedorn, 1986). 

Durante a noite, os peixes deixam os seus abrigos para forragear e se alimentar e ao 

amanhecer regressam aos seus esconderijos diurnos originais. Estudos com peixes elétricos do 

tipo “pulso”, como: Gymnorhamphichthys hypostomus (Lissmann e Schwassmann, 1965), 

Hypopomus sp. (Larimer e MacDonald, 1968), Brachyhypopomus pinnicaudatus (Franchina, 

1993; Franchina e Stoddard, 1998) e Electrophorus electricus (Schwassmann e Assunção, 

1989) e peixes elétricos do tipo “onda”, como: Eigenmannia virescens (Hagedorn e 

Heiligenberg, 1985; Deng e Tseng, 2000) e Apteronotus leptorhynchus ( Zupanc et al., 2001), 

mostraram que o aumento de atividade locomotora noturna está relacionado com um aumento 

da atividade da DOE.  

Durante a noite, algumas espécies podem aumentar a taxa de repetição das suas 

descargas várias vezes, possivelmente aumentando a resolução temporal do SEE. Diferentes 

quantidades de modulações espontâneas curtas e mudanças circadianas na amplitude e 

duração de pulsos individuais também foram observadas. Estudos com fêmeas e machos de 

Brachyhypopomus pinnicaudatus mostraram que as mudanças na forma de onda e nas taxas 

de repetição podem ser caracterizadas como verdadeiros ritmos circadianos, já que estas 

oscilações diárias persistiram por mais de uma semana sob condições fóticas e temperaturas 

constantes e sob regimes de alimentação randômicos (Franchina e Stoddard, 1998; Franchina 

et al., 2001). Assim, indivíduos sexualmente maduros de ambos os sexos mostraram 

aumentos significativos na amplitude e duração da segunda fase, nas mesmas características 

em que a espécie apresenta dimorfismo sexual. Estes ritmos circadianos se expressam de 

forma mais consistente nos machos (Stoddard, 2006; Stoddard et al., 2007).  

O possível valor adaptativo de relógios internos tem sido relacionado com a função de 

ser um sistema que permite ao organismo se antecipar e se preparar fisiologicamente a 

mudanças ambientais futuras e cíclicas. Assim, o organismo seria capaz de minimizar os 

efeitos de stress provocados por estas mudanças ambientais, se elas fossem percebidas como 

novidade sempre que ocorressem (Moller, 1995; Merrow et al. 2005).  

Para os Gymnotiformes, as oscilações circadianas melhoram significativamente o 

valor comunicativo da DOE durante a noite, quando estes peixes estão ativos e as suas 
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descargas mais elevadas. Do mesmo modo, também permitem poupar energia durante o dia, 

quando os peixes estão inativos e com as suas decargas em valores mais baixos (Hagedorn, 

1995; Franchina e Sotddard, 1998).  

Junto com essas oscilações, as DOEs de ambos os sexos de Brachyhypopomus 

também sofrem mudanças em resposta a contatos potencialmente agressivos entre 

coespecíficos. Quando um intruso entra no território de repouso de outro peixe, as DOEs de 

ambos sofrem modificações evidentes logo após 5 a 10 minutos de exposição social, 

modificações essas que se acentuam por cerca de uma hora. Após competirem pelo território 

de repouso os “vencedores” costumam reter um aumento maior nos parâmetros modificáveis 

da DOE do que os “perdedores”, sendo que magnitude desse aumento depende do estado 

fisiológico dos indivíduos, do sexo e dos respectivos estados sociais de competição 

(Hagedorn e Zelick, 1989; Franchina et al., 2001; Stoddard et al., 2003). 

Machos sexualmente maduros de B. pinnicaudatus quando submetidos a isolamento 

social por mais de uma semana mostraram uma perda gradual nas características tipicamente 

masculinas e do ritmo circadiano da DOE. A restauração dessas características ocorreu de 

forma parcial ao fim de uma ou duas horas de exposição social, enquanto que a restauração 

completa demorou cerca de dois dias a uma semana, dependendendo do estímulo social e do 

sexo do indivíduo (Franchina et al., 2001).  

Acredita-se que possam estar envolvidos dois processos bioquímicos diferentes na 

regulação da amplitude e duração das fases da DOE: um de ação rápida (minutos) e outro de 

ação mais lenta (dias). As mudanças rápidas são provavelmente produzidas pela ação 

periférica da melanocortina. Estudos realizados por Markham e Stoddard (2005) 

demonstraram que injeções intramusculares, ou aplicação direta nos eletrócitos deste 

hormônio, provocaram um aumento rápido na amplitude e duração da segunda fase da DOE, 

na mesma escala de tempo observada durante as interações sociais. Por outro lado, numa 

espécie “onduladora“ (Sternopygus sp.), o acréscimo da amplitude se deveu a um aumento da 

magnitude da corrente de íons de sódio, ou seja, através da abertura de um maior número de 

canais de sódio abertos, em que cada eletrócito gera o máximo de corrente possível. 

A serotonina parece ser também um importante regulador central da forma de onda da 

DOE. Este hormônio pode agir sobre dois receptores distintos com propriedades antagônicas: 

um aumenta a amplitude e duração de forma semelhante à melanocortina, enquanto que outro 

diminui esses parâmetros. Esta última ação gera uma DOE com características típicas de 

indivíduos submissos, capazes de os tornar eletricamente crípticos (Hoglund et al., 2002; 

Stoddard et al., 2006).  
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Estímulos ambientais importantes para o início da maturação sexual, como por 

exemplo: maior disponibilidade de alimento; diminuição da condutividade da água; ou a 

presença de um possível parceiro ou competidor, ativam mudanças que podem durar vários 

dias ou até meses. Estas são reguladas por diferentes níveis de diferentes hormônios, como 

por exemplo androgênios e glicocorticóides, cujos mecanismos ainda não se conhecem por 

completo (Stoddard et al., 2006).  

 

1.5. Evolução da eletrocomunicação 

 

Hopkins e Heiligenberg (1978) propuseram um possível caminho evolutivo na 

tentativa de explicar o significado adaptativo do Sistema Eletrogênico e Eletrosensório dentro 

de um contexto comportamental. Esta teoria supõe que a primeira espécie a gerar corrente 

elétrica o fez através de pulsos monofásicos de baixa taxa de repetição, semelhantes aos 

potenciais de ação musculares. Os autores sugerem que a função inicial destas descargas teria 

sido a eletrolocalização, como por exemplo, as descargas monofásicas e de baixas frequências 

presentes no “poraquê” (Electrophorus electricus) e em Hypopomus artedi. Ao ser exigido, 

por condições ecológicas, um aumento da resolução temporal na detecção dos objetos, 

ocorreu um aumento da taxa de repetição das descargas do órgão elétrico, como é observado 

durante a noite em peixes pulsadores atuais. Este aumento na taxa de repetição de descargas 

regulares permitiu aos peixes elétricos não só a utilização de sinais para um melhor 

reconhecimento e exploração do espaço ambiental, mas também uma evolução da 

comunicação por meio do aumento da diversidade de modulações elétricas inter e 

intraespecíficas.  

Paralelamente, num ambiente com altas densidades de peixes elétricos, as descargas 

de indivíduos vizinhos da mesma espécie tenderiam a produzir pulsos coincidentes durante 

cada ciclo, resultando em interferências. Tal fato, teria induzido o aparecimento de um 

mecanismo que minimizasse as interferências e preservasse a manutenção das capacidades 

eletrolocalizadoras, o que aconteceu pela mudança na frequência das descargas do órgão 

elétrico, através de uma mudança nos tempos de disparo. Assim, através deste novo 

mecanismo, tornou-se possível evitar as interferências elétricas existentes no ambiente, o que 

teria eventualmente ocasionado o aparecimento de padrões de descargas sinusoidais, 

surgindo, deste modo, as espécies de descarga do tipo “onda”.   
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Segundo esta teoria, a principal força evolutiva que moldou as diferentes 

características da eletrocomunicação foi a seleção de mecanismos eficientes para responder à 

necessidade de adaptar o sinal elétrico às características do ambiente. Outros fatores, como a 

presença de predadores eletroreceptivos ou presas, ou considerações biogeográficas, teriam 

apenas uma influência local ou marginal nos padrões evolutivos (Hopkins e Heiligenberg, 

1978).  

Já Stoddard (1996, 2002) afirma que a fuga da ação de predadores é o mais forte 

candidato a força motriz do aumento na complexidade dos padrões de descarga. Esta teoria 

sustenta-se em algumas evidências tais como: os Gymnotiformes da América do Sul 

partilharam, desde a sua diferenciação, o ambiente com predadores com capacidade 

eletroreceptiva (Siluriformes); estes peixes possuem eletroreceptores ampulários adaptados 

para a detecção de campos de corrente contínua ou campos de corrente alternada de baixas 

frequências. Além disso, descargas monofásicas possuem uma distribuição energética 

altamente assimétrica e geram campos elétricos de baixa frequência, detectáveis pelos 

eletroreceptores ampulários. Com base nestes dados, o autor deduz que, para escapar dos 

predadores ocorreu um aumento da complexidade da DOE para, deste modo, tornando a DOE 

simétrica, aumentar o grau de camuflagem elétrica através da mudança do espectro emitido ou 

pela supressão de emissões em frequências vulneráveis à detecção pelos receptores 

ampulários.  

Visto que as DOEs são espécie-específicas, elas desempenham um papel primordial 

no reconhecimento específico e outros tipos de interações sociais. Dentro da mesma 

população machos podem ser diferenciados de fêmeas e adultos diferenciados de juvenis 

através das suas descargas. Muitas características como amplitude, taxa de repetição e 

duração das diferentes fases da DOE foram relacionadas com o estabelecimento de 

hierarquias entre os indivíduos e com rituais de cortejo e acasalamento. Assim, a DOE parece 

ser uma componente fundamental para o isolamento reprodutivo e consequentemente para os 

processos de especiação, processos esses intimamente relacionados com a ecologia dessas 

espécies. 

 

1.6. O gênero Microsternarchus (família Hypopomidae) 

 

Segundo a hipótese filogenética de Alves-Gomes e colaboradores (1995), baseada em 

dados moleculares, morfológicos e eletrofisiológicos, a família Hypopomidae não é 
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monofilética, o que veio questionar a visão tradicional dos estudos morfológicos (Triques, 

1993, Mago-Leccia, 1994, Albert, 2001). Esse estudo revelou a existência de um grupo 

monofilético bem definido, formado pelos gêneros da família Hypopomidae mais os gêneros 

da família Rhamphichthyidae, que recebeu a designação de morfotipo ramfictióideo. 

Atualmente, a monofilia e as relações filogenéticas entre os gêneros destas famílias não se 

encontram resolvidas.  

A realização de  estudos sobre a diversidade ao nível específico, entre os quais, 

análises das diferenças eletrocomunicativas intra e interespecíficas, podem permitir testar 

hipóteses alternativas sobre o papel das descargas elétricas na manutenção da diversidade 

específica e elucidar parte da filogenia dos Gymnotiformes.  

Os hipopomídeos produzem descargas do tipo “pulso”, de curta duração quando 

comparadas com o intervalo entre pulsos consecutivos, e mostram DOEs com plasticidade 

significativa como resposta a diferentes ambientes sociais, stress e intensidade luminosa 

(Zupanc et al., 2001). O seu órgão elétrico consiste em eletrócitos pequenos com formato de 

paralelepípedo dispostos em série, dentro de bainhas de tecido conectivo, que se estendem 

desde a parte inferior da cabeça até à ponta do filamento caudal. Várias destas colunas de 

eletrócitos encontram-se dispostas dorsoventralmente, de modo a formarem fileiras, e o 

filamento caudal pode estar inteiramente ocupado por elas.  

O tipo mais comum de descarga elétrica desta família é bifásico, em que a forma da 

onda de um só eletrócito é semelhante à forma do órgão inteiro. A face inervada de cada 

eletrócito dispara em primeiro lugar, produzindo a fase positiva da DOE. Quase 

simultaneamente, a corrente do primeiro pico causa a despolarização das faces não enervadas, 

gerando a fase negativa da DOE, quase igual em duração e amplitude à primeira. Outros 

hipopomídeos produzem DOEs monofásicas ou com mais de duas fases (Sullivan, 1997). Nas 

espécies bifásicas parece ser comum a existência de uma segunda fase alongada nos machos 

maduros e diferenças entre DOEs de machos e fêmeas, como por exemplo em 

Brachyhypopomus beebei, B. pinnicaudatus, Hypopomus artedi e Microsternarchus 

bilineatus (Hopkins e Westby, 1986; Hopkins et al., 1990; Sullivan, 1997; Perrone, 2003).  

A distribuição da família Hypopomidae vai desde as encostas da Costa Rica até à 

Bacia do Rio La Plata na Argentina e Uruguai. Dentre as mais importantes bacias 

hidrográficas da América do Sul, a diversidade do grupo parece ser mais elevada no sistema 

Solimões-Amazonas, mas existem espécies cuja distribuição tende a ser bem mais restrita e 

até endêmica. No entanto, o padrão que prevalece nesta família é de as espécies que a 

compõem possuírem uma distribuição ampla nas bacias mais importantes.  
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A partir de evidências moleculares, Sullivan (1997) sugere que, apesar da existência 

de pouca diferenciação na maioria das características morfológicas da família Hypopomidae, 

as linhagens dentro desta são bastante antigas. A existência de diversidade antes da formação 

das bacias hidrográficas atuais, seguida de uma fase evolutiva de menor diferenciação entre os 

organismos, pode explicar o padrão de distribuição amplo que prevalece para as espécies de 

hipopomídeos. Adicionalmente, estes organismos são mais capazes de dispersão entre as 

bacias do que outros grupos taxonômicos devido à sua capacidade de viver em ambientes de 

água rasa e sem corrente. Em épocas de chuva, os tributários das diferentes bacias do 

ecossistema amazônico podem estabelecer contato em determinadas áreas, facilitando a 

dispersão destes organismos. Assim, a existência de espécies endêmicas neste grupo pode 

estar relacionada à seletividade das populações quanto ao microhabitat em que vivem, que 

provoca o seu isolamento e, deste modo, facilita a divergência das espécies (Nijssen e 

Isbrüker, 1972; Walker, 2001). 

Apesar de ser encontrado em toda a bacia amazônica e todos os tipos de água desta 

região (branca, preta e clara), os indivíduos pertencentes ao gênero Microsternarchus 

Fernández-Yépez, 1968 são seletivos quanto ao microhabitat em que vivem.  Podem ser 

encontrados em pequenos cursos de água, em locais em que a corrente não é muito forte, sob 

a liteira em bancos de areia ou no emaranhado de raízes da vegetação marginal que pende 

para dentro dos igarapés (Alves-Gomes, comunicação pessoal; Schmitt, 2005). Também 

habitam raízes, interiores de troncos ôcos submersos e raízes suspensas, em locais em que a 

corrente é um pouco mais forte, não existindo registros de exemplares coletados no canal 

principal dos grandes rios (Mago-Leccia, 1994; Nogueira, 2006).  

A única espécie deste gênero apresenta uma DOE bifásica de fraca intensidade, com 

aproximadamente 3 a 5 ms de duração total, e é denominada Microsternarchus bilineatus por 

apresentar dois canais nervosos que aparecem como linhas escuras paralelas em sua região 

dorsal, que iniciam atrás da cabeça e seguem até a região do filamento caudal (Fernández-

Yépez, 1968). Costumam apresentar uma coloração marrom no dorso, região ventral mais 

clara e nadadeira anal posicionada ventralmente distante da nadadeira peitoral (Mago-Leccia, 

1994).  

É considerada uma espécie “pulsadora” distinta das restantes por três razões 

principais: 1) a duração do pulso é bem maior do que a de outros Gymnotiformes 

“pulsadores”; 2) quando ativos à noite, podem atingir as taxas de repetição mais altas entre 

todos os “pulsadores” conhecidos, ultrapassando os 120 Hz; e 3) apresentam uma taxa de 
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repetição bastante estável, com coeficientes de variação abaixo de 0.01 (Crampton e Albert, 

2006). Devido aos aspectos temporais da sua descarga e do intervalo entre pulsos, este gênero 

tem sido considerado como tendo uma DOE intermediária entre descargas do tipo pulso e 

descargas do tipo onda (Id., ibid.).  

Com base em alguns caracteres morfológicos e osteológicos, Albert (2001) propôs a 

tribo Microsternarchini, que é composta por dois gêneros monotípicos (Microsternarchus e 

Racenisia), sendo as suas únicas espécies descritas denominadas de Microsternarchus 

bilineatus e Racenisia fimbriipinna Mago-Leccia, 1994. O gênero Racenisia é tido como 

grupo-irmão de Microsternarchus e R. fimbriipinna, é caracterizada por apresentar DOE 

bifásica, em que a fase negativa apresenta uma amplitude bem menor que a positiva. Segundo 

Albert e Crampton (2005), R. fimbriipinna é  conhecida apenas da região das Guianas e 

restrita a áreas de águas lentas ou lagos de rios de terra firme. No entanto, já foram coletados 

exemplares na região do alto rio Negro, em pequenos cursos de água com corrente moderada 

e em ocorrência sintópica com Microsternarchus (banco de dados do Laboratório de 

Fisiologia Comportamental e Evolução/INPA).  

 

O conhecimento cada vez mais generalizado dentro da ordem, é de que a diversidade 

específica destes organismos se encontra bastante subestimada. O grupo de pesquisas do 

Laboratório de Fisiologia Comportamental e Evolução (LFCE) do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (INPA) tem observado que exemplares de Microsternarchus 

apresentam variações em relação à sua morfologia externa e características da DOE, podendo 

esses indivíduos apresentar a mesma distribuição (simpátricos) e coexistir no mesmo local 

(sintópicos) (Nogueira, 2006; Schmitt, R. comunicação pessoal). 

Maia (2009) realizou o seqüenciamento da região controle do DNA mitocondrial de 

indivíduos de dois tributários de margens opostas no alto rio Negro e de dois tributários 

também de margens opostas no médio rio Negro, visando testar a presença de diferenciação 

genética entre as populações. Com isso, mostrou a separação de Microsternarchus em cinco 

linhagens distintas, com valores elevados de divergência genética normalmente encontrados 

entre diferentes espécies de peixes, sugerindo a existência de espécies ainda não descritas para 

o gênero.  

O aperfeiçoamento de métodos de análise filogenética tem vindo a revolucionar a 

biologia moderna ao causar impactos significativos em muitas áreas de estudo, incluindo o 

estudo da evolução da comunicação animal. A compreensão das relações filogenéticas entre 

os diferentes grupos de peixes elétricos de água doce ainda é incipiente, mas esta abordagem 
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científica encerra em si a promessa de subsidiar um melhor entendimento sobre o valor 

adaptativo do comportamento animal, fundamental para a compreensão da dinâmica 

ambiental na Amazônia.  

O comportamento representa uma das formas mais expressivas da adaptação dos 

organismos às condições ambientais e pode ser analisado de diferentes formas. Uma vez que 

as características comportamentais podem refletir a ação da seleção natural sobre os 

organismos, o estudo de padrões de comportamento animal  fornece informações importantes 

sobre o processo evolutivo e conseqüente viabilização ou sucesso de determinadas espécies. 

Por outro lado, os princípios envolvidos na evolução de comportamentos cada vez mais 

complexos e o papel que estes desempenham na evolução não são bem conhecidos, tornando-

o num dos campos científicos mais complexos e centrais às ciências do comportamento, 

incluindo questões etológicas e sociais inerentes à espécie humana.  

O Sistema Eletrogênico e Eletrosensório tem mostrado ser um excelente modelo para o 

estudo da origem e do significado adaptativo do comportamento e da comunicação animal, 

pois os padrões de sinais elétricos envolvidos nas interações sociais, incluindo as interações 

agonísticas, são relativamente simples e fáceis de serem registrados, gravados e analisados.  

Nos Gymnotiformes, o conhecimento da diversidade de modulações elétricas em nível 

intraespecífico e interespecífico, encontra-se reduzido a poucas espécies devido à falta de um 

melhor conhecimento sobre a ecologia da maioria dos taxóns pertencentes a esta ordem. Por 

outro lado, o conhecimento do repertório de sinalizações elétricas durante os diferentes 

períodos de vida destes animais é de grande importância evolutiva uma vez que, as diferentes 

espécies tendem a gerar padrões específicos de modulações temporais e espectrais que podem 

ser estudados comparativamente e entendidos no seu contexto adaptativo e filogenético.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

II. OBJETIVOS 

 

Geral 

 

Contribuir para o entendimento dos mecanismos de especiação e significado 

adaptativo da eletrocomunicação, através da utilização do gênero monotípico 

Microsternarchus como modelo de estudo. Para tal, relacionar a variação dos “displays” 

comportamentais motores e elétricos de uma espécie do gênero de acordo com o contexto 

social e, este último, variando de acordo com as relações filogenéticas entre diferentes 

espécies.  

 

Específicos: 

 

• Realizar uma análise preliminar sobre a variação morfológica e da DOE no gênero 

Microsternarchus, a partir das linhagens de Microsternarchus identificadas para a bacia 

do rio Negro; 

• Utilizar Microsternarchus linhagem A como espécie alvo para a análise do 

comportamento agonístico em cativeiro; 

• Registrar e identificar os componentes motores e alterações da DOE exibidos em cativeiro 

pela espécie alvo, durante as interações sociais agonísticas intraespecíficas;  

• Analisar e comparar os componentes motores e alterações da DOE exibidos durante o 

comportamento agonístico intraespecífico, tanto em contexto social intrasexual como 

intersexual; 

• Registrar e identificar os componentes motores e alterações da DOE exibidos em cativeiro 

pela espécie alvo, durante as interações sociais agonísticas interespecíficas;  

•  Analisar e comparar os componentes motores e alterações da DOE exibidos durante o 

comportamento agonístico interespecífico pela espécie alvo, em contexto social com três 

espécies diferentes: Microsternarchus cf. bilineatus (mesmo gênero); Racenisia 

fimbriipinna (gênero irmão) e Hypopygus sp. (gênero de outra família).  
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III. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Área de estudo e coleta 

 

A área de estudo é representada por pequenos rios (igarapés) localizados em ambas as 

margens do rio Negro, entre os municípios de Manaus e São Gabriel da Cachoeira, no estado 

do Amazonas, Brasil (figura 3).  

 

 
Figura 3. Mapa da região amazônica e suas bacias principais. Municípios de São Gabriel da Cachoeira 

(esquerda) e Manaus (direita) representados por pontos a vermelho.    

 

O rio Negro tem aproximadamente 2.500 Km de extensão, com a maior parte de sua 

bacia (cerca de 90%) em território brasileiro, nos estados do Amazonas e Roraima. O alto rio 

Negro, mais ao Norte na Venezuela, está conectado ao rio Orinoco pelo canal de Casiquiare. 
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Mais ao Sul, durante a estação chuvosa, muitos tributários da margem direita do baixo rio 

Negro (caracterizados por apresentarem largas faixas de inundação), aparentemente, se 

conectam à bacia do rio Japurá (um dos afluentes do rio Solimões) (Goulding et al., 2003). É 

considerado o maior tributário da bacia amazônica em termos de descarga anual: 1,4x1012 

m3/ano, cobrindo uma área de aproximadamente 0,70 milhões de Km2. Ao longo do seu 

curso, contém uma infinidade de afluentes e um vasto conjunto de ilhas de diversidade 

peculiar (Goulding et al.,1988;  Chao, 2001).  

Devido à sua constituição química, esses tributários possuem uma água 

caracteristicamente escura; bem oxigenada (6 a 7 mg/L de oxigênio dissolvido na água); com 

temperaturas em torno de 26ºC; pH variando entre 3,5 na região do alto rio Negro a 5,5 nas 

regiões do médio e baixo rio Negro; e com condutividade raramente acima de 20 µs/cm.  

Em áreas de baixa profundidade (1,0 a 1,5 m), peixes pertencentes à ordem 

Gymnotiformes foram localizados no ambiente através de um “detector de peixes elétricos” 

desenvolvido originalmente pelo grupo de pesquisa do Dr. Walter Heiligenberg, do Scripps 

Institution of Oceanography. De forma a potencializar a sua eficácia, este sofreu modificações 

no Laboratório de Fisiologia Comportamental e Evolução (LFCE) do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (INPA). O seu funcionamento consiste num par de eletrodos montado 

num cabo de plástico que possui no seu interior um mini-amplificador e conversor de sinal 

elétrico para sinal sonoro. Este sistema está conectado a um par de fones de ouvido e é 

alimentado com baterias de 9V, permitindo a detecção do campo elétrico produzido por estes 

organismos através da audição. Uma vez localizados, os indivíduos foram capturados pela 

utilização de puçás e redinhas junto da vegetação e liteira do igarapé amostrado (figura 4).  

 

 
Figura 4. Fotos do ambiente típico de um igarapé e da coleta realizada com o auxílio de um “detector de peixes 

elétricos” (banco de dados LFCE).  
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3.2. Análise da variação morfológica em Microsternarchus da bacia do rio Negro 

 

Os indivíduos utilizados para o estudo sobre a variação da morfologia externa 

encontrada para o gênero Microsternarchus na bacia do rio Negro, são provenientes de 

coletas realizadas em 2002, 2005, 2007 e 2008, e encontram-se catalogados na coleção de 

peixes do LFCE/INPA e serão posteriormente depositados na coleção de peixes do INPA. 

Durante estas expedições vários tributários do rio Negro, tanto da margem esquerda 

como da margem direita, foram amostrados pelo grupo de pesquisas liderado pelo Dr. José 

Antonio Alves Gomes, com o intuito de obter amostras para estudos filogenéticos e 

biogeográficos sobre os peixes da ordem Gymnotiformes. Alguns desses estudos (Maia, 2007, 

2009) revelaram evidências moleculares, eletrofisiológicas e morfológicas de que a 

diversidade específica do gênero Microsternarchus se encontra subestimada e, até agora, 

permitiram identificar a existência de uma nova espécie de hipopomídeo para a região do alto 

rio Negro, designada por Microsternarchus linhagem A. Até ao momento, esta é facilmente 

identificada por possuir um órgão elétrico translúcido e visível a olho nú ao longo do corpo; 

um focinho mais alongado do que o descrito para Microsternarchus bilineatus; e uma DOE 

bastante forte e com uma forma de onda peculiar.  

Devido à facilidade em identificar estes indivíduos como pertencentes à mesma 

espécie, o que não se observa para as outras quatro morfo-linhagens (B, C, D e E) 

identificadas por Maia (2009) no seu estudo sobre a taxonomia molecular de 

Microsternarchini, Microsternarchus linhagem A foi escolhida para formar o grupo 

experimental para os estudos eletrocomunicativos.  

De forma a analisar a variação morfológica em populações de Microsternarchus cf. 

bilineatus da bacia do rio Negro (linhagens B, C, D e E) e caracterizar a morfologia externa 

da espécie alvo (Microsternarchus linhagem A), foram efetuadas medidas morfométricas e 

merísticas nos espécimes que se encontravam em boas condições, com uma paquímetro de 

precisão de 0,1 mm, de acordo com os protocolos estabelecidos para a família Hypopomidae 

(Mago-Leccia, 1994; Sullivan, 1997; Cox-Fernandes, 1998).   

As medidas listadas a seguir (figura 5) foram efetuadas para 53 exemplares de 

Microsternarchus linhagem A, 27 exemplares de Microsternarchus linhagem B, 13 

exemplares de Microsternarchus linhagem C, 10 exemplares de Microsternarchus linhagem 

D e 11 exemplares de Microsternarchus linhagem E, num total de 114 espécimes analisados 

de diferentes localidades e preservados numa solução de álcool a 70%:  
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• comprimento total (TL);  

• comprimento padrão (LEA);  

• comprimento do filamento caudal (CL);  

• comprimento da cabeça (H);  

• altura máxima do corpo (D);  

• distância entre a ponta do focinho e a origem da nadadeira anal (PA);  

• espessura máxima do filamento caudal (CD);  

• comprimento do maior raio da nadadeira anal (LAR);  

• comprimento do maior raio da nadadeira peitoral (LPR);  

• comprimento do focinho (S);  

• largura da boca da mandíbula ao rictus (M);  

• diâmetro do olho (ED);  

• distância interorbital (IO);  

• distância entre a margem anterior do olho e a narina posterior (NE);  

• tamanho da abertura branquial (BO);  

• largura da cabeça na região opércular (IOP);  

• altura da cabeça na região occipital (SV);  

• distância entre a ponta do focinho e a origem da nadadeira peitoral (SP);  

• comprimento da nadadeira anal (AF);  

• distância entre a ponta do focinho e o final do osso supraoccipital (SO);  

• comprimento da nadadeira peitoral da inserção até ao término do maior raio (PFL);  

• comprimento da papila urogenital (UP);  

• distância entre a ponta do focinho e a origem da papila urogenital (SUP);  

• distância internarinal (ID);  

• distância entre a papila urogenital e a origem da nadadeira anal (UPA);  

• distância entre a margem posterior do olho e o opérculo (EO);  

• distância entre a ponta do focinho e a narina posterior (NS).  

 

Para os mesmos exemplares, sempre que possível, foi também feita a contagem do 

número total de raios da nadadeira peitoral; o número total de raios da nadadeira anal; e o 

número de escamas acima da linha lateral na região médio-dorsal.  
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Figura 5. Esquema representativo da morfometria utilizada para o gênero Microsternarchus.  

 

O sexo dos indivíduos identificados como Microsternarchus linhagem A foi 

determinado a partir da obervação das características macroscópicas das gônadas, com a 

utilização de uma lupa Kyowa, modelo SDZ-PL, com ampliação até 4,5x. De acordo com 

Vazzoler (1996) e Cognato e Fialho (2006), os espécimes foram considerados fêmeas quando 

apresentavam as gônadas em posição nitidamente ventral, com oócitos visíveis de cor 

amarelada ou esbranquiçada, podendo apresentar lotes de diferentes graus de 

desenvolvimento (oócitos heterogêneos em tamanho e cor). Os machos foram identificados 

quando apresentavam gônadas numa posição mais lateral e próxima à extremidade caudal do 

conjunto visceral, de formato triangular e com uma coloração leitosa a amarelada e não 

granulosa. Quando as gônadas apresentavam uma aparência frouxa ou flácida, de coloração 

transparente ou sem coloração, e sem oócitos ou esperma visíveis, os peixes foram 

considerados imaturos e não foi possível identificar o sexo.  
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3.3. Desenho experimental para o estudo do comportamento agonístico intra e 

interespecífico exibido em cativeiro por Microsternarchus linhagem A 

 

Para os estudos comportamentais, foi escolhido um grupo experimental de nove 

peixes, coletados no mês de Abril de 2009, no município de São Gabriel da Cachoeira (figura 

6). Oito desses indivíduos foram obtidos no mesmo ponto de coleta no igarapé Ducubixi (0º 

02’ 40’’ S, 67º 18’ 16,2’’ O), e desses: seis pertenciam a Microsternarchus linhagem A, 

quatro fêmeas (13,8 cm a 8,4 cm de comprimento total) e dois machos (comprimento total de 

8,4 cm e 6,8 cm); um pertencia à espécie Racenisia fimbriipinna (uma fêmea de 7 cm de 

comprimento total) e um pertencia a uma nova espécie ainda não descrita do gênero 

Hypopygus (um macho de 5,5 cm de comprimento total). Foi também utilizado um macho da 

espécie Microsternarchus cf. bilineatus (14,8 cm de comprimento total) coletado num igarapé 

designado Ponto 18 (0º 13’ 51,9’’ N, 66º 44’ 21,4’’ O), de acesso através da rodovia BR 307, 

no trecho que conecta a cidade de São Gabriel da Cachoeira (AM) à cidade de Cucuí (AM).  

 

 
Figura 6. Foto do grupo experimental formado por seis indivíduos de Microsternarchus linhagem A (A, B, C, 

D, E, G), um indivíduo de Racenisia fimbriipinna (F); um indivíduo de Hypopygus sp. (H) e um indivíduo de 

Microsternarchus cf. bilineatus (I). À direita, mapa dos dois locais de coleta, em que SGC sinaliza a cidade de 

São Gabriel da Cachoeira. 

 

As condições fisico-químicas da água dos dois pontos de coleta não apresentaram 

diferenças significativas (temperatura em torno de 26 ºC; pH de 3,3 a 4,3), exceto na 

condutividade que se mostrou mais baixa no Ponto 18 (9 µs/cm) do que no igarapé Ducubixi 

(29 µs/cm).  

 Após a captura, os animais foram mantidos vivos e colocados em sacos plásticos de 

50 L, com água do local de coleta e oxigênio, e foram transportados de barco em caixas 
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térmicas até às instalações do LFCE, em Manaus.  Em seguida, os peixes foram submetidos a 

um processo de triagem de acordo com o tamanho e as condições físicas, e colocados em 

aquários comunitários de 140 L (80 cm x 50 cm x 35 cm) para aclimatação. Durante este 

processo, a água do local de coleta foi sendo substituida gradualmente por água padronizada 

em laboratório, com valores de pH, condutividade e temperatura semelhantes aos valores 

encontrados nos respectivos ambientes naturais. Os aquários comunitários foram mantidos 

numa sala isolada com temperatura ambiente em torno de 27 ºC; fotoperíodo natural de 12 h 

de luz e 12 h de escuridão; pH em torno de 4,0 e a condutividade da água em torno dos 40 

µs/cm. Foram colocados abrigos ao longo da coluna d’ água e no fundo do aquário e os peixes 

foram alimentados todos os dias ad libitum, em horários aleatórios, com uma dieta viva e 

diversificada, constituída por pequenos anelídeos de Enchytraeus albidus (Haplotaxida: 

Megascolecidae), náuplios de Artemia salina (Anostraca: Artemiidae) e larvas de espécies 

não identificadas de mosquitos da região amazônica (Diptera: Culicidae).  

Após um período de aclimatação de cerca de dois meses, os nove indivíduos foram 

colocados em aquários individuais de 53 L (50 cm x 30 cm x 35 cm), onde foram mantidos 

em isolamento social por vinte dias. Durante todo o período experimental, teve-se o cuidado 

de manter os nove aquários individuais em condições semelhantes de fotoperíodo, 

alimentação, disponibilidade de esconderijos, e caracterísiticas fisico-químicas da água 

(temperatura, pH e condutividade), como também evitar qualquer distúrbio adicional. Para tal, 

foram colocados esconderijos idênticos e na mesma posição central; os filtros biológicos de 

cada aquário foram montados com a mesma composição de cascalho, carvão, lã e xaxim; as 

trocas parciais de água e limpeza dos aquários foram efetuadas simultaneamente e com a 

mesma água padronizada; e foi mantido o protocolo de alimentação e fotoperíodo do aquário 

comunitário. 

Após o período de isolamento, o grupo experimental foi submetido a interações sociais 

intra- e interespecíficas. Para tal, foram formados pares aleatórios entre os nove peixes, tendo-

se o cuidado de não repetir os mesmos indivíduos no par seguinte, o que resultou em quinze 

pares de interação social intraespecífica (seis pares fêmea/fêmea, oito pares fêmea/macho e 

um par macho/macho) e dezoito pares interespecíficos (seis pares macho/outro e doze pares 

fêmea/outro), num total de trinta e três pares experimentais (figura 7). 
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Figura 7. Desenho experimental para o estudo do comportamento agonístico de 

Microsternarchus linhagem A.  

 

A estrutura experimental montada consistiu de um espaço isolado, mantido à 

temperatura ambiente encontrada para a região tropical (26ºC - 28ºC) e iluminação artificial 

controlada através de duas lâmpadas de luz vermelha (Orion 20W T-8). Esse espaço continha 

um aquário de 64 L (40 cm x 40 cm x 40 cm) equipado com um esconderijo colocado no 

centro, aeração proveniente de uma bomba Regent 7500, e água dos aquários individuais do 

par a ser testado, em igual proporção, até perfazer uma coluna de água de cerca de 20 cm 

(figura 8). Cada par foi monitorado logo após a sua formação e de forma contínua por 12 h 

(das 17 h até às 05 h), com o uso de câmeras de vídeo, de forma a registrar simultaneamente o 

comportamento motor e a descarga do órgão elétrico associada. Na primeira fase 

experimental, as interações sociais dos 33 pares foram registradas durante duas noites 

consecutivas e, posteriormente, os mesmos pares foram submetidos a uma segunda fase 

experimental, em que o registro comportamental ocorreu apenas durante uma noite.    
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Figura 8. Foto do aquário de gravação do comportamento motor e elétrico para os 33 pares, durante as duas 

etapas experimentais. É visível a câmera de visão frontal e os dois pares de eletrodos, cada um conectado a um 

amplificador, montados perpendicularmente um em relação ao outro.    

 

3.4. Elaboração do etograma do comportamento agonístico de Microsternarchus 

linhagem A: descrição e quantificação dos componentes comportamentais motores e 

elétricos  

 

Para a captura e gravação do comportamento motor e elétrico exibido pelos trinta e 

três pares foi montado um circuito fechado de televisão (CFTV) no espaço experimental. Esse 

sistema consistiu na obtenção de imagens em vista superior e frontal do aquário, através de 

duas mini-câmeras Seykon de alta definição (450 linhas) preto/branco, com sensor CCD 

sensível a baixa luminosidade (0,1 Lux). Estas se encontravam conectadas a um computador 

equipado com uma placa de captura de vídeo (componentes motores) e áudio (componentes 

elétricos) Geovision 800 (figura 9). As 12 h de gravação contínua para cada par foram 

divididas em arquivos de cinco minutos, formato MPEG4, e posteriormente analisadas através 

do programa GOM Player 2.1.  
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Figura 9. Gravação digital do comportamento motor (imagem da câmera de vista superior) e 

elétrico (gravação de áudio do par de eletrodos perpendicular ao abrigo) de um dos pares 

experimentais.  

 

A primeira fase experimental (interação social durante duas noites  consecutivas) 

resultou num total de 864 h de imagens, enquanto que a segunda fase experimental (interação 

social durante uma noite) resultou num total de 432 h de imagens.  

O método utilizado para a observação do registro do comportamento motor foi o de 

amostragem por esquadrinhamento. Para a primeira fase experimental (figura 10), durante um 

minuto a cada cinco minutos, foi obervado o comportamento exibido por cada par, resultando 

num tempo total de observação de aproximadamente 173h. 
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Figura 10. Esquema representativo do método de amostragem por esquadrinhamento, utilizado para a 

observação do registro do comportamento motor durante a primeira fase experimental. Linhas a vermelho 

correspondem a um minuto de observação direta. 

 

Durante essa observação inicial foi possível identificar o comportamento agonístico 

como a categoria comportamental de maior frequência e identificar os componentes 

comportamentais exibidos por cada indivíduo, a maioria já descritos para outras espécies de 

Gymnotiformes (Black-Cleworth, 1970; Westby, 1975). Assim, foi possível identificar e 

quantificar 13 tipos de componentes agonísticos para cada par experimental (para uma 

descrição detalhada ver páginas 63 e 64): aproximação (AP); retirada (RET); orientação (O); 

agressão de cabeça (HB); agressão lateral (SB); perseguição (CH); empurrar com a cabeça 

(CS); deslizamento (US); serpentear (WA); mordida (B); prender com a boca (JL); encurvar o 

corpo (TC) e posição lateral (PLD).  

Além da elaboração de um etograma de comportamento agonístico para a espécie 

alvo, foi também anotada a ocorrência ou não de agressões de alta intensidade (com contato 

físico) para cada indivíduo do par, durante as duas noites de interação social.    
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Figura 11. Esquema representativo do método de amostragem por 

esquadrinhamento, utilizado para a observação do registro do comportamento 

motor durante a segunda fase experimental. Linhas a vermelho correspondem 

a um minuto de observação direta. 

 

As observações para a segunda fase experimental (figura 11), consistiram na 

quantificação de todos os componentes agonísticos exibidos por cada indivíduo do par, o que 

resultou em cerca de 17 h de tempo total de observação. Para tal, as 12 h de gravação contínua 

de cada par foram divididas em três turnos de tempo diferentes (18h-19h; 23h-00h; 04h-05h). 

Por sua vez, cada turno foi dividido em três janelas temporais de 15 minutos: uma inicial; 

uma intermediária; e uma final, e em cada uma dessas janelas foi obervado um minuto a cada 

cinco minutos. Isso correspondeu a três minutos de observação por janela, nove minutos de 

observação por  turno e um total de vinte e sete minutos de observação por par.  
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3.5. Gravação individual da Descarga do Órgão Elétrico durante as interações sociais 

intra e interespecíficas 

 

Os registros da Descarga do Órgão Elétrico ocorreram durante as duas fases 

experimentais e de formas diferentes, com o intuito de adquirir informações sobre possíveis 

alterações nos padrões espectrais da forma de onda, como também alterações no intervalo 

entre pulsos, como resultado da exposição a diferentes tipos de ambientes sociais.  

Durante a primeira fase experimental, os indivíduos de cada par tiveram a sua DOE 

gravada de forma individual, em três momentos distintos: quando foram individualizados e 

colocados em isolamento social por duas semanas; imediatamente antes do início da 

exposição social; e depois das duas noites consecutivas de interação social, após a qual eram 

colocados de novo em isolamento social. Para tal, foi montada uma estação de gravação 

dentro de uma caixa de Faraday para conseguir o isolamento de interferências elétricas do 

ambiente circundante e, cada peixe foi colocado preso num tubo de plástico perfurado dentro 

de um aquário de gravação de 12 L (40 cm x 30 cm x 10 cm), com água do aquário 

individual. A captação da descarga foi feita através de um par de eletrodos de ouro e o 

eletrodo de referência foi colocado de forma equidistante em relação aos eletrodos positivo e 

negativo. O sinal foi amplificado com “low pass” de DC e “high pass” de 30 KHz através de 

um amplificador diferencial AC/DC BMA-200 da CWE, Inc.  

No primeiro momento de gravação, quando ocorreu a individualização e isolamento 

social do grupo experimental por duas semanas, a distância dos eletrodos em relação a cada 

indivíduo e a amplificação utilizada foi otimizada para cada peixe e mantida ao longo de toda 

a primeira fase experimental. A gravação e digitalização da DOE foi realizada 

simultaneamente através da utilização de um módulo de aquisição de dados Data Translation 

e de um protocolo de gravação desenvolvido no LFCE/INPA, em MATLAB (Mathworks).  

Cada gravação consistiu na obtenção da DOE de cada indivíduo, antes e depois da 

interação social de cada par por duas noites, durante 10 segundos, a uma taxa de amostragem 

de 100 KHz e 16 bits de resolução. Foram também anotados os pârametros fisico-químicos da 

água de gravação como: temperatura, pH e condutividade, e utilizado um osciloscópio 

Tektronix TDS 220 para a visualização e controle das condições de aquisição do sinal 

elétrico.  

A utilização de um sistema digital de captura simultânea de vídeo e áudio (Geovision 

800) durante a segunda fase experimental (figura 9), permitiu coincidir no tempo amostral as 



 32 

modulações eletrocomunicativas exibidas pelo par com as atividades motoras observadas. 

Para capturar a DOE produzida pelos dois peixes livres na área total do aquário foram 

utilizados dois pares de eletrodos de ouro, de forma a identificar a descarga individualmente 

através da posição física relativa de cada peixe em relação a cada par de eletrodos. Para tal, os 

dois pares de eletrodos foram dispostos perpendicularmente um em relação ao outro e, com a 

maior distância possível entre o eletrodo positivo e negativo. Cada par de eletrodos foi 

conectado a um amplificador diferencial AC/DC BMA-200 da CWE, Inc., que por sua vez, 

enviou o sinal AC amplificado para um osciloscópio Tektronix TDS 220 e para o canal de 

áudio das mini-câmeras utilizadas para o registro das imagens de vista superior e frontal, 

respectivamente.  

As 12 h de gravação contínua para cada par foram divididas em arquivos de cinco 

minutos de áudio, formato Wave, com taxa de amostragem de 48 KHz e 16 bits de resolução, 

o suficiente para permitir a detecção do pico dos pulsos individuais de cada peixe e assim 

calcular o intervalo entre os pulsos.    

 

3.6. Tratamento estatístico dos dados 

 

De forma a definir Microsternarchus linhagem A como uma nova espécie, para tornar 

possível a sua utilização na análise do comportamento agonístico, os valores das medidas 

morfométricas tiradas para os exemplares de Microsternarchus linhagem A foram 

comparados com os valores das medidas disponíveis para Microsternarchus bilineatus, 

através dos dados obtidos por Sullivan (1997). Essa comparação foi efetuada pela utilização 

dos valores máximos, dos valores mínimos, da média e do respectivo desvio padrão de três 

medidas em valores absolutos, uma medida em valores proporcionais em relação ao 

comprimento total, sete medidas em valores proporcionais em relação ao comprimento padrão 

e oito medidas em valores proporcionais em relação ao comprimento da cabeça. Do mesmo 

modo, foram comparados, entre as duas espécies, os valores modais relativos ao número de 

raios da nadadeira peitoral, ao número de raios da nadadeira anal e ao número de linhas de 

escamas acima da linha lateral até à região médiodorsal. 

De forma a averiguar a ocorrência de dimorfismo sexual na morfologia externa de 

Microsternarchus linhagem A foi feita uma comparação entre sexos com os valores das 

medidas dos indivíduos que tiveram o seu sexo determinado, num total de 32 fêmeas e 17 

machos. Os valores relativos ao comprimento total não foram incluídos nas análises 
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multivariadas, visto que esta medida pode indicar valores imprecisos devido à perda da 

totalidade ou de porções do filamento caudal causada por predação (Lundberg et al., 1996). 

De forma a procurar por associações quantitativas entre as variáveis (medidas 

morfométricas) e explorar a possível separação da amostra em grupos com morfologias 

distintas (machos e fêmeas) foi utilizado o método multivariado de Análise de Componentes 

Principais (ACP), segundo o protocolo adotado por Cox-Fernandes (1998) e Hilton e Cox-

Fernandes (2006). Para tal, foi utilizado o programa PAST (Hammer et al., 2010) opção 

“Principal Components” e a ACP foi efetuada a partir de uma matriz de covariância de 

valores logaritmizados para 21 medidas morfométricas.  

Para determinar a existência de diferenças significativas entre as medidas dos 

diferentes sexos foram utilizados dois métodos estatísticos complementares (Cox-Fernandes 

1998; Hilton e Cox-Fernandes 2006) realizados através do programa PAST (Hammer et al., 

2010). Após a realização do teste de homogeneidade da inclinação das retas, foi utilizada uma 

análise de covariância (ANCOVA one-way) para as variáveis que não apresentaram valores 

significativos de interação entre o sexo e os escores do primeiro componente principal. Para 

as variáveis que apresentaram uma interação significativa entre o sexo e os escores do 

primeiro componente principal, foram calculados os valores residuais da regressão entre o 

escores do primeiro componente principal e a variável de interesse e, a partir dos valores 

residuais de regressão, as diferenças entre os sexos foram testadas através do teste t de 

Student (programa PAST).  

Adicionalmente, de forma a averiguar diferenças estatísticas significativas entre os 

sexos relacionadas com a forma dos indivíduos foi também realizada uma Análise de Função 

Discriminante independente do tamanho (AFD), através do programa PAST (Hammer et al., 

2010) opção “MANOVA/CVA” sobre os dados normalizados e logaritmizados. Este método 

parte da hipótese da existência de grupos estabelecidos à priori e permite realizar inferências 

estatísticas (lambda de Wilk e testes post-hoc aos pares) acerca da semelhança entre grupos 

previamente estabelecidos (Reis et al., 1990; Peres-Neto, 1995). 

Para efetuar a caracterização da DOE e averiguar a existência de dimorfismo sexual no 

sinal elétrico de Microsternarchus linhagem A foi realizada uma análise dos valores médios 

obtidos para os parâmetros espectrais e temporais da descarga de 18 fêmeas e 11 machos, 

através do teste estatístico não paramétrico teste U de Mann-Whitney (programa PAST). O 

cálculo dos valores médios dos parâmetros temporais e espectrais da DOE de ambos os sexos 

foi efetuado através de um algoritmo matemático desenvolvido em MATLAB (Mathworks), 

pelo Dr. José Alves Gomes (LFCE/INPA) em parceria com o Dr. Christopher Braun (CUNY, 
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NY). Assim, foi possível comparar os valores obtidos para 10 segundos de gravação a uma 

taxa de amostragem de 100 KHz, para os seguintes parâmetros temporais e espectrais da 

DOE: intervalo entre pulsos (IPI em s); taxa de repetição (TR em Hz); coeficiente de variação 

da taxa de repetição (CV); duração total do pulso (Dp em ms); duração da primeira fase de 

polaridade alternada (DF1 em ms); duração da segunda fase de polaridade alternada (DF2 em 

ms); frequência principal da transformada de Fourier (PPF em KHz); área total do pulso (A 

em s/V); área da primeira fase de polaridade alternada (AF1 em %); área da segunda fase de 

polaridade alternada (AF2 em %); energia contida no pulso (RMS).  

A existência de uma relação significativa entre a taxa de repetição e o comprimento 

padrão dos indivíduos de cada sexo foi testada pela utilização do coeficiente de correlação 

não paramétrico de Spearman, realizado através do programa PAST (Hammer et al., 2010), 

opção “Correlation”. 

Os valores das medidas morfométricas obtidos para a análise preliminar da variação 

morfológica em populações de Microsternarchus cf. bilineatus da bacia do rio Negro 

(linhagens B, C, D e E), foram comparados entre as quatro linhagens. Essa comparação foi 

efetuada pela utilização dos valores máximos, dos valores mínimos, da média e do respectivo 

desvio padrão de três medidas em valores absolutos, uma medida em valores proporcionais 

em relação ao comprimento total, dez medidas em valores proporcionais em relação ao 

comprimento padrão e dez medidas em valores proporcionais em relação ao comprimento da 

cabeça. Do mesmo modo, foram comparados, entre as quatro linhagens, os valores modais 

relativos ao número de raios da nadadeira peitoral, ao número de raios da nadadeira anal e ao 

número de linhas de escamas acima da linha lateral até à região médiodorsal. Como já foi 

referido anteriormente para a análise do dimorfismo sexual em Microsternarchus linhagem A, 

os valores relativos ao comprimento total não foram incluídos nas análises multivariadas. 

Para a análise multivariada dos dados morfométricos das quatro linhagens de 

Microsternarchus, foi utilizada uma análise de distorção a partir de 18 medidas, realizada 

através do algorítmo SHEAR (Rohlf e Bookstein, 1987). Este, é baseado em uma análise de 

componentes principais, onde são removidos dos componentes de forma os efeitos de 

distorção em relação ao tamanho (Humphries et al., 1981; Reis et al., 1987; Peres-Neto, 

1995).  

As inferências estatísticas (lambda de Wilk e testes post-hoc aos pares) efetuadas pela 

Análise de Função Discriminante independente do tamanho (programa PAST), acerca da 

semelhança entre grupos previamente estabelecidos (Reis et al., 1990; Peres-Neto, 1995), 
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foram utilizadas para averiguar a separação das quatro linhagens em populações com 

morfologias distintas.  

Foi também realizada uma análise preliminar sobre as diferenças na DOE produzida 

por indivíduos das quatro linhagens de Microsternarchus da bacia do rio Negro. Por 

conseguinte, foi feita uma comparação entre as linhagens, dos valores médios obtidos para 10 

segundos de gravação a uma taxa de amostragem de 100 KHz para a taxa de repetição (TR), a 

duração total do pulso (DP), o coeficiente de variação da taxa de repetição (CV) e a frequência 

principal da transformada de Fourier (PPF). Estes parâmetros foram calculados para cinco 

indivíduos de Microsternarchus linhagem B, quatro indivíduos de Microsternarchus 

linhagem C, três indivíduos de Microsternarchus linhagem D e cinco indivíduos de 

Microsternarchus linhagem E, através do algoritmo matemático desenvolvido em MATLAB 

(Mathworks) pelo Dr. José Alves Gomes (LFCE/INPA) e o Dr. Christopher Braun (CUNY, 

NY).  

A quantificação dos componentes agonísticos motores exibidos por Microsternarchus 

linhagem A, em cativeiro, durante as interações sociais intra e interespecíficas foi expressa 

através de médias e respectivos desvios padrão. Os valores da frequência de ocorrência de 

cada componente agonístico identificado foram comparados entre cada tipo de contexto social 

a que os pares foram expostos (relações intraespecíficas intrasexuais, relações intraespecíficas 

intersexuais e interações interespecíficas), através do teste estatístico não paramétrico teste U 

de Mann-Whitney (programa PAST).   

De forma a testar a existência de uma relação entre o tamanho do indivíduo e o estado 

de dominância em Microsternarchus linhagem A, foi efetuada uma regressão logarítmica 

entre o número de agressões por hora exibido pelos peixes dominantes e a diferença de peso 

entre os peixes dominantes e os peixes submissos. 

As alterações na DOE de Microsternarchus linhagem A produzidas em ambiente 

social intra e interespecífico, antes e depois da interação social durante duas noites 

consecutivas, foram testadas em conjunto e para cada parâmetro calculado da DOE. Assim, 

para verificar a ocorrência de diferenças significativas na descarga de Microsternarchus 

linhagem A, após a exposição social a indivíduos da mesma espécie ou espécies diferentes, do 

mesmo sexo ou não e a indivíduos dominantes e submissos, foi realizado o teste multivariado 

não paramétrico de similaridade (ANOSIM one-way) através do programa PAST (Hammer et 

al., 2010). 

O algoritmo matemático desenvolvido em MATLAB (Mathworks), pelo Dr. José 

Alves Gomes e o Dr. Christopher Braun (CUNY, NY), foi igualmente utilizado para calcular 
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os valores médios, obtidos para 10 segundos de gravação a uma taxa de amostragem de 100 

KHz, para os seguintes parâmetros temporais e espectrais da DOE produzida por 

Microsternarchus linhagem A em ambiente social intra e interespecífico:  

1. Intervalo entre pulsos (IPI em s) 

2. Taxa de repetição (TR em Hz) 

3. Coeficiente de variação da taxa de repetição (CV)  

4. Duração total do pulso (DP em ms) 

5. Duração da fase de silêncio entre pulsos (DS em ms) 

6. Proporção da duração total do pulso em relação à duração da fase de silêncio entre 

pulsos (P/S) 

7. Área total do pulso (A em s/V) 

8. Energia contida no pulso (RMS) 

9. Balanço entre a polaridade das fases do pulso (Pol em %) 

10. Frequência principal da transformada de Fourier (PPF em KHz) 

11.  Duração da primeira fase do pulso (DF1 em ms) 

12.  Duração da segunda fase do pulso (DF2 em ms) 

13.  Área da primeira fase (AF1 em %) 

14.  Área da segunda fase (AF2 em %) 

 

As medianas calculadas para os parâmetros listados acima (programa PAST) foram 

organizadas segundo o tipo de contexto social em que foram produzidas e as diferenças 

encontradas nesses valores, de acordo com estado de dominância, sexo (exposição social 

intraespecífica) e espécie (exposição social interespecífica), foram testadas através do teste 

não paramétrico de Wilcoxon Signed Ranks Test. Este mesmo teste foi utilizado para avaliar 

as diferenças, antes das interações sociais interespecíficas, entre a DOE produzida por 

Microsternarchus linhagem A e a DOE produzida por cada indivíduo das espécies 

Microsternarchus cf. bilineatus, Racenisia fimbriipinna e Hypopygus sp..  

A mesma abordagem estatística descrita anteriormente para a análise das alterações na 

DOE produzidas por Microsternarchus linhagem A em ambiente social intra e interespecífico 

(ANOSIM one-way e Wilcoxon Signed Ranks Test) foi utilizada para verificar a ocorrência 

de alterações na DOE de Microsternarchus cf. bilineatus, Racenisia fimbriipinna e 

Hypopygus sp. após exposição social a indivíduos de Microsternarchus linhagem A. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Morfo-linhagem A: uma nova espécie do gênero Microsternarchus  

 

Os espécimes de Microsternarchus linhagem A podem ser distinguidos dos seus 

congêneres pela presença de um órgão elétrico miogênico grande e bastante visível, que 

aparece como uma área semi-transparente (figura 12). Encontra-se localizado ao longo do 

corpo acima da nadadeira anal, entre a margem ventral do músculo hipoaxial e a margem 

dorsal da musculatura da nadadeira anal, composta por pares de músculos pinnalis analis 

externalis e pinnalis analis internalis, para cada raio anal (Ellis, 1913). 

 

 
Figura 12. Espécime de Microsternarchus linhagem A com região intermediária do órgão elétrico ampliada e 

em destaque. Barra cinzenta corresponde a 1 cm de comprimento. Linha preta interrompida delimita o segundo 

eletrócito da quinta coluna, da esquerda para a direita, da área representada na figura.    

 

O órgão elétrico ocupa aproximadamente 15 a 18% da altura máxima do corpo (D), 

com aproximadamente 5 a 9 cm de comprimento (comprimento total dos indivíduos de 7.6 a 

13.8 cm). Estende-se ao longo de todo o comprimento da nadadeira anal, desde a base do poro 
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urogenital até à inserção do filamento caudal e consiste em pares de colunas bilaterais 

paralelas ao eixo do corpo do peixe. Na maior parte de seu comprimento, cada coluna do 

órgão elétrico é composta por uma série de 3 eletrócitos grandes e com formato de 

paralelepípedo. Os eletrócitos encontram-se rodeados por um tecido bem irrigado, formando 

um órgão único mas de aparência heterogênea. A porção mais rostral está incluída na parede 

ventral da cavidade abdominal e possui um arranjo em colunas de menores dimensões, 

ocupando cerca de 9% da altura máxima do corpo. A região intermediária é formada pelos 

eletrócitos de maior tamanho, cada um com cerca de 3 mm de comprimento, e nesta seção é 

possível visualizar os raios anais passando transversalmente entre as colunas de eletrócitos. A 

parte mais distal do órgão elétrico consiste em colunas menores que se estendem pelo 

filamento caudal.  

 

4.1.1. Diagnose 

 

Para além das diferenças anatómicas no órgão elétrico, uma nova combinação de 

caracteres morfológicos permite a distinção de Microsternarchus linhagem A da única espécie 

descrita para o gênero.  

Segundo Francisco Provenzano (comunicação pessoal, 2008), curador da Coleção de 

Peixes do Museu de Biologia da Universidade Central da Venezuela, o holótipo e parátipos de 

Microsternarchus bilineatus não se encontram disponíveis e estão provavelmente perdidos. 

Visto que na revisão do gênero publicada por Mago-Leccia (1994) não constam informações 

relativas à morfometria de M. bilineatus, só foi possível efetuar uma comparação da 

morfologia externa de Microsternarchus linhagem A com os dados obtidos por Sullivan 

(1997) para Microsternarchus bilineatus (tabela 1).    

Em Microsternarchus linhagem A, o corpo e o filamento caudal encontram-se 

inteiramente cobertos por pequenas escamas ciclóides e a escamação só se encontra ausente 

na região da cabeça e nas nadadeiras, ao contrário de M. bilineatus, que não possui escamas 

na porção dorsoanterior logo atrás da cabeça. Em Microsternarchus linhagem A, algumas 

escamas aparecem parcialmente escurecidas pela pigmentação, principalmente na parte 

dorsoanterior do corpo. As escamas são maiores na região posterior da linha lateral e no 

filamento caudal e possui mais de 10 linhas de escamas acima da linha lateral até à região 

médiodorsal (4 linhas de escamas para M. bilineatus).  
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Tabela 1. Sumário das medidas morfométricas para Microsternarchus linhagem A (Nt=53) e Microsternarhus 

bilineatus (Nt=13), de acordo com Sullivan (1997). Valores de N quando inferiores ao valor total de N (Nt) entre 

parêntesis. 

Microsternarchus linhagem A Microsternarchus  bilineatus 
Medidas 

Mín.-Máx. Média±DP Mín.-Máx. Média±DP 

Comprimento total em mm (TL) 75.5-138.2 107.7±19.2 (42) 99.0-120.0 114.2±5.6 

Comprimento padrão em mm (LEA) 59.9-105.4 82.0±13.7 (52) 75.0-90.0 80.2±3.8 

Comprimento da cabeça mm (H) 7.9-13.3 10.2±1.4 8.4-10.5 9.2±0.6 

Proporção em relação a TL ( %)     

Filamento caudal (CL) 15.1-27.5 22.9±3.0 (42) 21.7-35.0 29.6±3.5 

Proporção em relação a LEA (%) 
 

    

Comprimento da cabeça (H) 11.2-14.5 12.6±0.7 (52) 10.8-12.1 11.5±0.4 

Focinho - supraoccipital (SO) 9.5-13.4 11.2±0.9 (52) 8.9-10.1 9.4±0.3 

Focinho - nadadeira anal (PA) 18.6-23.1 21.0±1.3 (52) 22.3-25.0 23.6±1.0 

Altura máxima do corpo (D) 7.2-10.8 8.8±1.1 (52) 9.0-10.9 9.9±0.5 

Espessura do filamento caudal (CD) 1.1-1.9 1.5±0.2 (49) 1.1-1.4 1.3±0.1 

Maior raio da nad. anal (LAR) 2.9-5.0 4.1±0.4 (50) 4.1-4.7 4.4±0.2 

Maior raio da nad. peitoral (LPR) 3.9-5.6 4.8±0.4 (48) 4.2-5.2 4.7±0.3 

Proporção em relação a H (%)     

Comprimento do focinho (S) 26.0-34.6 30.4±1.8 32.2-36.8 33.6±1.5 

Largura da boca (M) 13.7-25.8 20.3±2.7 22.6-28.7 25.3±2.0 

Diâmetro do olho (ED) 8.5-14.3 11.5±1.2 10.8-12.8 12.1±0.6 

Distância interorbital (IO) 17.4-31.8 25.0±3.7 19.8-23.9 21.5±1.6 

Olho - narina posterior (NE) 3.9-12.3 8.0±1.8 2.2-4.3 3.1±0.7 

Abertura branquial  (BO) 19.7-35.4 26.8±3.6 16.6-21.8 19.5±1.6 

Largura na região opercular (IOP) 31.4-47.2 38.3±3.2 50.9-54.8 53.1±1.3 

Altura da cabeça no occipital (SV) 49.7-68.9 59.9±4.1 60.9-70.1 65.0±2.8 

 

Microsternarchus linhagem A apresenta um comprimento total (TL) inferior a  M. 

bilineatus, dado que os indivíduos de M. bilineatus possuem um filamento caudal mais longo. 

O corpo é alto e menos largo na região opercular (média de IOP: 38.3% vs. 53.1% para M. 

bilineatus), que confere a Microsternarchus linhagem A uma aparência mais comprimida 

lateralmente. M. bilineatus apresenta um formato de corpo mais cilíndrico.  

Apesar do comprimento da cabeça (H) ser ligeiramente maior para Microsternarchus 

linhagem A, esta espécie possui um focinho menos alongado (média de S: 30.4% vs. 33.6% 

para M. bilineatus) e ligeiramente projetado. A ponta do focinho tem um aspecto bulboso e 

perfaz um ângulo direcionado para baixo, com o maxilar inferior incluído no maxilar superior. 

O crânio não é tão alto na região occipital (média de SV: 59.9% vs. 65.0% para M. bilineatus) 

e os olhos são relativamente pequenos, ocupando uma posição mais lateral.  

A largura da boca é inferior (média de M: 20.3% vs. 25.3% para M. bilineatus), a 

abertura branquial é maior (média de BO: 26.8% vs. 19.5% para M. bilineatus) e a origem da 
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nadadeira anal está mais próxima da ponta do focinho (média de PA: 21% vs. 23.6% para M. 

bilineatus). M. bilineatus tem a origem da nadadeira anal mais recuada.  

As narinas encontram-se bem separadas, sendo que a narina anterior se localiza no 

lábio superior e a narina posterior perto da margem anterior do olho. Muitas vezes, em 

Microsternarchus linhagem A, a narina posterior pode-se posicionar quase equidistantemente 

entre a ponta do focinho e o olho, ao contrário de M. bilieantus que possui uma narina 

posterior bem próxima ao olho (média de NE: 8% vs. 3.1% para M. bilineatus).  

O número de raios da nadadeira anal e peitoral é bastante superior ao encontrado para 

M. bilineatus (tabela 2 e tabela 3) e o número de vértebras pré-caudais, sem incluir os 

ossículos do aparelho de Weber, é superior (de 14 a 17 vs. menos de 14 para M. bilineatus). 

 

Tabela 2. Contagem dos raios da nadadeira anal para Microsternarchus linhagem A (N=42) e para 

Microsternarchus bilineatus (N=12), de acordo com Mago-Leccia (1976). Valores modais em destaque. 

Espécie 

1
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0
-1

5
9

 

1
6

0
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6
9

 

1
7

0
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7
9

 

1
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0
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9

 

1
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0
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9
9

 

2
0

0
-2

0
9

 

2
1

0
-2

1
9

 

2
2

0
-2

2
9

 

2
3

0
-2

3
9

 

2
4

0
-2

4
9

 

Microsternarchus linhagem A   1 2 10 19 6 3  1 

Microsternarchus bilineatus  1 1 3 7       

 

Tabela 3. Contagem dos raios da nadadeira peitoral para Microsternarchus linhagem A (N=43) e para 

Microsternarchus bilineatus (N=12), de acordo com Mago-Leccia (1976). Valores modais em destaque. 

Espécie 8 9 10 11 12 13 14 

Microsternarchus linhagem A    9 12 21 1 

Microsternarchus bilineatus 2 6 3 1    

 

4.1.2. Distribuição geográfica e ecologia de Microsternarchus linhagem A 

 

Exemplares de Microsternarchus linhagem A foram encontrados em diversas 

expedições realizadas ao longo de todo o curso do rio Negro em território brasileiro, durante 

as quais, foram amostrados tributários de ambas as suas margens. Esta espécie foi 

encontrada em igarapés de água preta localizados tanto na margem esquerda como na 

margem direita do alto rio Negro (figura 13), segundo os compartimentos geomorfológicos 

propostos por Latrubesse e Franzinelli (2005). Nesta região do rio Negro, a sua distribuição 

encontra-se limitada a noroeste, já que a ocorrência de Microsternarchus linhagem A não 

foi registrada em igarapés a montante da confluência do rio Içana com o rio Negro (igarapé 
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Tiabô: 0º18’47,7’’N, 67º18’16,2’’O). como também a sudeste, tendo como último registro o 

igarapé Iahá (0º23’07,7’’S, 64º35’50,8’’O).  

 

 
Figura 13. Pontos de coleta (círculos escuros) para Microsternarchus linhagem A, na bacia do rio Negro. 

Quadrado indica a localidade onde foi encontrado o maior número de exemplares coletados. Cruz representa a 

cidade de São Gabriel da Cachoeira. Autoria de Marcos Brito. 

 

Esta espécie foi coletada junto com outros peixes da ordem Gymnotiformes, 

incluindo: Microsternarchus sp., Brachyhypopomus spp.; Hypopygus spp.; Stegostenopos 

sp.; Steatogenys spp.; e Gymnotus spp. Habita cursos de água com corrente moderada ou 

com pequenas quedas de água e, durante o dia, ocupa as margens cobertas por vegetação 

submersa abundante e liteira. Durante a estação chuvosa, esta espécie também foi coletada 

em microhabitats estabelecidos por raízes adventícias de plantas epífitas que penetram nos 

corpos d’ água e se ramificam num emaranhado de raízes finas. Estas, costumam abrigar 

assembléias de espécies de Gymnotiformes filogeneticamente bastante diversas.  

Na totalidade das expedições, o maior número de indivíduos de Microsternarchus  

linhagem A foi encontrado no igarapé Ducubixi. (0º00’39,2’’S, 67º15’34,7’’O), 45 num 

total de 67 espécimes. Este, encontra-se localizado na margem direita do alto rio Negro, 

apresenta um leito bem delimitado com correnteza moderada e pode atingir mais de dois 

metros de profundidade durante a estação das chuvas. Na estação seca, apresenta uma 

pequena queda de água na parte inferior do seu curso.  
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Os parâmetros fisico-químicos da água medidos para este local, durante os meses de 

março de 2005 e fevereiro de 2007, foram: temperatura de 25.2 a 26.9 ºC; pH de 3.2 a 4.5; 

condutividade de 10 a 34 µS/cm; oxigênio dissolvido e total de sólidos dissolvidos de 5.35 a 

6.70 mg/L e de 0.007 a 0.024 ppm, respectivamente. 

 

4.1.3. Dimorfismo sexual em Microsternarchus linhagem A 

 

Dados relacionados com a morfologia externa de 52 espécimes de Microsternarchus 

linhagem A (32 fêmeas, 17 machos e 3 imaturos) encontram-se sumarizados na tabela 4.  

 

Tabela 4. Sumário das medidas morfométricas, em mm, para 32 fêmeas, 17 machos e 3 indivíduos imaturos de 

Microsternarchus linhagem A (Nt=52). Valores de N quando inferiores ao valor total de N (Nt) entre parêntesis. 

 Fêmeas Machos Imaturos 
Medidas (mm) Min.-Máx. Média±DP Min.-Máx. Média±DP Min.-Máx. Média±DP 
Comp. total (TL) 80.6-137.8 106.4±18.1 (24) 75.5-138.1 109.9±21.4 (15) 84.1-114.7 95.1±17.0 
Comp. padrão (LEA) 60.0-115.4 81.2±14.0 (31) 62.5-110.1 84.2±13.9 66.6-85.9 73.9±10.5 
Cabeça (H) 7.9-13.3 10.2±1.4 8.3-13.3 10.4±1.4 8.7-9.9 9.1±0.6 
Filamento caudal (CL) 16.8-34.6 25.0±5.9 (24) 11.8-35.9 25.3±7.7 (14) 17.7-29.6 21.8±6.8 
Focinho-supraocci. (SO) 6.9-11.9 9.1±1.3 7.6-11.7 9.4±1.3 7.9-9.0 8.3±0.6 
Focinho-n. anal (PA) 12.2-23.6 17.3±2.6 13.9-21.5 16.9±2.3 14.6-18.6 16.1±2.2 
Espessura caudal (CD) 0.9-1.8 1.2±0.2 (30) 0.8-1.6 1.2±0.3 (15) 0.9-1.4 1.1±0.2 
Altura n. anal (LAR) 2.3-4.4 3.3±0.5 (30) 2.5-4.3 3.3±0.6 2.7-3.9 3.1±0.7 
Altura n. peitoral (LPR) 2.9-5.3 3.9±0.6 (30) 3.2-5.2 4.0±0.6 (15) 3.3-4.4 3.8±0.5 
Focinho (S) 2.3-4.0 3.1±0.4 2.3-4.3 3.1±0.6 2.8-3.0 2.9±0.1 
Boca (M) 1.5-2.8 2.1±0.4  1.6-2.7 2.1±0.4 1.9-2.0 1.9±0.0 
Diâmetro do olho (ED) 0.8-1.8 1.2±0.2 1.0-1.5 1.2±0.2 1.0-1.2 1.1±0.1 
Dis. interorbital (IO) 1.5-3.3 2.6±0.5 2.0-3.4 2.5±0.4 2.5-2.8 2.7±0.2 
Olho-narina post. (NE) 0.3-1.3 0.8± 0.3 0.5-1.5 0.9±0.3 0.7-1.1 0.8±0.2 
Abertura branquial (BO) 1.8-3.9 2.7±0.5 2.3-3.8 2.8±0.4 1.9-2.3 2.0±0.2 
Largura da cabeça (IOP) 3.2-5.6 3.9±0.7 2.8-5.3 3.9±0.8 3.4-3.7 3.5±0.2 
Altura da cabeça (SV) 4.7-8.6 6.2±0.9 4.2-7.8 6.1±1.1 5.2-6.4 5.7±0.7 
Focinho-n. peitoral (SP) 9.0-14.9 11.3±1.5 9.4-14.9 11.5±1.7 9.7-11.8 10.4±1.2 
Altura do corpo (D) 5.0-11.6 7.3±1.7 5.3-10.9 7.2±1.8 6.5-7.6 6.9±0.6 
Comp. n. peitoral (PFL) 3.6-6.0 4.7±0.6 (30) 3.7-6.4 4.8±0.8 (15) 4.2-4.7 4.4±0.2 
Focinho-papila ur. (SUP) 7.0-10.0 8.4±0.6 6.7-11.1 8.7±1.1 8.1-9.2 8.6±0.6 
Papila urogenital (UP) 0.2-2.1 0.7±0.6 0.2-1.1 0.4±0.2 0.2-0.3 0.2±0.0 
Dis.  internarinal (ID) 1.5-2.9 2.1±0.4 1.6-2.6 2.1±0.3 1.7-2.3 2.0±0.3 
Papila ur-n. anal (UPA) 4.5-14.6 8.9±2.7 6.1-10.8 8.2±1.5 5.7-8.7 7.1±1.5 
Olho-opérculo (EO) 4.8-8.4 6.0±0.9 4.9-8.1 6.1±0.9 4.9-5.9 5.2±0.5 
Focinho-narina post.(NS) 1.8-3.0 2.2±0.3 1.6-2.8 2.2±0.3 1.8-2.6 2.2±0.4 
Comp. n. anal (AF) 47.0-91.3 63.7±11.6 (31) 47.9-88.3 67.0±12.0 51.5-66.2 57.0±7.9 

 

Machos e fêmeas desta espécie não exibem uma variação marcante na sua morfologia 

externa (figura 14) e, para a maioria das variáveis, as médias tendem a ser semelhantes entre 

si. No entanto, o comprimento da papila urogenital (UP) e a distância entre a papila urogenital 

e o início da nadadeira anal (UPA) apresentaram médias superiores para as fêmeas. Os 

machos apresentaram médias superiores para o comprimento total (TL), comprimento padrão 

(LEA) e comprimento da nadadeira anal (AF).  
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Figura 14. Espécimes de Microsternarchus linhagem A em vista lateral esquerda. Imagens A e C correspondem 

a uma fêmea com comprimento padrão de 8.1 cm. Imagens B e D correspondem a um macho com comprimento 

padrão de 8.4 cm. Seta aponta para a papila urogenital e barra escura corresponde a 1 cm.  

 

Como não foi observada uma variação geográfica óbvia entre amostras de diferentes 

localidades, foi feita uma comparação morfológica entre sexos com todos os indivíduos 

coletados até ao momento e identificados como Microsternarchus linhagem A. 

A análise de componentes principais (ACP), realizada a partir de 21 medidas 

morfométricas (tabela 5) das 27 medidas tomadas no total, revelou a formação de dois eixos 

significativos, que foram retidos para interpretação. Os dois primeiros eixos explicaram 

88.5% da variabilidade total dos dados, sendo que, o primeiro componente (CP1) foi 

responsável por 73.2% e o segundo componente (CP2) por 15.3% da variância dos dados. 

Todas as medidas apresentaram uma correlação positiva com CP1, indicando que as 

alterações de tamanho entre machos e fêmeas é a maior fonte de variação dos dados.  
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Tabela 5. Resultados da Análise de Componentes Principais (ACP) mostrando as 21 medidas morfométricas 

utilizadas, seus escores para o primeiro (CP1) e segundo componente (CP2), e a porcentagem de variância 

explicada pelos dois eixos. Valores marcados em negrito indicam variáveis com peso acima de 0.6. 

Medida morfométrica CP1 CP2 
Comprimento padrão (LEA) 0.150 0.145 
Comprimento da cabeça (H) 0.125 0.121 
Distância entre focinho e supraoccipital (SO) 0.130 0.111 
Distância entre focinho e nadadeira anal (PA) 0.134 0.122 
Comprimento do focinho (S) 0.124 0.150 
Largura da boca (M) 0.115 -0.024 
Diâmetro do olho (ED) 0.130 0.120 
Distância interorbital (IO) 0.103 0.223 
Distância entre o olho e a narina posterior (NE) 0.234 0.504 
Abertura branquial (BO) 0.130 0.040 
Largura da cabeça na região opercular (IOP) 0.158 0.118 
Altura da cabeça na região occipital (SV) 0.141 0.130 
Distância entre o focinho e nadadeira peitoral (SP) 0.120 0.148 
Altura máxima do corpo (D) 0.182 0.245 
Distância entre o focinho e a papila urogenital (SUP) 0.025 0.100 
Comprimento da papila urogenital (UP) 0.754 -0.608 
Distância entre as narinas (ID) 0.129 0.166 
Distância entre a papila urogenital e a nadadeira anal (UPA) 0.262 0.135 
Distância entre o olho e o opérculo (EO) 0.130 0.126 
Distância entre o focinho e a narina posterior (NS) 0.109 0.134 
Comprimento da nadadeira anal (AF) 0.156 0.155 
Autovalor  0.17 0.04 
Proporção da variação (%) 73.2 15.3 
Variação cumulativa (%)  88.5 

 

A medida morfométrica que apresentou maior peso, e por conseguinte que mais 

contribuiu para a formação do primeiro e segundo eixo foi o comprimento da papila 

urogenital (UP). Esta medida contribuiu positivamente para a formação do CP1 e 

negativamente para a formação do CP2. Outras medidas também apresentaram valores altos 

de correlação com CP1 e CP2, nomeadamente: a distância entre a margem anterior do olho e a 

narina posterior (NE), que contribuiu positivamente para a formação do CP1 e CP2; a 

distância entre a papila urogenital e o início da nadadeira anal (UPA), que contribuiu 

positivamente para a formação de CP1; a distância interorbital (IO) e a altura máxima do 

corpo (D), que contribuiram positivamente para a formação de CP2.  

A distribuição no espaço morfológico multivariado dos escores individuais de fêmeas, 

machos e individuos imaturos de Microsternarchus linhagem A, foi representado através de 

um gráfico de dispersão para o primeiro e segundo componente (figura 15). O CP1 é 

normalmente interpretado como uma variável que representa o tamanho dos indivíduos, bem 

como alterações relacionadas às mudanças de tamanho. Já o CP2, por ser independente do 

primeiro, é considerado como uma dimensão que representa a forma dos individuos (Peres-

Neto, 1995). 
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Figura 15. Projeção do primeiro e segundo componente principal para 52 

espécimes de Microsternarchus linhagem A, derivada de uma ACP a partir de 21 

medidas morfométricas. Quadrados vazios representam as fêmeas; círculos cheios 

representam os machos e asteriscos representam os indivíduos imaturos.  

 

Esta distribuição mostra uma separação entre machos e fêmeas mas não entre machos 

ou fêmeas e os indivíduos imaturos. Também ocorre uma sobreposição no espaço 

morfológico entre fêmeas e machos mas nos extremos da distribuição os grupos tendem a ser 

diferentes (figura 15).  

Considerando o primeiro eixo da análise (CP1) os machos encontram-se próximo ao 

zero ou à esquerda deste, enquanto que as fêmeas apresentam-se distribuidas mais à direita do 

zero. Este eixo discrimina os indivíduos com papilas urogenitais maiores (fêmeas) dos que 

apresentam valores menores (machos). Em relação ao segundo eixo (CP2) os machos 

encontram-se principalmente acima do zero ou próximo a zero e as fêmeas abaixo do zero ou 

próximo a zero. O eixo 2 discrimina indivíduos com papilas urogenitais menores e maiores 

distâncias entre o olho e a narina posterior (machos) dos indivíduos com papilas urogenitais 

maiores e menores distâncias entre o olho e a narina posterior (fêmeas).  

Dado que a ACP fez uma discriminação entre os sexos principalmente ao longo do 

eixo 1, que indica alterações relacionadas com o tamanho, foi feito um outro de tipo de 

análise de forma a averiguar diferenças relacionadas com a forma dos indivíduos. A Análise 

de Função Discriminante independente do tamanho (AFD; figura 16) mostrou haver diferença 
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significativa entre os grupos (Wilk’s λ=0.171, F42, 56=1.89, p<0.05). Uma comparação aos 

pares através de testes estatísticos post-hoc mostrou uma diferença significativa entre machos 

e fêmeas (pHotteling’s=0.01; pBonferroni=0.04), mas não entre machos e indivíduos imaturos 

(pHotteling’s=1.0; pBonferroni=1.0) e fêmeas e individuos imaturos (pHotteling’s=0.70; pBonferroni=1.0).   
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Figura 16. Eixo canônico 1 e eixo canônico 2 para 52 exemplares de 

Microsternarchus linhagem A derivados de uma AFD a partir de 21 medidas 

morfométricas. Quadrados vazios representam as fêmeas; círculos cheios 

representam os machos e asteriscos representam os indivíduos imaturos.  

 

O eixo canônico 1 reteve 72.3% da variância dos dados e o eixo canônico 2 reteve 

27.7% (tabela 6). A separação entre os sexos ocorre ao longo do eixo canônico 1, apesar de se 

verificar uma pequena sobreposição entre machos e fêmeas.   

Os escores obtidos para o primeiro eixo canônico sugerem que as melhores medidas 

para distinguir machos e fêmeas são a distância entre focinho e a origem da nadadeira anal 

(PA) e a distância entre a papila urogenital e a origem da nadadeira anal (UPA).      
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Tabela 6. Resultados da Análise de Função Discriminante (AFD) mostrando as 21 medidas morfométricas 

utilizadas, seus escores para o primeiro e segundo eixo canônico, e a porcentagem de variância explicada pelos 

dois eixos. Valores marcados em negrito indicam variáveis com peso acima de 0.3. 

Medidas morfométricas Eixo 1 Eixo 2 
Comprimento padrão (LEA) -0.065 0.071 
Comprimento da cabeça (H) -0.025 -0.111 
Distância entre focinho e supraoccipital (SO) 0.022 -0.042 
Distância entre focinho e nadadeira anal (PA) -0.298 -0.074 
Comprimento do focinho (S) -0.029 -0.009 
Largura da boca (M) -0.011 -0.020 
Diâmetro do olho (ED) -0.012 -0.001 
Distância interorbital (IO) -0.066 0.046 
Distância entre o olho e a narina posterior (NE) -0.005 0.040 
Abertura branquial (BO) 0.034 -0.142 
Largura da cabeça na região opercular (IOP) -0.043 -0.035 
Altura da cabeça na região occipital (SV) -0.103 -0.036 
Distância entre o focinho e nadadeira peitoral (SP) -0.038 -0.043 
Altura máxima do corpo (D) -0.158 0.058 
Distância entre o focinho e a papila urogenital (SUP) 0.037 0.151 
Comprimento da papila urogenital (UP) -0.123 -0.144 
Distância entre as narinas (ID) -0.037 -0.000 
Distância entre a papila urogenital e a nadadeira anal (UPA) -0.318 -0.337 
Distância entre o olho e o opérculo (EO) -0.012 -0.082 
Distância entre o focinho e a narina posterior (NS) -0.034 0.020 
Comprimento da nadadeira anal (AF) 0.231 0.013 
Autovalor  2.19 0.84 
Proporção da variação (%) 72.3 27.7 
Variação cumulativa (%)  100 

 

De acordo com o teste de homogeneidade dos coeficientes de regressão (inclinação 

das retas), 13 variáveis não exibiram interações significativas entre os escores do CP1 e o 

sexo dos indivíduos (tabela 7). Uma análise de covariância (ANCOVA one-way) das 13 

variáveis mostrou que apenas 5 exibiram diferenças significativas entre machos e fêmeas 

(p<0.05 para log da distância entre o olho e a narina posterior e p<0.01 para log do 

comprimento padrão, log do comprimento da cabeça, log do comprimento da papila 

urogenital e log do comprimento da nadadeira anal). De acordo com o teste t de Student, as 

restantes 8 variáveis não exibiram diferenças significativas entre machos e fêmeas (p>0.05). 
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Tabela 7. Teste de homogeneidade da inclinação das retas resultantes da interação entre os escores do CP1 e o 

sexo para 52 espécimes de Microsternarchus linhagem A. Valores de p da ANCOVA one-way e do teste t de 

Student para as 21 medidas morfométricas.    

Teste de homogeneidade ANCOVA Teste t de Student 
Variáveis 

F p p p 
Log comprimento padrão (LEA) 3.62 0.06 0.000 - 
Log comprimento da cabeça (H) 3.67 0.06 0.002 - 
Log distância focinho-supraoccipital (SO) 5.25 0.03 - 0.40 
Log distância focinho-n. anal (PA) 4.76 0.03 - 0.64 
Log comprimento do focinho (S) 14.24 0.00 - 0.93 
Log largura da boca (M) 0.04 0.84 0.26 - 
Log diâmetro do olho (ED) 0.09 0.76 0.10 - 
Log distância interorbital (IO) 0.03 0.85 0.92 - 
Log distância olho-narina posterior (NE) 0.40 0.53 0.03 - 
Log abertura branquial (BO) 0.14 0.71 0.05 - 
Log largura da cabeça (IOP) 26.61 0.00 - 0.90 
Log altura da cabeça (SV) 9.01 0.00 - 0.61 
Log distância focinho-n. peitoral (SP) 9.00 0.00 - 0.67 
Log altura máxima do corpo (D) 3.81 0.06 0.23 - 
Log distância focinho-papila ur. (SUP) 7.84 0.01 - 0.09 
Log papila urogenital (UP) 4.19 0.05 0.003 - 
Log distância internarinal (ID) 0.99 0.32 0.32 - 
Log distância papila ur.-n. anal (UPA) 0.46 0.50 0.16 - 
Log distância olho-opérculo (EO) 6.34 0.02 - 0.66 
Log distância focinho-narina posterior (NS) 1.90 0.18 0.31 - 
Log comprimento da nadadeira anal (AF) 3.39 0.07 0.000 - 

 

As 5 variáveis que exibiram diferenças significativas entre machos e fêmeas estão 

representadas, através de gráficos de dispersão, como função dos valores individuais obtidos 

para o CP1 durante a Análise de Componentes Principais (figura 17).   

Os valores máximos exibidos por machos e fêmeas em relação ao comprimento padrão 

(figura 17A), comprimento da cabeça (figura 17B) e comprimento da nadadeira anal (figura 

17C) são semelhantes, mas as fêmeas demonstram uma variação maior nos valores destas 

variáveis. Já os machos apresentam valores máximos superiores às fêmeas em relação à 

distância entre o olho e a narina posterior (figura 17D).  

Em relação ao comprimento da papila urogenital (figura 17E), boa parte das fêmeas 

apresentam valores superiores aos machos e a variação neste sexo parece formar duas 

categorias, uma composta por fêmeas com papilas urogenitais reduzidas e outra por fêmeas 

com papilas urogenitais grandes, enquanto que nos machos a variação é mais uniforme.  
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Figura 17. Gráficos de dispersão das 5 variáveis estatisticamente significativas (ANCOVA) plotadas em função 

do primeiro componente (CP1). A: Log do comprimento padrão. B: Log do comprimento da cabeça. C: Log do 

comprimento da nadadeira anal. D: Log da distância entre o olho e a narina posterior. E: Log do comprimento da 

papila urogenital.      
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4.1.4. Caracterização da Descarga do Órgão Elétrico de Microsternarchus linhagem A 
 

De acordo com os padrões temporais da DOE, Microsternarchus linhagem A gera 

descargas elétricas em forma de pulsos, como resultado da ação conjunta dos eletrócitos que 

compôem o seu único órgão elétrico. Cada pulso apresenta uma forma bifásica (figura 18), 

sendo que a segunda fase (F2) possui uma amplitude menor do que a amplitude da primeira 

fase (F1), conferindo ao pulso uma aparência assimétrica.   

 

 
Figura 18. Forma de onda da DOE de Microsternarchus linhagem A. Pulso normalizado obtido a partir de uma 

gravação de 5 segundos para uma fêmea de 7 cm de comprimento padrão. Primeira fase de polaridade positiva 

(F1) e segunda fase de polaridade negativa (F2).     

 

A área ocupada pela F1 representa 72.5% a 95.4% da área total do pulso enquanto que 

a área ocupada pela F2 representa apenas 4.6% a 27.5% da área total do pulso. A duração 

total da DOE variou de 2.76 a 6.71ms, sendo que a duração da F1 foi de 1.36 a 2.65 ms e a 

duração da F2 foi de 1.06 a 3.89 ms. O valor mínimo encontrado para a frequência principal 

da transformada de Fourier foi de 0.098 KHz e o valor máximo foi de 0.293 KHz. A taxa de 

repetição da DOE mostrou valores elevados e variáveis entre os indivíduos, tanto durante o 

dia (94.6 a 132.2 Hz) quando os peixes permanecem em repouso em abrigos formados pela 

vegetação submersa e liteira, como durante a noite (83.1 a 143.1 Hz) quando os peixes se 

encontram ativos.  

A geração da taxa de repetição da DOE apresentou uma grande estabilidade, com os 

valores de coeficiente de variação mais baixos que se conhecem para peixes com descargas do 

tipo “pulso” (0.0007 a 0.0020). Também difere de outras espécies pulsadoras devido à 

duração total do pulso (P) ser proporcionalmente maior ao intervalo entre os pulsos (S) (P/S 
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de 0.4 a 2.5). Em alguns indivíduos a duração total do pulso foi mais do dobro da duração do 

intervalo entre as descargas.  

Em Microsternarchus linhagem A foi possível identificar que a primeira fase da DOE 

pode apresentar uma forma variável devido à presença de uma inflexão na sua parte 

descendente (figura 19). Os exemplos exibidos na figura 19 mostram que tanto machos 

quanto fêmeas podem exibir diferentes inflexões na F1. A presença desta alteração foi 

registrada em peixes de comprimentos variáveis (6.3 a 10.4 cm de comprimento padrão) e 

provenientes da mesma ou de localidades diferentes. Parece não estar relacionada com a 

maturação gonadal já que peixes de ambos os sexos com as gônadas em diferentes estádios 

apresentaram inflexões na F1. 

     

 
Figura 19. Forma de onda da DOE de 3 fêmeas (em vermelho) e de 3 machos (em azul) de Microsternarchus 

linhagem A. Pulsos normalizados obtidos a partir de gravações de 5 e 10 segundos. Primeira fase de polaridade 

positiva (F1), segunda fase de polaridade negativa (F2) e inflexões em evidência pelas setas.    

 

A comparação das médias dos parâmetros espectrais e temporais da DOE de machos e 

fêmeas não revelou diferenças estatísticas significativas entre os sexos de Microsternarchus 

linhagem A (tabela 8). Em ambos os sexos, também não foi encontrada uma correlação 

significativa entre a taxa de repetição e o comprimento padrão dos indivíduos ( rs=-0.25 e 

p=0.28, Correlação de Spearman).  
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Tabela 8. Médias e valores do teste estatístico não paramétrico teste U de Mann-Whitney para os parâmetros 

espectrais e temporais da DOE de 18 fêmeas e 11 machos de Microsternarchus linhagem A.   

Parâmetros 
Fêmeas 

Média 

Machos 

Média 
U p 

Intervalo entre pulsos (IPI em s) 0.0087 0.0088 119 0.70 

Taxa de repetição (TR em Hz) 115.6 115.3 119 0.70 

Coeficiente de variação da taxa de repetição (CV) 0.0012 0.0011 119 0.70 

Duração total do pulso (Dp em ms) 3.83 4.32 116 0.62 

Duração da primeira fase (DF1 em ms) 1.74 1.93 82 0.14 

Duração da segunda fase (DF2 em ms) 2.04 2.17 118 0.94 

Frequência principal da transformada de Fourier (PPF em KHz) 0.225 0.195 90 0.18 

Área total do pulso (A em s/V) 714.6 698.4 108 0.82 

Àrea da primeira fase de polaridade alternada  (AF1 em %) 86.6 89.0 94 0.32 

Área da segunda fase de polaridade alternada (AF2 em %) 13.4 10.9 94 0.32 

Energia contida no pulso (RMS) 3.30 3.22 88 0.30 

     

No entanto, duas fêmeas e um macho da mesma localidade (igarapé Iahá: 

0º23’07.7’’S, 64º35’50.8’’O) e coletados durante o mesmo evento em Janeiro de 2007, 

exibiram formas de onda distintas (figura 20).  

 

 
Figura 20. Forma de onda de duas fêmeas (em vermelho) com 7.1 e 6.6 cm de comprimento padrão e de um 

macho (em azul) com 7.3 cm de comprimento padrão, de Microsternarchus linhagem A. Pulsos normalizados 

obtidos a partir de gravações de 5 segundos. Primeira fase de polaridade positiva (F1), segunda fase de 

polaridade negativa (F2).  
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O macho apresentou a segunda fase com a duração mais longa do que a segunda fase 

das fêmeas, uma característica típica de dimorfismo sexual da DOE encontrada em vários 

gêneros da família Hypopomidae. Além disso, o macho exibiu uma taxa de repetição 

ligeiramente superior à das fêmeas (127.9 Hz vs 121.7 e 122.4 Hz), e uma área da segunda 

fase bem menor (15.7% vs 27.5 e 21.6% da área total do pulso). Esta última característica, 

conferiu uma forma de onda de polaridade quase monofásica para o macho.  

A definição do estádio de maturação não foi possível de realizar visto que estes peixes 

apresentavam as gônadas sem ovócitos ou esperma maduros ou estádios de maturação 

avançados. Assim, através da visualização macroscópica das gônadas não foi possivel saber 

se os peixes se encontravam em desova ou no ínico da maturação, já que, em espécies de 

desova parcelada, a presença de estruturas pequenas e esbranquiçadas é comum aos dois 

estádios (Vazzoler, 1996).  

 

4.2. Variação morfológica em populações de Microsternarchus cf. bilineatus da bacia do 

rio Negro 

 

Além de altos índices de diferenciação genética encontrados por Maia (2009), ao 

longo da bacia do rio Negro, indivíduos do gênero Microsternarchus apresentam variações 

em relação à sua morfologia externa (figura 21). 

  

 
Figura 21. Exemplares adultos de quatro linhagens identificadas por Maia (2009) no seu estudo sobre a 

taxonomia molecular de populações de Microsternarchus cf. bilineatus, da bacia do rio Negro. Barra escura 

corresponde a 1 cm.  
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Entre as quatro linhagens identificadas por Maia (2009), o número de raios da 

nadadeira anal variou de 124 a 184 e a moda apresentada por Microsternarchus linhagem E 

foi menor do que a exibida pelas restantes linhagens (tabela 9).  Já o número de raios da 

nadadeira peitoral (tabela 10) variou de 10 a 12, e todas as linhagens apresentaram valores 

modais semelhantes, com exceção da linhagem C que apresentou duas modas. O número de 

linhas de escamas acima da linha lateral até à região médiodorsal variou de 4 a 5 linhas para 

as linhagens B e E e de 5 a 6 linhas para as linhagens C e D.    

 

Tabela 9. Contagem dos raios da nadadeira anal para quatro linhagens de Microsternarchus cf. bilineatus  

(NLinhagem B=26; NLinhagem C=13; NLinhagem D=8; NLinhagem E=10) da bacia do rio Negro. Valores modais em destaque. 

Linhagem 

1
2

0
-1

2
9

 

1
3

0
-1

3
9

 

1
4

0
-1

4
9

 

1
5

0
-1

5
9

 

1
6

0
-1

6
9

 

1
7

0
-1

7
9

 

1
8

0
-1

8
9

 

Microsternarchus Linhagem B    2 12 10 2 
Microsternarchus Linhagem C    2 8 3  
Microsternarchus Linhagem D    1 5 2  
Microsternarchus Linhagem E 1 5 1 3    

 

Tabela 10. Contagem dos raios da nadadeira peitoral para quatro linhagens de Microsternarchus cf. bilineatus  

(NLinhagem B=27; NLinhagem C=13; ; NLinhagem D=10; NLinhagem E=11) da bacia do rio Negro. Valores modais em 

destaque. 

Linhagem 10 11 12 

Microsternarchus Linhagem B 10 16 1 
Microsternarchus Linhagem C 5 5 3 
Microsternarchus Linhagem D  7 3 
Microsternarchus Linhagem E  8 3 

 

Na análise das proporções corporais (tabela 11), é possível notar que as linhagens não 

podem ser distinguidas entre si, excepto Microsternarchus linhagem E. Esta apresenta valores 

de comprimento total (TL), comprimento padrão (LEA), comprimento da cabeça (H) e 

comprimento do filamento caudal (CL) bastante inferiores aos valores exibidos pelas demais 

linhagens. Microsternarchus linhagem E também apresentou o maior valor em relação à 

distância entre a margem posterior do olho e o opérculo (EO) e a distância entre a ponta do 

focinho e a origem da nadadeira anal (PA). Já Microsternarchus linhagem B possui uma 

cabeça (H) ligeiramente menor do que a das outras linhagens. 
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Tabela 11. Sumário das proporções morfométricas para quatro linhagens de Microsternarchus cf. bilineatus (NLinhagem B=27; NLinhagem C=13; ; NLinhagem D=10; NLinhagem E=11). 

Valores de N quando inferiores ao valor total (Nt) entre parêntesis. 

Linhagem B Linhagem C Linhagem D Linhagem E 
Medidas (mm) 

Min.-Máx Média±DP Min.-Máx. Média±DP Min.-Máx. Média±DP Min.-Máx. Média±DP 

Comprimento total em mm (TL) 68.1-124.7 91.9±14.2 90.3-107.8 98.3±4.7 67.8-98.6 79.5±12.2 (8) 45.8-60.5 51.9±4.5 (9) 

Comprimento padrão em mm (LEA) 49.6-84.5 65.3±8.9 62.0-71.4 66.0±2.5 50.0-67.8 56.7±6.2 36.3-44.4 41.5±2.5 

Comprimento da cabeça em mm (H) 6.1-8.9 7.4±0.7 7.4-9.1 8.4±0.5 6.7-8.6 7.3±0.7 4.7-5.9 5.5±0.4 

Proporção em relação a TL (%)         

Filamento caudal (CL) 23.3-33.7 29.0±2.1 31.5-35.0 33.2±1.1 25.2-32.1 27.7±2.8 (8) 15.8-30.5 19.9±4.4 (9) 

Proporção em relação a LEA (%)         

Comprimento da cabeça (H) 10.4-12.7 11.4±0.6 11.9-14.3 12.8±0.7 12.1-13.6 12.9±0.4 12.5-13.9 13.3±0.4 

Focinho-supraoccipital (SO) 8.8-11.4 10.3±0.7 9.7-11.8 11.0±0.7 10.5-12.1 11.2±0.5 10.8-14.1 12.2±0.9 

Focinho-nadadeira anal (PA) 18.9-23.9 21.7±1.1 19.2-24.5 21.6±1.4 20.3-23.7 22.0±1.1 22.0-25.8 24.5±1.2 

Altura máxima do corpo (D) 7.1-9.7 7.8±0.7 8.2-11.0 9.1±0.8 7.0-9.6 8.2±0.9 8.7-10.1 9.4±0.5 

Espessura do filamento caudal (CD) 0.8-1.5 1.1±0.2 1.0-1.8 1.4±0.3 1.0-1.7 1.3±0.2 0.9-1.3 1.1±0.1 (9) 

Comprimento da nadadeira anal (AF) 75.6-79.9 78.1±1.0 76.1-81.9 78.2±1.4 76.1-79.1 77.9±0.8 71.3-76.7 74.4±1.5 

Focinho-nadadeira peitoral (SP) 11.5-14.1 12.7±0.7 12.7-14.7 13.7±0.6 13.3-14.7 14.0±0.5 14.3-15.4 14.8±0.4 

Maior raio da nadadeira anal (LAR) 2.2-5.0 3.7±0.7 2.8-4.2 3.8±0.4 (11) 3.0-4.6 4.1±0.5 (8) 3.7-5.2 4.3±0.5 (6) 

Maior raio da nadadeira peitoral (LPR) 3.6-5.0 4.3±0.4 4.5-5.7 5.0±0.3 4.7-5.4 5.0±0.3 4.4-5.6 5.0±0.5 

Olho-opérculo (EO) 6.0-7.5 6.7±0.4 6.7-7.8 7.4±0.3 7.1-8.1 7.5±0.3 8.0-9.2 8.6±0.4 

Proporção em relação a H (%)         

Comprimento do focinho (S) 23.4-31.5 27.4±1.8 24.5-31.7 28.0±1.9 25.6-29.4 27.2±1.2 21.8-29.7 25.1±2.2 

Largura da boca (M) 14.7-21.4 18.4±1.8 15.2-24.2 20.6±2.3 17.9-22.0 20.3±1.2 15.0-25.7 19.4±3.0 

Diâmetro do olho (ED) 12.9-16.1 14.2±0.9 10.9-15.2 13.3±1.1 12.6-16.0 14.5±0.9 12.4-15.0 13.8±0.9 

Distância interorbital (IO) 18.1-31.2 23.9±3.4 20.1-30.0 24.6±2.6 23.1-30.2 26.6±2.4 17.0-32.8 27.1±6.1 

Olho-narina posterior (NE) 2.2-5.2 3.9±0.8 2.7-6.6 4.1±1.2 2.7-4.6 3.4±0.6 1.9-4.3 3.3±0.8 

Abertura branquial (BO) 20.4-33.2 27.5±2.8 25.5-33.7 29.5±2.6 26.3-31.5 28.4±1.5 22.8-34.0 30.2±3.6 

Largura da cabeça na região opercular (IOP) 25.9-46.7 35.9±3.8 33.2-42.9 36.5±3.0 29.4-45.0 36.5±5.2 31.1-44.1 38.0±3.3 

Altura da cabeça no occipital (SV) 51.0-64.5 57.0±4.2 54.9-65.1 61.0±3.4 48.2-61.6 55.4±4.2 47.9-68.8 56.5±5.3 

Distância  internarinal (ID) 18.2-24.4 21.4±1.7 15.5-22.7 20.8±1.9 20.1-25.4 22.7±1.5 19.3-23.5 21.0±1.5 

Focinho-narina posterior (NS) 19.3-27.3 22.7±1.6 20.4-24.4 23.1±1.1 19.2-25.6 23.1±2.1 21.2-26.5 23.2±1.7 
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Uma análise de distorção (análise “shear”), realizada a partir de 18 medidas 

morfométricas revelou a formação de dois eixos significativos, que foram retidos para 

interpretação. Os dois primeiros eixos explicaram 92.2% da variabilidade total dos dados, 

sendo que, o primeiro componente (CP1) foi responsável por 87.3% e o segundo componente 

(CP2) por 4.9% da variância dos dados.  

A distribuição no espaço morfológico multivariado dos escores dos indivíduos 

pertencentes às linhagens B, C, D e E de Microsternarchus cf. bilineatus, foi representado 

através de um gráfico de dispersão para o primeiro e segundo componente (figura 22). É 

possível verificar uma separação clara entre as linhagens, excepto entre as linhagens C e D, 

que se sobrepôem no espaço morfológico, e que a discriminação entre as linhagens ocorre 

principalmente ao longo do primeiro eixo (CP1).  

 

 
Figura 22. Projeção do primeiro e segundo componente principal para as 

quatro linhagens de Microsternarchus cf. bilineatus (NLinhagem B=27; NLinhagem 

C=13; ; NLinhagem D=10; NLinhagem E=11),  derivada de uma análise de distorção a 

partir de 18 medidas morfométricas. * marca sobreposição de indivíduos no 

espaço. 
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A tabela 12 mostra que das 18 medidas morfométricas utilizadas, 13 apresentaram 

valores altos de correlação com CP1 (pesos com valores acima de 0.2). No entanto, as 

medidas morfométricas que apresentaram maior peso, e por conseguinte que mais 

contribuiram para a separação dos grupos foram a distância entre a narina posterior e a 

margem anterior do olho (NE), que contribuiu positivamente para a formação do CP1 e 

negativamente para a formação do CP2; o comprimento do focinho (S) e a altura máxima do 

corpo (D).   

 

Tabela 12. Resultados da Análise de distorção mostrando as 18 medidas morfométricas utilizadas, seus escores 

para o primeiro (CP1) e segundo componente (CP2), e a porcentagem de variância explicada pelos dois eixos. 

Valores marcados em negrito indicam variáveis com peso acima de 0.2 

Medidas morfométricas CP1 CP2 
Comprimento padrão (LEA) 0.210 0.157 
Comprimento da cabeça (H) 0.201 0.064 
Distância entre focinho e supraoccipital (SO) 0.199 0.044 
Distância entre focinho e nadadeira anal (PA) 0.172 0.129 
Comprimento do focinho (S) 0.256 0.040 
Largura da boca (M) 0.210 0.080 
Diâmetro do olho (ED) 0.124 0.191 
Distância interorbital (IO) 0.197 -0.056 
Distância entre o olho e a narina posterior (NE) 0.544 -0.872 
Abertura branquial (BO) 0.169 0.162 
Largura da cabeça na região opercular (IOP) 0.230 0.123 
Altura da cabeça na região occipital (SV) 0.230 0.121 
Distância entre o focinho e nadadeira peitoral (SP) 0.202 0.045 
Altura máxima do corpo (D) 0.235 0.138 
Distância entre as narinas (ID) 0.195 0.089 
Distância entre o olho e o opérculo (EO) 0.186 0.066 
Distância entre o focinho e a narina posterior (NS) 0.181 0.078 
Comprimento da nadadeira anal (AF) 0.222 0.177 
Autovalor 0.23 0.01 
Proporção da variação (%) 87.3 4.9 
Variação cumulativa (%)  92.2 

 

Estas variáveis estão representadas através de gráficos de dispersão, como função dos 

escores individuais obtidos para o CP1 durante a análise de dispersão (figura 23).  

Microsternarchus linhagem E apresenta os menores valores em relação ao comprimento do 

focinho (figura 23A), altura máxima do corpo (figura 23B) e distância entre a narina posterior 

e a margem anterior do olho (figura 23C). A variação destas três medidas encontrada para as 

linhagens B, C e D é semelhante, mas Microsternarchus linhagem B apresenta valores 

máximos superiores em relação ao comprimento do focinho e altura máxima do corpo. 

Também é possível separar Microsternarchus linhagem C da linhagem D, já que esta 

apresenta valores superiores para as três medidas.  
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Figura 23. Gráficos de dispersão de três medidas morfométricas plotadas em função do primeiro componente 

(CP1). A: Log do comprimento do focinho. B: Log da altura máxima do corpo. C: Log da distância entre a 

narina posterior e a margem anterior do olho. Pontos vermelhos: Microsternarchus linhagem B. Ponto verdes: 

Microsternarchus linhagem C. Pontos lilázes: Microsternarchus linhagem D. Pontos amarelos: 

Microsternarchus linhagem E.  

 

Uma Análise de Função Discriminante independente do tamanho (AFD), realizada a 

partir das mesmas 18 medidas morfométricas utilizadas na análise de distorção, mostrou haver 

diferença significativa entre os grupos (Wilk’s λ=0.031, F54, 120=4.94, p<0.001). Uma 

comparação aos pares através de testes estatísticos post-hoc mostrou uma diferença 

significativa entre Microsternarchus linhagem B e Microsternarchus linhagem C 

(pHotteling’s=0.000), entre Microsternarchus linhagem B e Microsternarchus linhagem D 
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(pHotteling’s=0.002) e entre Microsternarchus linhagem B e Microsternarchus linhagem E 

(pHotteling’s=0.021).  Entre Microsternarchus linhagem C e Microsternarchus linhagem D não 

foi encontrada uma diferença estatística significativa (pHotteling’s=0.117). Já Microsternarchus 

linhagem E apresentou diferença estatística significativa em relação a Microsternarchus 

linhagem C (pHotteling’s=0.006) e Microsternarchus linhagem D (pHotteling’s=0.020).   

 

4.2.1. Análise preliminar da Descarga do Órgão Elétrico de populações de 

Microsternarchus cf. bilineatus da bacia do rio Negro 

 

Microsternarchus linhagem B, C, D e E exibem uma forma de onda trifásica da DOE, 

bastante distinta da forma de onda exibida por Microsternarchus linhagem A, em que as duas 

primeiras fases apresentam amplitudes muito semelhantes e a terceira fase uma amplitude 

bastante reduzida e variável (figura 24).  

 

 
Figura 24. Forma de onda de um indivíduo de cada linhagem de Microsternarchus (A, B, C, D e E) 

identificadas para a bacia do rio Negro. Pulsos normalizados obtidos a partir de gravações de 10 segundos. F1: 

primeira fase de polaridade positiva. F2: segunda fase de polaridade negativa. F3: terceira fase de polaridade 

positiva. Linha interrompida corresponde à linha basal de tensão 0 volts.  
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Dependendo do indivíduo, do contexto social ou das características físico-químicas da 

água, como por exemplo a temperatura, essa terceira fase pode estar mais pronunciada ou até 

passar despercebida (Ferreira, 2006). Tal, pode explicar porque a DOE de Microsternarchus 

bilineatus tem sido recorrentemente descrita como tendo apenas duas fases de polaridade 

alternada (Sullivan 1997, Crampton e Albert, 2006). No entanto, é de salientar que todos os 

indivíduos identificados no decorrer deste trabalho como pertencentes ao gênero 

Microsternarchus, com exceção de Microsternarchus linhagem A, exibiram uma forma de 

onda trifásica (figura 24).  

Ao longo do dia, a taxa de repetição mostrou-se variável para as linhagens B, C, D e 

E. Os peixes parecem atingir os valores máximos durante a noite, quando estão ativos, e 

produzir descargas com menores taxas de repetição durante o dia, quando estão em repouso. 

Contudo, Microsternarchus linhagem B e linhagem D parecem produzir taxas de repetição 

mais elevadas do que Microsternarchus linhagem C e linhagem E (88 Hz a 120 Hz vs. 65 Hz 

a 80 Hz, ver também figura 26). De igual modo, Microsternarchus linhagem B e linhagem D 

possuem uma duração total do pulso similar e menor do que a duração total do pulso de  

Microsternarchus linhagem C e linhagem E (7 ms a 12 ms vs. 13 ms a 17 ms, ver também 

figura 26).  

Todos os indivíduos apresentaram uma DOE bastante estável, com os valores de 

coeficiente de variação da taxa de repetição mais baixos que se conhecem para peixes 

pulsadores, cerca de 0,001 para a linhagem B e D e cerca de 0,004, para as linhagens C e E. 

Como se pode observar pela figura 25, as linhagens B, C, D e E exibem características da 

forma de onda muito similares e com variações individuais na segunda e terceira fases.  
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Figura 25. Forma de onda das linhagens B, C, D e E de Microsternarchus cf. bilineatus (NB=5; NC=4; ND=3 e 

NE=5). Pulso normalizado obtido a partir de gravações de 5 segundos.  

 

Além da clara distinção da DOE de Microsternarchus linhagem A, a análise 

simultânea da taxa de repetição, duração total do pulso e a frequência principal da 

transformada de Fourier (figura 26), mostra uma separação entre a DOE de Microsternarchus 

linhagem B e D da DOE de Microsternarchus linhagem C e E. Todavia, a análise conjunta 

das descargas das quatro linhagens em relação a estes três parâmetros da DOE, indica uma 

possível variação clinal entre as DOEs das linhagens B, C, D e E.  

De forma a testar se as DOEs de Microsternarchus linhagem B, C, D e E são 

significativamente distintas entre si, torna-se necessário aprofundar estes resultados através do 

aumento do número de DOEs analisadas para cada linhagem, de preferência de indivíduos 

provenientes de localidades em que estas ocorrem em sintopia. Também é fundamental uma 

análise de um maior número de parâmetros da DOE, como por exemplo a amplitude total do 

pulso e a duração e área de cada fase que compôem o pulso.  
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Figura 26. Valores absolutos relativos à duração total do pulso, taxa de repetição e frequência principal da 

transformada de Fourier (PPF em Hz). Linhagem A: pontos pretos. Linhagem B: pontos vermelhos. Linhagem 

C: pontos verdes. Linhagem D: pontos rosa. Linhagem E: pontos amarelos.  

 

4.3. Comportamento agonístico exibido por Microsternarchus linhagem A em ambiente 

social intra e interespecífico  

 

De acordo com os eventos locomotores observados durante esta etapa do trabalho, o 

comportamento agonístico foi a categoria comportamental exibida de forma consistente e por 

mais tempo, tanto pelos pares intraespecíficos (intra e intersexuais) como pelos pares 

interespecíficos.  

Adotando a classificação de Delgado e Delgado esquematizada em Lehner (1996) em 

que, a identificação do tipo de comportamento se realiza mediante a complexidade e o nível 

de interação dos indivíduos, foram descritos componentes comportamentais agonísticos 

observados em cativeiro, cuja definição está relacionada com a regularidade de exibição de 

padrões locomotores específicos, em qualquer domínio espaço-temporal. Assim, com base 

nos trabalhos de Black-Cleworth (1970) e Westby (1975), e a partir das observações 

realizadas, foram identificados e quantificados os seguintes componentes agonísticos para 

cada par experimental: 
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1. Aproximação (AP): quando um dos peixes nada em direção ao outro, normalmente 

cabeça com cabeça, sem se verificar contato físico entre eles. Muitas vezes, o 

indivíduo que se aproxima pára a cerca de 1 cm do seu oponente e então inicia 

movimentos natatórios para a frente e para trás enquanto mantém a mesma distância 

relativa. Estes movimentos podem ser de alguns segundos ou continuar por vários 

minutos.  

 

2. Retirada (RET): um dos peixes tenta escapar da aproximação ou ataque do outro. De 

novo, este componente só foi registrado quando não ocorria contato físico entre os 

indivíduos.  

 

3. Orientação (O): durante a interação, os peixes podem assumir uma determinada 

orientação um em relação um ao outro, que pode ser paralela, antiparalela ou 

perpendicular.  Os peixes não se encontram em repouso e, frequentemente, ficam a 

alguns centímetros do fundo do aquário, com a nadadeira anal em movimento 

constante. 

 

4. Agressão de cabeça (HB): ocorre contato físico entre o par, que envolve um golpe 

efetuado com a região lateral da cabeça ao focinho ou cabeça do peixe oponente. Este 

golpe pode variar de intensidade desde impactos violentos a um contato brando de 

curta duração. 

 

5. Agressão lateral (SB): ocorre contato físico entre os dois peixes, em que um deles 

ataca o outro, também efetuado com a cabeça, com uma pancada no corpo do 

oponente, normalmente na região lateral após a inserção das nadadeiras peitorais.  

 

6. Perseguição (CH): um peixe persegue o outro, normalmente com bastante rapidez. O 

indivíduo perseguido tenta escapar ou se esconder, enquanto o perseguidor tentar 

morder a extremidade do seu filamento caudal.  

 

7. Empurrar com a cabeça (CS): existe contato físico entre as cabeças dos dois 

indivíduos. O peixe que ataca assume movimentos de rotação semelhantes ao 

movimento de abertura de uma garrafa com um saca-rolhas. Enquanto isso, o outro 
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peixe é empurrado para trás e durante todo o comportamento é mantido o contato entre 

as cabeças. carrocel 

 

8. Deslizamento (US): um dos peixes se aproxima do outro, cabeça contra cabeça, 

desliza ao longo do corpo do seu oponente e repentinamente dá uma guinada de 90º 

por baixo do centro do seu oponente. Este comportamento normalmente é 

acompanhado por outra guinada do peixe que é atacado de forma a manter a sua 

nadadeira anal longe do contato direto com a boca do atacante. 

 

9. Serpentear (WA): um peixe se aproxima do outro, cabeça contra cabeça, desliza 

lateralmente e assume uma posição antiparalela cabeça com cauda. Nesta posição, o 

peixe que se aproximou inicia movimentos ondulatórios com o corpo, cuja magnitude 

aumenta com o tempo, até que o outro peixe responda com ondulações laterais 

semelhantes. 

 

10.  Mordida (B): comportamento raro, normalmente direcionado para a extremidade do 

filamento caudal ou para a nadadeira anal que, via de regra, não causa danos sérios. 

 

11.  Prender com a boca (JL): este componente ocorre com frequência após um período de 

luta entre dois peixes com características semelhantes. Os dois se prendem com a boca 

e se empurram de forma mútua, o que geralmente leva ao início de movimentos 

ondulatórios violentos, semelhantes a “chicotadas”, que provoca a separação dos dois.  

 

12.  Encurvar o corpo (TC): a parte final do corpo fica curvada em forma de um arco, que 

é mantido de forma rígida durante alguns segundos. Este comportamento é 

normalmente iniciado por um dos peixes quando estão em orientação antiparalela e 

então, o arco formado pelo corpo, rodeia a cabeça do oponente. Pode ocorrer uma 

resposta similar por parte do outro peixe, assim como movimentos ondulatórios 

violentos.   

 

13.  Posição lateral (PLD): os dois peixes estão em orientação paralela, cabeça com 

cabeça e começam a nadar simultaneamente para trás e em direção à superfície. Por 

vezes, durante este comportamento, um dos peixes pressiona o filamento caudal contra 

ou por cima do corpo do outro.  
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A comparação do repertório agonístico motor de Microsternarchus linhagem A com o 

repertório descrito para outras espécies de Gymnotiformes (tabela 13), mostra que existe uma 

grande similaridade na ocorrência dos componentes identificados para as três espécies, apesar 

de estas serem filogeneticamente distantes. De fato, tanto a forma como a função dos 

componentes motores agonísticos executados por estas três espécies podem ser relacionados 

com muitos “displays” agressivos exibidos por outras espécies de teleósteos (Black-Cleworth, 

1975). Por exemplo, o componente posição lateral (PLD) foi descrito para várias espécies de 

salmonídeos (Fabricius, 1953; Keenleyside e Yamamoto, 1962; Hartman, 1965) e também 

para espécies de ciclídeos (Baerends e Baerends-Van Roon, 1950) e o componente serpentear 

(WA) é considerado um movimento inato aos peixes teleósteos (Myers, 1965).  

No entanto, existem algumas diferenças na descrição dos componentes executados por 

Gymnotiformes e outros teleósteos e que devem ser influenciadas pelos diferentes tipos de 

capacidades sensoriais demonstradas por estes organismos. A especificidade do 

comportamento de encurvar o corpo (TC) ao redor da cabeça do oponente, ou seja, na área 

mais rica em eletroreceptores, deve  enfatizar a tensão produzida pelo órgão elétrico, que é um 

dos principais indicativos do tamanho do corpo do emissor e, assim, maximizar a amplitude 

da DOE do peixe agressor (Black-Cleworth, 1970).  

 

Tabela 13. Comparação da ocorrência dos componentes agonísticos identificados para diferentes espécies de 

Gymnotiformes, dados publicados por Westby (1975), e para a espécie alvo. Presença assinalada com (+) e 

ausência com (-).   

Componentes 
Gymnotus  

carapo 

Hypopomus  

artedi 

Microsternarchus  

linhagem A 

Aproximação (AP) + + + 
Retirada (RET) + + + 

Orientação (O) + + + 

Agressão de cabeça (HB) + + + 

Agressão lateral (SB) + + + 

Perseguição (CH) + - + 

Empurrar de cabeça (CS) + - + 

Deslizamento (US) + - + 

Levantar o corpo (BL) + + - 

Girar o corpo (BF) - + - 

Serpentear (WA) + + + 

Mordida (B) + + + 

Prender com a boca (JL) + - + 

Encurvar o corpo (TC) + - + 

Posição lateral (PLD) + - + 
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4.3.1. Comportamento agonístico intraespecífico exibido por Microsternarchus linhagem 

A em situação social intrasexual  

 

O comportamento motor exibido por pares de Microsternarchus linhagem A, 

formados por peixes do mesmo sexo (7 pares), foi analisado em conjunto de acordo com a 

relação de dominância encontrada para cada par.  

Considerando a totalidade de componentes agonísticos identificados em cativeiro, os 

peixes definidos como dominantes realizaram cerca de 177.4 componentes por noite. Este 

número foi superior ao número total de componentes encontrado para os peixes considerados 

submissos, que realizaram cerca de 80.4 componentes por noite. Além de diferenças na 

atividade motora agressiva, os peixes dominantes e submissos também diferiram na 

frequência da maioria dos componentes (figura 27). O número total de aproximações (AP) foi 

semelhante entre os dois grupos, os peixes dominantes realizaram cerca de 24.8 aproximações 

por noite enquanto que os peixes submissos realizaram cerca de 23.6 aproximações por noite. 

No entanto, os animais submissos realizaram um maior número de retiradas (RET), 49.1 por 

noite, que os peixes dominantes, 0.3 por noite, cuja diferença foi estatisticamente significativa 

(teste U de Mann-Whitney: U=0, p=0.0004).  

A quantidade de agressões de alta intensidade, ou seja, que resultam em contacto 

físico foram, na sua grande maioria, efetuadas pelos animais dominantes. Os componentes 

realizados com maior frequência por estes peixes foram: as agressões de cabeça (HB: 70.7 por 

noite vs. 0 para os peixes submissos), as agressões laterais (SB: 32 por noite vs. 0.3 para os 

peixes submissos) e as perseguições (CH: 2.3 por noite vs. 0 para os peixes submissos). Os 

peixes dominantes também realizaram um maior número de orientações (O) que os peixes 

submissos (18.9 por noite vs. 5.4 para os peixes submissos), com uma diferença estatística 

significativa  (teste U de Mann-Whitney: U=8, p=0.03 ).  
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Figura 27. Histograma relativo ao número total de componentes observados para os peixes dominantes (barras 

pretas) e os peixes submissos (barras cinzas), durante as interações sociais observadas para os pares intrasexuais 

(N=7).  

 

Durante a primeira noite de interação social, o índice de agressividade exibido pelos 

peixes dominantes dos pares intrasexuais formados por fêmeas, mostrou-se superior ao índice 

de agressividade exibido pelo peixe dominante do par formado por machos (figura 28). 

Durante a segunda noite, foi possível verificar uma diminuição do índice de agressividade dos 

peixes dominantes, em relação aos pares formados por fêmeas, mas o mesmo não ocorreu no 

par formado por machos. Este peixe manteve índices de agressividade semelhantes nas duas 

noites experimentais em relação ao macho submisso.  
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Figura 28. Média e desvio padrão do número de agressões por 

hora exibido pelos peixes dominantes, durante a primeira e 

segunda noite de interação social. Barra vermelha: valores 

obtidos para os pares formados só por fêmeas (N=6). Barra 

azul: valores obtidos para o par formado por machos.  

 

A análise dos índices de agressividade ao longo das duas noites experimentais 

divididas em quatro intervalos de tempo, mostrou que, ao longo da primeira noite, a 

quantidade de agressões exibidas pelos peixes dominantes aumenta consideravelmente a partir 

das 20:00h. Neste mesmo intervalo de tempo, nos pares intrasexuais, ocorre uma resposta 

agressiva por parte dos peixes submissos (figura 29). Nos intervalos de tempo posteriores, o 

peixe dominante continua a aumentar a sua agressividade até ao amanhecer e, na noite 

seguinte, é visível uma diminuição da taxa de agressão do dominante e a quase inexistência de 

respostas agressivas por parte do submisso.  
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Figura 29. Média para os pares intrasexuais, do número de agressões por hora exibido pelos peixes dominantes 

(preto) e submissos (cinza). Linhas contínuas correspondem aos valores obtidos durante a primeira noite, 

divididos em quatro intervalos de tempo, e as linhas interrompidas correspondem aos valores obtidos durante a 

segunda noite, para os mesmos intervalos de tempo. 

 

4.3.2. Comportamento agonístico intraespecífico exibido por Microsternarchus linhagem 

A em situação social intersexual  

 

Em relação ao comportamento motor exibido por pares de Microsternarchus linhagem 

A formados por peixes de sexos diferentes (8 pares), as fêmeas mostraram-se sempre 

dominantes em relação aos machos.  

Considerando a totalidade de componentes agonísticos identificados em cativeiro, as 

fêmeas dominantes realizaram cerca de 153 componentes por noite. Este número foi superior 

ao número total de componentes encontrado para os machos considerados submissos, que 

realizaram cerca de 86.3 componentes por noite. O número total de componentes realizados 

pelos fêmeas dominantes foi menor ao número total de componentes realizados pelos peixes 

dominantes em ambiente social intrasexual, mas esta diferença não se revelou significativa 

(teste U de Mann-Whitney: U=83, p=0.95). Do mesmo modo, o maior número de 

componentes realizados pelos machos submissos em relação ao número de componentes 

realizados pelos peixes submissos em ambiente social intrasexual também não foi 

estatisticamente significativo (teste U de Mann-Whitney: U=78, p=0.74).   

Para os pares formados por fêmeas e machos, também foram encontradas diferenças 

na frequência da maioria dos componentes entre os peixes dominantes e submissos (figura 
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30). O número total de aproximações (AP) foi maior para as fêmeas dominantes ( 41.4 por 

noite vs. 30.5 para os machos submissos), assim como o número de orientações (O: 11.3 por 

noite vs. 6.3 para os machos submissos), mas estas diferenças não foram significativas entre 

os dois grupos (teste U de Mann-Whitney: U=18, p=0.16).  De modo semelhante ao que 

ocorreu nas relações sociais intrasexuais, os animais dominantes realizaram uma maior 

quantidade de componentes agressivas de alta intensidade, principalmente: agressões de 

cabeça (HB: 47.4 por noite vs. 0.5 para os peixes submissos), agressões laterais (SB: 23.9 por 

noite vs. 0.3 para os peixes submissos), perseguições (CH: 10.3 por noite vs. 0 para os peixes 

submissos) e mordidas (B: 9.5 por noite vs. 0 para os peixes submissos). Os valores 

encontrados para estes componentes de alta intensidade não diferiram estatisticamente dos 

valores encontrados para os peixes dominantes em situação intrasexual (teste U de Mann-

Whitney: valores de p>0.05). 

Os machos submissos realizaram um maior número de retiradas (46.8 por noite) que as 

fêmeas dominantes (1.6 por noite), cuja diferença foi estatisticamente significativa (teste U de 

Mann-Whitney: U=0, p=0.0001). Em comparação com os peixes submissos dos pares 

intrasexuais, os machos submissos realizaram mais aproximações e menos retiradas, mas estas 

diferenças também não foram siginificativas (teste U de Mann-Whitney: valores de p>0.05).  

 

PARES INTERSEXUAIS

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

AP RET 0 HB SB CH US B CS WA JL TC PLD

N

Dominantes

Submissos

 
Figura 30. Histograma relativo ao número total de componentes observados para os peixes dominantes (barras 

pretas) e os peixes submissos (barras cinzas), durante as interações sociais observadas para os pares intersexuais 

(N=8).  
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Os índices de agressividade encontrados para os pares intersexuais (figura 31) 

mostraram que, durante a primeira noite, o macho com o maior comprimento total e maior 

peso (indivíduo C) foi o que suscitou uma maior agressividade por parte das fêmeas. No 

entanto, para os dois machos (C e G), ocorreu uma diminuição do índice de agressividade, da 

primeira para a segunda noite.  
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Figura 31. Média e desvio padrão do número de agressões por hora 

exibido pelas fêmeas dominantes, durante a primeira e segunda noite de 

interação social. Barra verde: valores médios de agressão realizados pelas 

fêmeas em relação ao macho C (maior em comprimento e peso). Barra 

violeta: valores médios de agressão realizados pelas fêmeas em relação ao 

macho G (menor em comprimento e peso).  

 
Em relação aos pares formados por sexos diferentes (figura 32), os índices de 

agressividade ao longo das duas noites experimentais, mostram que as fêmeas dominantes 

apresentam um comportamento similar ao exibido pelos animais dominantes durante as 

interações intrasexuais, mas os peixes submissos, representados pelos machos, reagem de 

forma diferente ao longo das duas noites. Estes não apresentaram uma resposta agressiva no 

intervalo de tempo entre as 20:00h e as 23:00h, como a exibida pelos animais submissos 

durante as interações intrasexuais. Também durante a primeira noite, ocorre um pequeno 

aumento de agressividade dos machos por volta do amanhecer, momento em que ambos os 

peixes tentam repousar no único abrigo disponível.  
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Figura 32. Média para os pares intersexuais, do número de agressões por hora exibido pelas fêmeas (vermelho) 

e pelos machos (azul). Linhas contínuas correspondem aos valores obtidos durante a primeira noite, divididos em 

quatro intervalos de tempo, e as linhas interrompidas correspondem aos valores obtidos durante a segunda noite, 

para os mesmos intervalos de tempo. 

 

A relação de dominância exibida durante as interações sociais intrasexuais mostrou 

uma forte relação entre a diferença de peso entre o animal dominante e o animal submisso e o 

número de agressões por hora exibido pelo animal dominante (figura 33). Entre os indivíduos 

do mesmo sexo, existe uma relação direta entre o tamanho e a agressividade,  ou seja, quanto 

maior a diferença de peso entre eles, maior a quantidade de agressões sofridas pelo animal 

submisso. No entanto, nas interações sociais intersexuais não foi encontrada nenhuma relação 

entre o índice de agressividade e a diferença de comprimento ou peso entre machos e fêmeas. 
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Figura 33. Regressão logarítmica entre o número de agressões por hora exibido pelo peixe dominante e a 

diferença de peso entre o peixe dominante e o submisso. Linha e pontos vermelhos representam os valores 

obtidos para os pares intrasexuais. Linha e pontos azuis representam os valores obtidos para os pares 

intersexuais.   

 

4.3.3. Alterações na DOE de Microsternarchus linhagem A produzidas em ambiente 

social intraespecífico  

 

A análise não paramétrica de similaridade (ANOSIM one-way) realizada a partir de 16 

parâmetros temporais e espectrais da DOE, mostrou que Microsternarchus linhagem A sofre 

alterações significativas na sua descarga, após exposição social a indivíduos da mesma 

espécie  (R=0.064, pBonferroni=0.02).  

Depois de interações sociais intrasexuais e intersexuais, por duas noites consecutivas, 

Microsternarchus linhagem A mostrou alterações principalmente nos parâmetros espectrais 

da DOE (tabela 14). O grupo experimental exibiu uma diminuição significativa da duração 

total do pulso, da área total do pulso, da quantidade de energia do pulso (RMS) e da duração 

da primeira fase. O único parâmetro temporal da DOE que sofreu uma alteração considerável 

foi o coeficiente de variação da taxa de repetição que teve um aumento significativo.  
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Tabela 14. Valores do teste estatístico não paramétrico de Wilcoxon Signed Ranks Test para os 14 parâmetros 

analisados da DOE de Microsternarchus linhagem A. Comparação entre as medianas obtidas antes e depois das 

interações sociais intraespecíficas (Npares=15), durante duas noites consecutivas. Valores de p<0.05 em negrito. 

Antes Depois Wilcoxon Signed Ranks Test 
Parâmetros 

Mediana Mediana W z p 
Intervalo entre pulsos médio (s) 0.0077 0.0073 313 1.66 0.10 
Taxa de repetição média (Hz) 129.1 137.1 321 1.82 0.07 
Coeficiente de variação médio 0.00089 0.00096 446 4.39 0.00 
Duração total do pulso (ms) 3.42 3.35 336 2.13 0.03 
Duração da fase de silêncio (ms) 4.03 4.09 249 0.68 0.50 
Proporção P/S 0.86 0.83 301 1.41 0.16 
Área total do pulso 629.9 610.2 400 3.45 0.00 
RMS do pulso  0.64 0.49 437 4.21 0.00 
Polaridade do sinal (%) 80.2 78.5 322 1.84 0.07 
PPF (KHz) 0.293 0.293 32 2.11 0.06 
Duração da fase 1 (ms) 1.76 1.71 326.5 2.36 0.02 
Duração da  fase 2 (ms) 1.70 1.64 293.5 1.64 0.10 
Área da fase 1 (%) 90.1 89.3 322 1.84 0.07 
Área  da fase 2 (%) 9.9 10.7 322 1.84 0.07 

 

Quando expostos a uma situação social intrasexual, os peixes considerados 

dominantes alteraram pouco os padrões da sua DOE. A análise não paramétrica de 

similaridade (ANOSIM one-way) realizada a partir de 14 parâmetros temporais e espectrais 

da DOE, mostrou que os peixes dominantes não sofreram alterações significativas na sua 

descarga, após exposição a indivíduos do mesmo sexo (R=0.009, pBonferroni=0.34).  

No entanto, foram encontradas diferenças significativas em relação a área total do 

pulso e da quantidade de energia contida no pulso (tabela 15). Para estes dois parâmetros 

espectrais, os peixes dominantes sofreram uma diminuição em relação aos valores exibidos 

antes da exposição social a peixes submissos do mesmo sexo.   
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Tabela 15. Valores do teste estatístico não paramétrico de Wilcoxon Signed Ranks Test para os 14 parâmetros 

analisados da DOE de Microsternarchus linhagem A. Comparação entre os valores obtidos para os peixes 

dominantes, antes e depois das interações sociais intrasexuais (Npares=7), durante duas noites consecutivas. 

Valores de p<0.05 em negrito. 

Antes Depois Wilcoxon Signed Ranks Test 
Parâmetros 

Mediana Mediana W z p 
Intervalo entre pulsos médio (s) 0.0078 0.0071 25 1.86 0.08 
Taxa de repetição média (Hz) 128.9 140.5 25 1.86 0.08 
Coeficiente de variação médio 0.00087 0.00098 25 1.86 0.08 
Duração total do pulso (ms) 3.33 3.34 15 0.17 0.94 
Duração da fase de silêncio (ms) 4.46 3.51 23 1.52 0.16 
Proporção P/S 0.74 1.00 19 0.85 0.47 
Área total do pulso 639.2 639.4 27 2.20 0.03 
RMS do pulso   0.84 0.55 26 2.03 0.04 
Polaridade do sinal (%) 78.2 77.5 18 0.68 0.58 
PPF (KHz) 0.293 0.293 1.5 0 1.00 
Duração da fase 1 (ms) 1.80 1.77 19 0.85 0.47 
Duração da  fase 2 (ms) 1.55 1.57 14 1.55 1.00 
Área da fase 1 (%) 89.1 88.7 18 0.68 0.58 
Área  da fase 2 (%) 10.9 11.3 18 0.68 0.58 

 

Do mesmo modo, os animais considerados submissos também alteraram pouco a sua 

DOE, após exposição a uma situação social intrasexual (ANOSIM one-way: R=0.12, 

pBonferroni=0.13).  

Apesar de não terem mostrado uma diferença significativa entre a DOE exibida antes e 

depois das interações sociais intrasexuais, os animais submissos alteraram significativamente 

tanto os parâmetros espectrais como os parâmetros temporais da DOE (tabela 16).  

Para estes animais, foi possível verificar uma diminuição da média do intervalo entre 

pulsos, um aumento da taxa de repetição e um aumento do coeficiente de variação da taxa de 

repetição. A área total do pulso e a energia contida no pulso também sofreram diminuições 

significativas.   
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Tabela 16. Valores do teste estatístico não paramétrico de Wilcoxon Signed Ranks Test para os 14 parâmetros 

analisados da DOE de Microsternarchus linhagem A. Comparação entre os valores obtidos para os peixes 

submissos, antes e depois das interações sociais intrasexuais (Npares=7), durante duas noites consecutivas. 

Valores de p<0.05 em negrito.  

Antes Depois Wilcoxon Signed Ranks Test 
Parâmetros 

Mediana Mediana W z p 
Intervalo entre pulsos médio (s) 0.0084 0.0079 26 2.03 0.04 
Taxa de repetição média (Hz) 119.7 127.4 26 2.03 0.04 
Coeficiente de variação médio 0.00090 0.0011 28 2.37 0.02 
Duração total do pulso (ms) 3.73 3.36 19 0.85 0.47 
Duração da fase de silêncio (ms) 4.90 4.08 16 0.34 0.81 
Proporção P/S 0.81 0.91 15 0.17 0.94 
Área total do pulso 629.4 615.1 28 2.37 0.02 
RMS do pulso 0.64 0.42 28 2.37 0.02 
Polaridade do sinal (%) 81.2 79.9 19 0.85 0.47 
PPF (KHz) 0.195 0.293 6 1.63 0.25 
Duração da fase 1 (ms) 1.75 1.69 18 0.68 0.58 
Duração da  fase 2 (ms) 2.02 1.67 19 0.85 0.47 
Área da fase 1 (%) 90.6 89.9 19 0.85 0.47 
Área  da fase 2 (%) 9.4 10.1 19 0.85 0.47 

 

Uma comparação entre a DOE dos peixes dominantes e a DOE dos peixes submissos, 

exibida antes da interação social intrasexual, não revelou diferenças significativas entre eles 

(ANOSIM one-way: R=0.08, pBonferroni=0.18) e nem entre cada um dos 14 parâmetros 

analisados. Quando em isolamento social, os indivíduos do mesmo sexo de Microsternarchus 

linhagem A exibem DOEs muito similares.  

Depois de estabelecida a relação de dominância, a DOE permanece idêntica entre os 

peixes dominantes e os peixes submissos (ANOSIM one-way: R=0.04, pBonferroni=0.29), mas 

estes últimos exibem diferenças significativas em relação aos dominantes nos parâmetros 

temporais da DOE. Os peixes submissos apresentaram um menor valor de mediana para a 

taxa de repetição média (127.4 Hz vs. 140.5 Hz, pWilcoxon=0.03) e um valor de mediana para o 

intervalo entre pulsos médio superior em relação indivíduos dominantes (0.0079 s vs. 0.0071 

s, pWilcoxon=0.03). 

 

4.3.4. Alterações na DOE de Microsternarchus linhagem A produzidas em situação social 

intersexual 

 

Em relação aos pares formados por indivíduos de sexos diferentes, tanto as fêmeas 

dominantes quanto os machos submissos alteraram pouco os padrões da sua DOE.  A análise 
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não paramétrica de similaridade (ANOSIM one-way) realizada a partir de 14 parâmetros 

temporais e espectrais da DOE, mostrou que não ocorreu uma alteração significativa na  DOE 

de ambos os sexos (ANOSIM one-way: Fêmeas R=0.04, pBonferroni=0.58; Machos R=0.06, 

pBonferroni=0.19). No entanto, para as fêmeas e para os machos, foram encontradas diferenças 

significativas em relação a alguns parâmetros analisados (tabela 17 e tabela 18), depois da 

exposição social intersexual.  

As fêmeas dominantes apenas sofreram um aumento significativo do coeficiente de 

variação e uma diminuição da energia contida no pulso (RMS),  em comparação com os 

valores exibidos antes da exposição social a machos submissos (tabela 17).   

 

Tabela 17. Valores do teste estatístico não paramétrico de Wilcoxon Signed Ranks Test para os 14 parâmetros 

analisados da DOE de Microsternarchus linhagem A. Comparação entre os valores obtidos para as fêmeas, antes 

e depois das interações sociais intrasexuais (Npares=8), durante duas noites consecutivas. Valores de p<0.05 em 

negrito.  

Antes Depois Wilcoxon Signed Ranks Test 
Parâmetros 

Mediana Mediana W z p 
Intervalo entre pulsos médio (s) 0.0079 0.0075 22 0.56 0.64 
Taxa de repetição média (Hz) 126.6 134.1 24 0.84 0.46 
Coeficiente de variação médio 0.00086 0.00092 33 2.10 0.04 
Duração total do pulso (ms) 3.64 3.56 28 1.40 0.19 
Duração da fase de silêncio (ms) 4.08 4.24 19 0.14 0.95 
Proporção P/S 0.89 0.82 26 0.89 0.31 
Área total do pulso 612.1 580.2 24 0.84 0.46 
RMS do pulso 0.63 0.46 36 2.52 0.01 
Polaridade do sinal (%) 80.7 80.1 28 1.40 0.20 
PPF (KHz) 0.244 0.293 3 1.41 0.50 
Duração da fase 1 (ms) 1.75 1.70 22 1.36 0.23 
Duração da  fase 2 (ms) 1.86 1.86 21 1.18 0.30 
Área da fase 1 (%) 90.4 90.1 28 1.4 0.20 
Área  da fase 2 (%) 9.6 9.9 28 1.4 0.20 

 

Enquanto que após exposição social intrasexual, os animais submissos alteraram os 

parâmetros temporais da DOE, a descarga dos machos submissos sofreu alterações 

significativas principalmente nos parâmetros espectrais (tabela 18).  

Para estes animais, foi possível verificar um aumento do coeficiente de variação da 

taxa de repetição, uma diminuição da duração total do pulso e, consequentemente, uma 

diminuição da proporção entre a duração total do pulso e a duração da fase de silêncio (P/S) e 

uma diminuição da duração da segunda fase do pulso.   
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Tabela 18. Valores do teste estatístico não paramétrico de Wilcoxon Signed Ranks Test para os 14 parâmetros 

analisados da DOE de Microsternarchus linhagem A. Comparação entre os valores obtidos para os machos, 

antes e depois das interações sociais intrasexuais (Npares=8), durante duas noites consecutivas. Valores de p<0.05 

em negrito.  

Antes Depois Wilcoxon Signed Ranks Test 
Parâmetros 

Mediana Mediana W z p 
Intervalo entre pulsos médio (s) 0.0070 0.0072 23 0.70 0.55 
Taxa de repetição média (Hz) 142.0 139.5 23 0.70 0.55 
Coeficiente de variação médio 0.00088 0.00098 36 2.52 0.01 
Duração total do pulso (ms) 3.21 2.95 33 2.10 0.04 
Duração da fase de silêncio (ms) 3.59 4.26 21 1.18 0.30 
Proporção P/S 0.87 0.72 36 2.52 0.01 
Área total do pulso 602.7 584.0 29 1.54 0.15 

RMS do pulso 0.66 0.52 30 1.68 0.11 
Polaridade do sinal (%) 80.3 78.8 25 0.98 0.38 
PPF (KHz) 0.293 0.293 1 1 1.00 
Duração da fase 1 (ms) 1.74 1.62 31 1.82 0.07 
Duração da  fase 2 (ms) 1.53 1.33 33 2.10 0.04 
Área da fase 1 (%) 90.2 89.4 25 0.98 0.38 
Área  da fase 2 (%) 9.8 10.6 25 0.98 0.38 

 

Uma comparação entre a DOE das fêmeas dominantes e a DOE dos machos 

submissos, exibida antes da interação social intersexual, não revelou diferenças significativas 

entre eles (ANOSIM one-way: R=-0.03, pBonferroni=0.52) e nem entre cada um dos 14 

parâmetros analisados. Após a exposição social, machos e fêmeas continuaram a exibir DOEs 

muito similares (ANOSIM one-way: R=-0.04, pBonferroni=0.62) e, apesar dos machos terem 

alterado significativamente a forma de onda (duração total do pulso e duração da segunda 

fase), depois de estabelecida a relação de dominância não foi encontrada nenhuma diferença 

significativa entre os sexos para cada um dos 14 parâmetros analisados.   

 

4.3.5. Comportamento agonístico interespecífico exibido por Microsternarchus linhagem 

A  

 

A exposição de Microsternarchus linhagem A a diferentes ambientes sociais 

interespecíficos revelou uma frequência de interações agressivas distinta por parte desta 

espécie (figura 34), que possivelmente está relacionada com a distância filogenética e, por 

conseguinte, com o tipo de comportamento agressivo e com as características da DOE das 

diferentes espécies a que foi exposta. 
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Figura 34. Média do número de agressões por hora exibidas pelos seis indivíduos de Microsternarchus 

linhagem A (barras pretas) em ambiente intraespecifico (M. linhagem A) e interespecífico (M. cf. bilineatus, 

Racenisia, Hypopygus). Barra laranja: médias exibidas pelas fêmeas (N=4). Barras azuis: médias exibidas pelos 

machos (N=2). 

 

Deste modo, quando colocada em ambiente social com Microsternarchus cf. 

bilineatus e Hypopygus sp., a espécie alvo mostrou índices de agressividade superiores aos 

exibidos pelos dois indivíduos destas espécies (figura 34 e figura 35). Além do mais, em 

relação às interações sociais com a espécie do mesmo gênero (M. cf. bilineatus), os índices de 

agressividade exibidos por Microsternarchus linhagem A foram semelhantes aos encontrados 

durante as interações intraespecíficas, e esta se mostrou sempre dominante em relação a 

Microsternarchus cf. bilineatus.  

Mais uma vez, os machos de Microsternarchus linhagem A demonstraram ser menos 

agressivos durante os conflitos interespecíficos do que as fêmeas da mesma espécie, assim 

como receberam um menor número de agressões por parte das três espécies utilizadas durante 

as interações interespecíficas (figura 34 e figura 35).  
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Figura 35. Média do número de agressões por hora exibidas pelos indivíduos identificados como 

Microsternarchus cf. bilineatus; Racenisia fimbriipinna e Hypopygus sp. quando colocados em ambiente 

interespecífico com Microsternarchus linhagem A. Barras pretas: agressões exibidas em relação aos seis 

indivíduos de M. linhagem A. Barra laranja: agressões exibidas em relação às fêmeas de M. linhagem A (N=4). 

Barras azuis: agressões exibidas em relação aos machos de M. linhagem A (N=2).  

 

Hypopygus sp. foi a espécie que suscitou menos agressividade em ambos os sexos de 

Microsternarchus linhagem A, o que está de acordo com o facto de ser o indivíduo que 

partilha o menor número de características morfológicas e da DOE com esta espécie. Durante 

o dia, ambas as espécies partilharam o único abrigo disponível e por isso não foi possivel 

estabelecer uma relação de dominância entre Microsternarchus linhagem A e Hypoygus sp.. 

Além do mais, os níveis de agressividade das duas espécies foram muito baixos e não 

apresentaram uma diminuição da primeira para a segunda noite experimental (figura 36).  

No entanto, em relação a Microsternarchus cf. bilineatus parece ocorrer o 

estabelecimento de uma relação de dominância semelhante à verificada durante as interações 

intraespecificas.  Além de Microsternarchus linhagem A exibir índices de agressão tão altos 

quanto os observados em ambientes sociais intraespecíficos (figura 34), foi possivel verificar 

uma esperada diminuição, da primeira para segunda noite, na agressividade por parte dos 

dominantes (figura 36) em relação a Microsternarchus cf. bilineatus.  
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Figura 36. Média e desvio padrão do número de agressões por hora exibido 

durante conflitos interespecíficos, por Microsternarchus linhagem A, durante 

a primeira e segunda noite experimental. Linha verde: nº de agressões por 

hora exibidas em relação a Racenisia fimbriipinna. Linha lilás: nº de agressões 

por hora exibidas em relação a Hypopygus sp. Linha amarela: nº de agressões 

por hora exibidas em relação a Microsternarchus cf.  bilineatus. 

 
 

Quando na presença de um indivíduo do gênero irmão (Racenisia fimbriipinna), os 

indivíduos de Microsternarchus linhagem A apresentaram um comportamento submisso em 

relação a esta espécie. Este indivíduo foi o que apresentou o maior índice de agressividade em 

relação à espécie em estudo (figura 35), mostrando-se dominante mesmo quando se 

encontrava na presença de peixes com comprimento e peso bem maiores do que o seu.  

Em relação à frequência dos componentes agonísticos exibidos em ambientes sociais 

interespecificos (figura 37, figura 38, figura 39), Microsternarchus linhagem A mostrou 

diferenças significativas em comparação com a frequência dos componentes exibidos durante 

as interações intraespecíficas.  

Em relação a Microsternarchus cf. bilineatus, o número total de componentes 

realizados por Microsternarchus linhagem A foi inferior ao encontrado para os animais 

dominantes quando expostos a ambientes sociais com indivíduos da mesma espécie (158.1 vs. 

54.8 componentes por noite, teste U de Mann-Whitney: U=95, p=0.03). Do mesmo modo, 

uma frequência alta de componentes agressivos de alta intensidade, característica dos peixes 
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dominantes em ambiente intraespecífico, não foi verificado durante as interações sociais com 

Microsternarchus cf. bilineatus. Microsternarchus linhagem A exibiu um número bem 

inferior de agressões de cabeça (58.3 vs. 4.7 componentes por noite, teste U de Mann-

Whitney: U=0, p=0.002) e de agressões laterais  (27.7 vs. 0.8 componentes por noite, teste U 

de Mann-Whitney: U=0, p=0.002), durante o estabelecimento de dominância interespecífica 

em relação a uma espécie do mesmo gênero (figura 37). 
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Figura 37. Histograma relativo ao número total de componentes observados durante os conflitos interespecíficos 

entre Microsternarchus linhagem A e Microsternarchus cf. bilineatus (Npares=6). Barras cinzas: valores obtidos 

para Microsternarchus linhagem A. Barras amarelas: valores obtidos para Microsternarchus cf. bilineatus. 

 

O número total de componentes encontrados durante as relações sociais de submissão 

estabelecidas por Microsternarchus linhagem A com um indivíduo do gênero mais próximo 

filogeneticamente (Racenisia fimbriipinna), foi muito semelhante ao número total de 

componentes realizados pelos peixes submissos durante as interações sociais intraespecíficas 

(89.8 vs. 88.2 componentes por noite para os pares interespecíficos).  

De igual modo, os componentes mais realizados foram as retiradas (51.8 componentes 

por noite), as aproximações (17.5 componentes por noite) e as orientações (14.3 componentes 

por noite), todos com uma frequência muito semelhante à encontrada para os animais 

submissos quando expostos a ambientes sociais intraespecíficos (RET: 47.9, AP: 27.3, O: 

15.1 componentes por noite). No entanto, foi encontrada uma diferença em relação aos 
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componentes exibidos pelos peixes submissos durante as interações intraespecíficas. Para 

estes animais, o componente raramente observado de encurvar o corpo (TC, figura 38) foi 

realizado em maior número (0.3 vs. 4.2 componentes por noite) por Microsternarchus 

linhagem A na presença de Racenisia fimbriipinna, com diferença estatística significativa 

(teste U de Mann-Whitney: U=19 p=0.01). Este valor, mesmo superior, é semelhante à 

frequência de encurvar o corpo exibida pelos animais dominantes nas interações sociais 

intraespecíficas, principalmente em ambiente social intrasexual (2.3 vs. 4.2 componentes por 

noite). 
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Figura 38. Histograma relativo ao número total de componentes observados durante os conflitos interespecíficos 

entre Microsternarchus linhagem A e Racenisia fimbriipinna (Npares=6). Barras cinzas: valores obtidos para 

Microsternarchus linhagem A. Barras verdes: valores obtidos para Racenisia fimbriipinna. 

  

Quando submetida a exposição social com Hypopygus sp. (família Rhamphychthidae, 

Alves-Gomes et al., 1995), Microsternarchus linhagem A mostrou o menor valor de 

componentes totais (16.3 componentes por noite) observado para todas as situações sociais 

testadas, quer em ambiente social intraespecífico quer em ambiente social interespecífico.  

Os componentes realizados com mais frequência foram as aproximações (11.5 

componentes por noite) e as perseguições (2.0 componentes por noite), mas também em 

valores muito inferiores aos exibidos nas outras situações experimentais (figura 39).  
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Figura 39. Histograma relativo ao número total de componentes observados durante os conflitos interespecíficos 

entre Microsternarchus linhagem A e Hypopygus sp. (Npares=6). Barras cinzas: valores obtidos para 

Microsternarchus linhagem A. Barras lilazes: valores obtidos para Hypopygus sp.  

 

Microsternarchus cf. bilineatus e Hypopygus sp. exibiram aproximações, retiradas e 

orientações com maior frequência (figuras 37 e 39). Destes três componentes, as retiradas 

foram efetuadas em maior número principalmente por Microsternarchus cf. bilineatus, assim 

como foi observado para os peixes submissos de Microsternarchus linhagem A.  

Já Racenisia fimbriipinna realizou aproximações, agressões de cabeça e perseguições 

com maior frequência (figura 38), os mesmos componentes exibidos em maior número pelos 

animais dominantes de Microsternarchus linhagem A durante as interações sociais 

intraespecíficas. 

   

4.3.6. Alterações na DOE de Microsternarchus linhagem A produzidas em ambiente 

social interespecífico  

 

A comparação da DOE de Microsternarchus linhagem A com a DOE de cada um dos 

indivíduos das três espécies escolhidas para o estudo do comportamento agonístico 

interespecífico, mostrou um esperado maior número de diferenças entre os pârametros 

analisados do que entre os indivíduos da mesma espécie (tabela 19).  
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A DOE de Microsternarchus linhagem A diferencia-se da DOE das restantes espécies 

por apresentar o menor valor de coeficiente de variação da taxa de repetição (CV), sendo a 

espécie que apresenta a geração da descarga mais estável. Possui o menor valor da frequência 

principal da transformada de Fourier (PPF), resultado da  maior complexidade e composição 

em fases do pulso de Microsternarchus cf. bilineatus e Hypygus sp., e de uma passagem da 

primeira despolarização para a segunda de forma mais abrupta em Racenisia fimbriipinna. 

Também apresenta o maior valor de balanço de polaridade das fases da DOE (Pol), já 

que a área da primeira fase de polaridade positiva é muito superior à área da segunda fase de 

polaridade negativa, que confere ao seu pulso uma aparência quase monopolar (figura 40). 

 

Tabela 19. Medianas e valores de p do teste estatístico não paramétrico de Wilcoxon Signed Ranks Test para 12  

parâmetros da DOE de Microsternarchus linhagem A e de cada indivíduo das espécies Racenisia fimbriipinna, 

Hypopygus sp., e Microsternarchus cf. bilineatus. Gravações de 10 segundos efetuadas antes das interações 

sociais interespecíficas (Npares=6). IPI: intervalo entre pulsos. TR: taxa de repetição média. CV: coeficiente de 

variação médio. Dp: duração total do pulso. A: área total do pulso. RMS: energia contida no pulso. PPF: 

frequência principal da transformada de Fourier. Pol: balanço de polaridade das fases da DOE. DF1 e AF1: 

duração e área da primeira fase. DF2 e AF2: duração e área da segunda fase. Valores de p>0.05 em negrito. 

 M. linhagem A vs. M. bilineatus M. linhagem A vs. Racenisia M. linhagem A vs. Hypopygus 

Parâmetros Mediana p Mediana p Mediana p 

IPI (s) 0.008 0.011 0.03 0.007 0.007 0.09 0.008 0.010 0.03 
TR (Hz) 126.5 87.3 0.03 134.7 143.7 0.09 127.3 98.3 0.03 

CV  0.0009 0.0013 0.03 0.0009 0.0023 0.03 0.0009 0.0023 0.03 

Dp (ms) 3.80 6.36 0.03 3.61 3.11 0.09 3.61 2.30 0.03 

Á (sV) 610.1 753.0 0.03 607.0 381.5 0.03 600.9 94.1 0.03 

RMS 0.68 0.55 0.31 0.68 0.89 0.56 0.63 0.41 0.03 

PPF (KHz) 0.293 0.391 0.03 0.244 0.488 0.03 0.293 3.47 0.03 

Pol (%) 80.5 12.0 0.03 81.5 48.0 0.03 81.2 -4.3 0.03 

DF1(ms) 1.86 1.37 0.03 1.75 1.06 0.03 - - - 

DF2 (ms) 1.78 1.10 0.06 1.82 2.06 0.03 - - - 

AF1 (%) 90.3 48.1 0.03 90.7 74.0 0.03 - - - 

AF2 (%) 9.7 44.0 0.03 9.26 26.0 0.03 - - - 

 

Entre as três espécies, é possível notar que a DOE de Racenisia fimbripinna é a que 

possui maior similaridade com a DOE de Microsternarchus linhagem A, tanto em relação à 

taxa de repetição como em alguns padrões espectrais, nomeadamente a duração total do pulso 

e energia contida no pulso (RMS).  Já a espécie do mesmo gênero (Microsternarchus cf. 

bilineatus), assim como Hypopygus sp., apresentam diferenças substanciais tantos nos 

padrões temporais como espectrais da DOE. 
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Apesar de apresentarem taxas de repetição semelhantes, Racenisia fimbriipinna 

demonstrou possuir uma descarga menos estável que a descarga de Microsternarchus 

linhagem A. Em relação a este parâmetro, Microsternarchus cf. bilineatus foi a espécie que 

apresentou valores mais próximos à espécie em estudo, mas também com menor estabilidade 

na taxa de repetição do que Microsternarchus linhagem A. A duração total do pulso (DP) 

também se mostrou semelhante entre estas espécies, no entanto, a área total do pulso (A) 

diferiu de forma considerável (figura 40). Racenisia fimbriipinna mostrou uma duração e área 

da primeira fase de polaridade positiva com valores inferiores à duração e área da primeira 

fase de polaridade positiva de Microsternarchus linhagem A. Mesmo apresentando uma 

duração e área da segunda fase superiores, a primeira fase é responsável por Racenisia 

fimbriipinna apresentar um pulso com uma área total menor comparada com a área total do 

pulso de Microsternarchus linhagem A. Consequentemente, a maior área e duração da 

segunda fase da DOE de Racenisia fimbriipinna provoca um menor balanço da polaridade das 

fases, tornando o seu pulso menos monopolar que o pulso exibido pela espécie em estudo.  

 

 
Figura 40. Pulsos normalizados obtidos a partir de gravações de 10 segundos efetuadas antes das interações 

sociais interespecíficas. Pulso das fêmeas de Microsternarchus linhagem A (N=4) representado a vermelho e 

pulso dos machos a azul (N=2). Pulsos de Racenisia fimbriipinna, Hypopygus sp. e Microsternarchus cf. 

bilineatus representados a verde.  

 

A  maior complexidade da forma de onda do indivíduo pertencente ao gênero 

Hypopygus, cujo pulso é composto por sete fases de polaridade alternada, encontra-se 

expressa pelo valor mais elevado da frequência principal da transformada de Fourier, obtido 

para todo o grupo experimental (tabela 19). Também apresenta uma taxa de repetição elevada, 
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quando comparada com as taxas de repetição descritas para as outras espécies do mesmo 

gênero (Albert e Crampton, 2003). No entanto, esse valor é inferior ao valor apresentado por 

Microsternarchus linhagem A. Além do mais, possui uma menor duração e área total do 

pulso, que são inclusive os menores valores encontrados para todo grupo experimental. A área 

formada pelo conjunto das suas fases apresenta uma polaridade levemente negativa, mas o 

pulso é marcadamente bipolar.   

Assim como Hypopygus sp., Microsternarchus cf. bilineatus também apresenta uma 

DOE distinta da DOE de Microsternarchus linhagem A. A duração total do pulso chega a ser 

quase duas vezes superior à duração do intervalo entre pulsos, que é uma característica 

exibida por peixes onduladores (Albert e Crampton, 2003). Esta espécie produz a taxa de 

repetição mais baixa e o pulso com duração e área total mais elevadas, entre as espécies 

utilizadas neste estudo. Este valor superior de duração total é conferido principalmente pela 

duração da terceira fase de polaridade positiva.  

Assim como as morfo-linhagens de Microsternarchus cf. bilineatus analisadas durante 

este trabalho, este indivíduo possui uma forma de onda com três fases de polaridade alternada 

e um pulso bipolar com duração bem superior ao descrito para a única espécie do gênero. A 

área formada pelo conjunto das suas fases apresenta uma polaridade levemente positiva. 

Apesar das diferenças marcantes, a DOE de Microsternarchus cf. bilineatus mostrou algumas 

similaridades com DOE de Microsternarchus linhagem A, nomeadamente em relação à 

energia contida no pulso e à duração da segunda fase (tabela 19).  

Ao contrário do que foi observado durante as interações sociais intraespecíficas, a 

análise não paramétrica de similaridade (ANOSIM one-way) realizada a partir de 14 

parâmetros temporais e espectrais da DOE, mostrou que Microsternarchus linhagem A não 

sofreu alterações significativas na sua descarga, após exposição social a indivíduos de 

espécies diferentes (R=0.035, pBonferroni=0.15).  

No entanto, depois de submetidos a uma exposição social interespecífica, por duas 

noites consecutivas, Microsternarchus linhagem A mostrou alterações nos parâmetros 

temporais e alguns parâmetros espectrais da sua DOE (tabela 20). Assim, o grupo 

experimental exibiu um aumento significativo da taxa de repetição média que, 

consequentemente, provocou uma diminuição no intervalo entre pulsos e na duração da fase 

de silêncio. Também foi significativa a diminuição da área total do pulso e da duração e área 

da primeira fase, que levou a uma diminuição do balanço de polaridade das fases da DOE.  Já 

a área da segunda fase teve um aumento significativo e a quantidade de energia do pulso 

(RMS) uma diminuição significativa.  
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Tabela 20. Valores do teste estatístico não paramétrico de Wilcoxon Signed Ranks Test para os 14 parâmetros 

analisados da DOE de Microsternarchus linhagem A. Comparação entre as medianas obtidas antes e depois de 

interações sociais interespecíficas, durante duas noites consecutivas, com Microsternarchus cf. bilineatus, 

Racenisia fimbriipinna e Hypopygus sp. (Npares=18). Valores de p<0.05 em negrito. 

Antes Depois Teste Wilcoxon Signed Rank 
Parâmetros 

Mediana Mediana W z p 
Intervalo entre pulsos médio (s) 0.0078 0.0069 136 2.20 0.03 
Taxa de repetição média (Hz) 128.6 144.4 136 2.20 0.03 
Coeficiente de variação médio 0.00087 0.00091 125 1.72 0.09 
Duração total do pulso (ms) 3.64 3.44 95 0.41 0.69 
Duração da fase de silêncio (ms) 4.02 3.56 142 2.46 0.01 
Proporção P/S 0.88 0.96 127 1.81 0.07 
Área total do pulso 608.7 579.1 145 2.59 0.01 
RMS do pulso 0.64 0.58 157 3.11 0.00 
Polaridade do sinal (%) 81.5 79.0 150 2.81 0.01 
PPF (KHz) 0.293 0.293 6 1.73 0.25 
Duração da fase 1 (ms) 1.76 1.69 137 2.24 0.02 
Duração da  fase 2 (ms) 0.38 1.78 84.5 0.38 0.70 
Área da fase 1 (%) 90.7 89.5 150 2.81 0.01 
Área  da fase 2 (%) 9.3 10.5 150 2.81 0.01 
 

A análise separada de cada parâmetro da DOE de Microsternarchus linhagem A após 

as interações em ambiente social interespecífico, em relação a cada uma das três espécies 

diferentes, revelou que a espécie alvo alterou muito pouco tanto os padrões temporais como 

espectrais da sua descarga.  

Quando submetida a exposição social com Racenisia fimbriipinna, Microsternarchus 

linhagem A apenas diminuiu de forma significativa a fase de silêncio entre os pulsos (de 3.95 

para 3.71 ms, pWilcoxon=0.03) e a energia contida no pulso  (de 0.68 para 0.54, pWilcoxon=0.03). 

Por sua vez, na DOE de Racenisia fimbriipinna apenas foi observada uma diminuição da 

energia contida no pulso (de 2.42 para 2.38, pWilcoxon=0.03). 

Quando em isolamento social, os indivíduos de ambas as espécies exibiram DOEs 

similares em alguns parâmetros como taxa de repetição e duração total do pulso. Após as 

interações sociais interespecíficas, essas semelhanças permaneceram entre as espécies e, um 

leve aumento da duração da segunda fase de 1.82 para 1.87 ms por parte de Microsternarchus 

linhagem A tornou este parâmetro também similar entre as duas (1.87 vs. 2.06 ms, 

pWilcoxon=0.56).   

Em relação a Hypopygus sp.,  foi observada apenas uma diminuição da energia contida 

no pulso por parte dos indivíduos de Microsternarchus linhagem A (de 0.63 para 0.53, 

pWilcoxon=0.03). Já para o indivíduo da outra espécie, ocorreu um aumento da duração da fase 

de silêncio entre os pulsos (de 8.04 para 8.59 ms, pWilcoxon=0.03), como consequência da 

diminuição da taxa de repetição. Também para Hypopygus sp. foi verificada uma diminuição 
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da duração da segunda fase (de 0.26 para 0.24 ms, pWilcoxon=0.03) assim como uma 

diminuição da duração da quinta fase (de 0.15 para 0.13 ms, pWilcoxon=0.03). Apesar destas 

mudanças, as DOEs de ambas as espécies permaneceram diferentes em todos os parâmetros 

analisados. 

Durante as interações sociais interespecíficas com Microsternarchus cf. bilineatus,  a 

espécie em estudo não alterou significativamente nenhum parâmetro temporal e espectral 

analisado.  

No entanto, o indivíduo de Microsternarchus cf. bilineatus alterou de forma 

significativa a sua DOE (ANOSIM one-way: R=0.65, pBonferroni=0.002). De fato, este animal  

sofreu alterações em praticamente todos os parâmetros em estudo (tabela 21), excepto em 

relação ao coeficiente de variação médio da taxa de repetição, à area total do pulso e à 

frequência principal da transformada de Fourier.  

 

Tabela 21. Valores do teste estatístico não paramétrico de Wilcoxon Signed Ranks Test para 16 parâmetros 

analisados da DOE de Microsternarchus cf. bilineatus. Comparação entre as medianas obtidas antes e depois de 

interações sociais interespecíficas, durante duas noites consecutivas, com Microsternarchus linhagem A 

(Npares=6). Valores de p<0.05 em negrito. 

Antes Depois Teste Wilcoxon Signed Rank 
Parâmetros 

Mediana Mediana W z p 
Intervalo entre pulsos médio (s) 0.011 0.014 21 2.20 0.03 
Taxa de repetição média (Hz) 87.3 73.6 21 2.20 0.03 
Coeficiente de variação médio 0.0013 0.0014 20 1.99 0.06 
Duração total do pulso (ms) 6.36 10.72 21 2.20 0.03 
Duração da fase de silêncio (ms) 5.02 2.96 21 2.20 0.03 
Proporção P/S 1.27 3.73 21 2.20 0.03 
Área total do pulso 753.0 729.4 15 0.94 0.44 
RMS do pulso 0.55 0.50 21 2.20 0.03 
Polaridade do sinal (%) 12.0 3.82 21 2.20 0.03 
PPF (KHz) 0.391 0.391 5 0 1.00 
Duração da fase 1 (ms) 1.37 1.37 15.5 1.05 0.34 
Duração da  fase 2 (ms) 1.10 1.22 8 0.13 1.00 
Duração da fase 3 (ms) 3.77 8.13 21 2.20 0.03 
Área da fase 1 (%) 48.1 43.3 21 2.20 0.03 
Área da fase 2 (%) 44.0 48.1 21 2.20 0.03 
Área  da fase 3 (%) 7.6 8.6 12 0.31 0.84 

 

Assim, foi possível observar uma diminuição da taxa de repetição, um aumento da 

duração total do pulso, um aumento da proporção entre a duração do pulso e a duração da fase 

de silêncio, uma diminuição da energia contida no pulso e do balanço de polaridade entre as 

fases do pulso, um aumento da duração da terceira fase, uma diminuição da área da primeira 

fase e um aumento da área da segunda fase (figura 41).  
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 Uma comparação entre os parâmetros da DOE das duas espécies mostrou que após as 

interações sociais interespecíficas estas continuaram a não apresentar praticamente nenhuma 

semelhança entre si. Aliás, a duração da segunda fase que, em isolamento social, era similar 

entre Microsternarchus linhagem A e Microsternarchus cf. bilineatus passou a ser 

significativamente diferente entre elas (1.84 vs. 1.22 ms, pWilcoxon=0.03). 

 

 
Figura 41. Pulsos normalizados do exemplar de Microsternarchus cf. bilineatus, obtidos a partir de gravações 

de 10 segundos efetuadas antes (em vermelho) e depois (em azul) das interações sociais interespecíficas com 

indivíduos de Microsternarchus linhagem A (Npares=6). Setas sinalizam as principais alterações nos parâmetros 

da DOE analisados. F1: primeira fase de polaridade positiva. F2: segunda fase de polaridade negativa. F3: 

terceira fase de polaridade positiva. Linha interrompida corresponde à linha basal de tensão 0 volts.     
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V. DISCUSSÃO 

 

5.1. Considerações gerais sobre Microsternarchus linhagem A 

 

O gênero Microsternarchus é, até ao momento, considerado um gênero monotípico, 

apesar de já terem sido observadas nas populações do rio Negro significativas variações 

genéticas, morfológicas e da DOE, que constituem fortes indicadores de uma diversidade 

taxonómica subestimada (Aadland et al. 2003, Maia, 2007, 2009).  

A nova espécie descrita neste trabalho e alvo do estudo eletrocomunicativo foi 

incluída no gênero Microsternarchus, visto que exibe a maioria dos caracteres presentes nas 

diagnoses propostas para o gênero por Mago-Leccia (1994), Sullivan (1997) e Albert (2001). 

Assim, tal como Microsternarchus bilineatus, Microsternarchus linhagem A também 

apresenta um processo em forma de “gancho” na porção posteriordorsal do dentário; ramos 

recorrentes do nervo posterior da linha lateral superficiais e de pigmentação escura que 

surgem como duas linhas paralelas em cada lado da superfície dorsal; quatro raios 

branquiostegais; um pequeno processo ascendente no endopterigoide; forame do ramo 

oftálmico do nervo facial inserido no hiomandibular e delimitado dorsalmente pelo esfenóide 

e o pterigóide; ausência de projeções ósseas nos arcos branquiais (branquiespinhas); e 

numerosos ramos pigmentados do nervo posterior da linha lateral visíveis como linhas 

ascendentes e descendentes ao longo de todo o corpo.  

Estes três autores também consideraram como características diagnósticas do gênero a 

ausência de escamas na porção dorsoanterior logo atrás da cabeça e a presença de 3 a 4 linhas 

de escamas grandes acima da linha lateral. No entanto, em Microsternarchus linhagem A, o 

corpo e o filamento caudal encontram-se inteiramente cobertos por pequenas escamas 

ciclóides e a escamação só se encontra ausente na região da cabeça e nas nadadeiras. Além do 

mais, possui mais de 10 linhas de escamas acima da linha lateral até à região médiodorsal. 

Mago-Leccia (1994) também propôe que a presença da narina posterior bem próxima 

ao olho é uma característica típica de Microsternarchus. Na nova espécie, as narinas 

encontram-se bem separadas, e muitas vezes, a narina posterior pode-se posicionar quase 

equidistantemente entre a ponta do focinho e o olho. Mesmo não atingindo valores tão 

elevados em Microsternarchus linhagem A (12.3% vs. 16% em Hypopomus), este é um dos 
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caracteres proposto por Sullivan (1997) para diagnosticar o gênero Hypopomus, considerado o 

gênero mais basal da família (Sullivan, 1997; Albert, 2001; Crampton 2006), já que nos 

restantes gêneros da família Hypopomidae a narina posterior se encontra perto do olho. Desta 

forma, as diferenças encontradas entre as duas espécies em relação a estas características 

morfológicas sugerem que as mesmas sejam consideradas como apomorfias de 

Microsternarchus bilineatus e não mais como caracteres distintivos do gênero.  

A característica mais marcante exibida pela nova espécie e que permite a sua imediata 

distinção é a existência de uma morfologia não usual do órgão elétrico.  

Na família Hypopomidae, o órgão elétrico surgiu de modificações na musculatura da 

nadadeira anal e, em geral, consiste em eletrócitos de tamanho reduzido e formato cubóide, 

envolvidos por um tecido conectivo, que se extendem desde a base da cabeça até ao final do 

filamento caudal. Estas células eletrogênicas encontram-se arranjadas em colunas de 3 a 6 

eletrócitos, em cada lado do corpo, e alinhados dorsoventralmente formando várias dezenas 

de linhas (Bennett, 1971; Schwartz et al., 1975; Bass, 1986; Sullivan, 1997).  

Microsternarchus linhagem A apresenta um órgão elétrico grande e bastante visível, 

que ocupa 15 a 18% da altura máxima do corpo, que aparece como uma área semi-

transparente, localizado ao longo do corpo acima da nadadeira anal. Cada coluna do seu órgão 

elétrico é composta por uma série de 3 eletrócitos grandes, com alguns milímetros de 

comprimento, com formato de paralelepípedo. 

Em toda a família Hypopomidae apenas uma nova espécie ainda não formalmente 

descrita, pertencente ao gênero mais diverso da família exibe um órgão elétrico com uma 

aparência externa semelhante. Sullivan (1997), designou como Brachyhypopomus bennetti, 

uma nova espécie do gênero Brachyhypopomus encontrada ao longo das planícies inundadas 

do rio Amazonas. Esta, pode ser diagonosticada, entre outros caracteres, por possuir um órgão 

elétrico grande e visível também como uma área semi-transparente ao longo do corpo abaixo 

da nadadeira anal, que ocupa 14 a 17% da altura do corpo atrás da cavidade abdominal, cuja 

aparência bem maior não é conhecida para outra espécie de Brachyhypopomus (Sullivan, 

1997).  

No gênero Sternopygus (Sternopygidae) pode-se encontrar espécies (S. macrurus) que 

produzem DOEs do tipo “onda” monofásicas e que também possuem eletrócitos grandes com 

alguns milímetros de comprimento (Mills et al., 1992). Até ao momento, este é considerado o 

gênero mais primitivo dentro da ordem Gymnotiformes e, por conseguinte, com a anatomia 

do órgão elétrico que apresenta as características menos derivadas (Alves-Gomes et al., 1995; 

Alves-Gomes, 2001). Assim como em Microsternarchus linhagem A, o formato dos 
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eletrócitos em Sternopygus é também de paralelipípedo, ou seja, alongados na direção do eixo 

do corpo, sendo que na maioria dos hipopomídeos apresenta um formato cubóide. Visto que 

as formas larvares de Brachyhypopomus pinnicaudatus também apresentam eletrócitos com 

formato de paralelipípedo, a forma cubóide exibida pelos adultos da maioria das espécies de 

Hypopomidae é considerada uma característica derivada da família (Franchina, 1997).    

A forma do pulso da DOE gerada pelos adultos de Microsternarchus linhagem A é 

composta por duas fases de polaridade alternada, apesar de a segunda fase de amplitude bem 

menor que a primeira conferir um aspecto quase monofásico ao seu pulso.  

Segundo Sullivan (1997) e Crampton (2006), o pulso produzido por Microsternarchus 

bilineatus também é formado por duas fases de polaridade alternada, mas ambas as fases 

possuem uma duração e amplitude semelhantes, quando os indivíduos não se encontram no 

período reprodutivo. Já Brachyhypopomus bennetti apresenta apenas uma única fase de 

polaridade positiva (Sullivan, 1997). Esta é a única espécie conhecida da família 

Hypopomidae em que os adultos de ambos os sexos  produzem uma DOE monofásica 

positiva, devido às faces não enervadas de cada eletrócito não serem eletricamente excitáveis. 

Aliás, de todas as espécies “pulsadoras” conhecidas de Gymnotiformes apenas o poraquê 

(Electrophorus electricus), produz pulsos monofásicos (Crampton e Albert, 2006). Além 

disso, todas as formas larvares de Gymnotiformes estudadas até ao momento, a maioria 

hipopomídeos, produzem uma DOE monofásica antes do desenvolvimento do órgão elétrico 

do adulto. De forma consensual, os pulsos monofásicos têm sido considerados como uma 

forma plesiomórfica da DOE dos Gymnotiformes mas, neste caso, a posição filogenética mais 

derivada ocupada por Brachyhypopomus bennetti na topologia do gênero aponta para uma 

possível retenção pedomórfica da condição juvenil da forma de onda da DOE (Sullivan, 1997; 

Crampton e Albert, 2006).    

A forma de onda mais comum entre as espécies da família Hypopomidae é a bifásica, 

como a exibida por M. bilineatus, em que a face enervada de cada eletrócito, quando excitada, 

produz a primeira fase de polaridade positiva. Logo depois, a corrente do primeiro pico 

provoca a despolarização da face não enervada, produzindo a segunda fase de polaridade 

negativa, que normalmente possui quase a mesma duração e amplitude que a primeira fase 

(Sullivan, 1997). 

Em todos os peixes Gymnotiformes “pulsadores”, o órgão elétrico se estende ao longo 

do corpo do peixe e pode produzir diferentes pulsos locais, numa sequência rostrocaudal, 

visto que os eletrócitos podem exibir formatos diferentes dependendo da região anatómica do 

órgão elétrico (Caputi, 1999). Assim, pode-se afirmar que os peixes pulsadores que produzem 
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DOEs multifásicas possuem um órgão elétrico complexo, composto por diferentes populações 

de eletrócitos. Esta complexidade se deve a diferenças nestas células em relação ao seu 

tamanho, densidade, às propriedades membranares e aos padrões de enervação. A distribuição 

não uniforme destes eletrócitos morfologicamente distintos, ao longo de todo a extensão do 

órgão elétrico, provoca diferenças locais nas características da DOE (Id., ibid.). 

 O órgão elétrico de Microsternarchus linhagem A apresenta uma aparência 

heterogênea, em que a região intermediária é formada pelos eletrócitos de maior tamanho e as 

partes rostral e caudal possuem um arranjo diferente com eletrócitos de menores dimensões. 

Um dado interessante registrado em campo foi que, um dos exemplares desta espécie, 

apresentou toda a área do filamento caudal decepada, inclusive a parte terminal da nadadeira 

anal, provavelmente devorada por um predador. Este indivíduo exibiu um pulso com apenas 

uma fase de polaridade positiva, diferente da forma de onda bifásica  característica da espécie. 

Neste indivíduo, a ausência de toda a região do filamento caudal implicou na perda total da 

segunda fase de polaridade negativa e de amplitude reduzida. Deste modo, com base no 

modelo descrito para Brachyhypopomus pinnicaudatus (Caputi et al., 2005), que apresenta 

um  pulso bifásico relativamente semelhante ao da nova espécie de Microsternarchus, é 

possível hipotetizar que esta deve possuir eletrócitos enervados apenas na face caudal, e que o 

seu pulso bifásico assimétrico resulta de diferenças no tamanho, densidade e resposta das 

membranas dos eletrócitos, distribuidas ao longo das regiões do seu órgão elétrico. Os 

eletrócitos maiores e em maiores densidades, localizados na região mais intermediária do 

corpo parecem produzir uma DOE monofásica local enquanto que os eletrócitos menores e 

em menores densidades, localizados na região terminal do corpo, produzem uma DOE 

bifásica local, e são os responsáveis pela assimetria do pulso. A face não enervada destes 

eletrócitos, deve sofrer uma despolarização causada pela corrente advinda da excitação da 

face enervada e, provavelmente, é constituida por uma membrana com uma área inferior à da 

face enervada ou possuir um número menor do que esta de canais iónicos passíveis de 

ativação.  

A presença de um órgão elétrico com eletrócitos grandes e com formato de 

paralelipípedo parecem ser características ancestrais retidas em Microsternarchus linhagem 

A, no entanto a forma do pulso bifásica indica uma anatomia e morfologia do orgão elétrico 

com características mais derivadas.  

Albert (2001), com base em alguns caracteres morfológicos e osteológicos, propôs a 

tribo Microsternarchini, composta pelos gêneros monotípicos Microsternarchus e Racenisia. 

De fato, Racenisia fimbriipinna além de possuir uma pigmentação escura e uniforme similar a 
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Microsternarchus linhagem A, partilha vários aspectos temporais e espectrais da sua DOE 

com a DOE desta última, o que não se verifica entre Microsternarchus linhagem A e 

Microsternarchus bilineatus. Ambas as espécies apresentam taxas de repetição 

frequentemente acima de 100 Hz e um pulso bifásico assimétrico, com uma fase de polaridade 

positiva de maior amplitude que a fase de polaridade negativa. No entanto, Racenisia 

fimbriipinna não apresenta um órgão elétrico com a aparência de uma grande área semi-

transparente abaixo da nadadeira anal, pois os seus eletrócitos, em toda a sua extensão, são de 

dimensões bem menores. Como consequência, Microsternarchus linhagem A produz uma 

DOE com amplitudes bem superiores devido aos seus eletrócitos de maior tamanho. Mesmo 

assim, as similaridades na DOE entre as duas espécies parecem indicar várias semelhanças 

tanto nas redes neuronais de ativação do órgão elétrico, como também em relação ao tipo de 

enervação, densidade e propriedades membranares das diferentes populações de eletrócitos 

que o compôem. Esta partilha de caracteres relativos à DOE parece estreitar a relação 

filogenética entre estas duas espécies, indicando a necessidade de estudos taxonómicos e 

sistemáticos mais profundos.    

No processo de identificação e descrição de uma espécie é fundamental que se 

verifique a presença ou não de dimorfismo sexual, porque em algumas espécies as 

características sexuais dimórficas podem ser tão marcantes que podem ser confundidas com 

diferenças entre espécies (Py-Daniel e Cox-Fernandes, 2005).  

Diversos casos de dimorfismo sexual em Gymnotiformes têm sido encontrados em 

diferentes espécies dos gêneros: Brachyhypopomus, Eigenmannia, Apteronotus e Sternopygus 

e sempre envolvem não só características morfológicas como eletrofisiológicas (Zakon et al., 

1991). De fato, algumas espécies da família Apteronotidae apresentam dimorfismo sexual 

acentuado relativo à morfologia do focinho, machos possuem a forma e o tamanho do focinho 

bastante modificado, que levantaram questões sobre a taxonomia das mesmas (Cox-

Fernandes, 1998). Ainda na família Apteronotidae, espécies dos gêneros Sternarchorhynchus, 

Oedemognathus e Sternarchogiton também apresentam dimorfismo sexual relacionado com o 

número e posição dos dentes que, possivelmente, têm uma função comportamental e são 

utilizados em disputas entre machos (Cox-Fernandes e Lundberg, 2003, Cox-Fernandes et al., 

2010). No caso de Oedemognathus exodon e Sternarchogiton nattereri foi questionada a 

validade taxonómica das mesmas e colocada a hipótese de que esta última represente as 

fêmeas de O. Exodon (Py-Daniel e Cox-Fernandes, 2005).  

Em relação à morfologia externa, a família Hypopomidae exibe variações 

morfológicas ligadas ao sexo em várias espécies do gênero Brachyhypopomus. Machos 
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maduros das espécies B. pinnicaudatus, B. beebei, B. occidentalis e B. brevirostris são 

maiores e possuem o filamento caudal mais longo e espesso do que as fêmeas (Hagedorn e 

Carr, 1985; Hopkins et al., 1990; Silva et al., 2007), características estas que revertem na 

época não reprodutiva. Uma nova espécie recentemente descrita, Brachyhypopomus draco, 

também exibe dimorfismo sexual na porção final do filamento caudal (Giora et al., 2008). 

Durante o período reprodutivo, os machos maduros desta espécie adquirem um filamento 

caudal com a forma de um remo na sua parte terminal (Id., ibid.). 

O dimorfismo sexual secundário em Microsternarchus linhagem A não é tão marcante 

como nos casos citados anteriormente, mas as fêmeas e machos adultos desta espécie exibem 

diferenças na sua morfologia externa. As fêmeas podem atingir maiores dimensões corporais 

do que os machos e, principalmente, apresentam uma papila urogenital substancialmente 

maior.  Além do mais, neste sexo, a variação no comprimento da papila urogenital parece 

formar duas categorias, uma composta por fêmeas com papilas urogenitais reduzidas e de 

tamanho semelhante à papila da maioria dos machos, e outra por fêmeas com papilas 

urogenitais grandes.  

Diferenças dimórficas sexuais no comprimento e projeções laterais da papila 

urogenital são conhecidas para uma grande variedade de espécies de peixes, por exemplo em 

Cottidae (Munehara, 1988), em Gobiidae (Lachner e Karnella, 1980) e em Paralichthyidae 

(Hoshino et al., 2004). Em Gymnotiformes, Mago-Leccia (1994) sugeriu a presença de uma 

papila urogenital bem desenvolvida como uma sinapomorfia para o gênero Hypopygus, mas o 

que tem sido observado em trabalhos taxonómicos de todo o grupo é que, na maioria das 

espécies de Gymnotiformes, a papila urogenital aparece bem desenvolvida no período 

reprodutivo e menos pronunciada na fase não reprodutiva. Possivelmente, as fêmeas de 

Microsternarchus linhagem A que apresentaram os maiores valores de comprimento da papila 

urogenital estariam no período reprodutivo e as que exibiram comprimentos menores ainda 

estariam numa fase incial de maturação gonadal.  

Existe uma série de características nos peixes que são tipicamente diferenças sexuais 

dimórficas que desaparecem logo após a reprodução, tais como tubérculos nupciais (em 

ciclídeos) e gibosidades (em salmões, poecilídeos e outros (Heins e Baker, 1989; Shepard e 

Burr, 1984; Quinn e Foote, 1994; Barlow e Siri, 1997; Moran et al., 1999). Regra geral, estes 

caracteres dimórficos são considerados acessórios à desova ou à reprodução (Lagler et al., 

1962) e, apesar de as funções associadas a modificações na morfologia externa da papila 

urogenital ainda não serem bem conhecidas (Hoshino et al., 2004), é provável que, em 

Microsternarchus linhagem A, estas estruturas estejam associadas com “displays” de desova. 
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Deste modo, as fêmeas desta espécie podem utilizar as papilas alongadas como uma 

ferramenta importante no direcionamento preciso dos ovos para um local de dificil acesso 

previamente escolhido por elas para a desova. A ocorrência da espécie em pequenos cursos de 

água, cujas margens se encontram cobertas de vegetação submersa, raízes adventícias de 

plantas epífitas e liteira oferece uma grande disponibilidade de pequenos nichos fora do 

alcance de predadores, ou seja, ideais para a desova.   

Ao contrário do observado neste trabalho, nas espécies estudadas até ao momento e 

que apresentaram diferenças entre os sexos na estrutura da papila urogenital, são os machos 

que exibem comprimentos maiores e em alguns casos a presença de projeções laterais. Os 

machos de Microsternarchus linhagem A parecem não necessitar de uma papila tão grande 

quanto a das fêmeas, o que pode ser devido a vários motivos. É possível hipotetizar que se as 

fêmeas de Microsternarchus linhagem A colocam os seus ovos em locais muito específicos, 

como por exemplo pequenos orifícios na vegetação submersa ou em pequenos espaços no 

interior de bolos de raízes, para os machos é mais eficiente uma liberação difusa do esperma 

de forma a cobrir uma maior extensão da área de deposição dos ovos.   

Nos peixes teleósteos, um elevado número de estudos têm mostrado que muitas 

características sexualmente dimórficas, como mudanças na coloração (Borg, 1994), presença 

de espinhos modificados (Egami, 1959), formação de dentes (Takeuchi, 1967), ou alterações 

na genitália externa (Egami, 1959) são dependentes dos níveis de hormônios esteróides 

sintetizados pelas gônadas masculinas e femininas.  

Carlisle e colaboradores (2000), mostraram que na espécie marinha Lythrypnus dalli 

níveis elevados de 11-ketotestosterona são responsáveis pelo aumento do comprimento e 

largura da papila urogenital e, por conseguinte, foi sugerido que este hormônio é um dos 

principais mediadores das alterações na morfologia da papila urogenital. Nos peixes 

teleósteos, o 11-ketotestosterona é tradicionalmente considerado específico dos machos, mas 

também tem sido encontrado em fêmeas de várias espécies (Lokman et al. 2002). Nas fêmeas, 

a presença de androgênios não só desempenha um papel importante como substrato para a 

produção de estrogênios como também tem sido ligada a outros mecanismos importantes para 

a reprodução. Por exemplo, estudos feitos com a enguia do japão e da Nova Zelândia 

(Anguilla japonica e Anguilla dieffenbachii), mostraram que a síntese de 11-ketotestosterona 

pelos ovários provocava um aumento no diâmetro dos oócitos, cuja concentração tendia a 

aumentar com o decorrer da maturação sexual (Matsubara et al., 2003).  

As fêmeas maduras de Microsternarchus linhagem A apresentaram oócitos de 

diâmetro relativamente grande (cerca de 1 mm de diâmetro) e podem sofrer um processo 
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similar, ou seja, à medida que se processa a maturação gonadal ocorre um aumento na 

concentração de 11-ketotestosterona que, por sua vez, além do aumento no diâmetro dos 

oócitos, provoca um aumento do comprimento da papila urogenital. Nos Gymnotiformes, foi 

observado que em Sternachogiton nattereri as características dimórficas masculinas, tanto 

morfológicas como da DOE, são em parte reguladas pelos níveis de 11-ketotestosterona (Cox-

Fernandes et al. 2010).  

Muitas espécies de Gymnotiformes exibem DOEs sexualmente dimórficas que são 

utilizadas para o reconhecimento e seleção sexual e, tanto machos quanto as fêmeas, podem 

modular os padrões temporais e espectrais da sua descarga de forma a produzirem sinais 

sociais precisos para o acasalamento e desova (Hagedorn e Carr, 1985; Hagedorn e 

Heiligenberg, 1985; Hopkins et al., 1990; Hopkins, 1991; Zakon et al., 1991; Silva et al., 

2007).  

Em muitas espécies da família Hypopomidae que produzem DOEs bifásicas, como por 

exemplo Microsternarchus bilineatus, durante o período reprodutivo, os machos apresentam 

uma segunda fase de duração mais longa do que a segunda fase das fêmeas (Sullivan, 1997; 

Crampton e Albert, 2006). Para as espécies trifásicas ou que possuem órgãos elétricos 

acessórios não são conhecidas descargas sexualmente dimórficas e em Brachyhypopomus 

bennetti, que gera um pulso monofásico positivo, também não foram encontradas diferenças 

sexuais na forma de onda (Sullivan, 1997). Além de modificações na forma de onda, em 

Brachyhypopomus pinnicaudatus foi observada a produção de diferentes tipos de acelerações 

rápidas na taxa de repetição (“chirps”) por parte dos machos, assim como períodos variáveis 

de interrupções da DOE por parte das fêmeas (Perrone, 2003; Perrone et al., 2009).  

Em relação aos parâmetros espectrais e temporais da DOE, estudados durante este 

trabalho, não foram encontradas diferenças significativas entre os sexos de Microsternarchus 

linhagem A, o que não significa que não ocorram alterações, durante o período reprodutivo, 

nas propriedades da sua DOE. O que pode ter mascarado a existência de modificações sexuais 

é que, provavelmente, o grupo experimental era constituido por peixes em diferentes estádios 

de maturação, já que eram provenientes de eventos de coleta realizados em diferentes anos. 

Além do mais, é dificil estabelecer com precisão o estádio de maturação das gônadas através 

de um exame macroscópico que, por exemplo, não permitiu a distinção de peixes em desova 

dos peixes em início de maturação. Assim, não foi possível uma comparação das DOEs 

utilizando apenas a descarga dos indivíduos sexualmente maduros.  

No entanto, é importante ressaltar a ocorrência de dois casos particulares. Em uma das 

localidades amostradas, o macho exibiu uma segunda fase de maior duração do que as duas 
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fêmeas, que é a característica típica de dimorfismo sexual das espécies bifásicas da família 

Hypopomidae. Noutra localidade, alguns exemplares de ambos os sexos com as gônadas 

maduras exibiram DOEs com amplitudes pico-a-pico bastante elevadas. Mesmo a gravação 

destes indivíduos ter sido efetuada com o mínimo de amplificação possível e com a maior 

distância entre os elétrodos que o aquário de gravação permitia, não foi possível registrar a 

amplitude do pulso na sua totalidade. Então, pode ser que, assim como o que foi sugerido por 

Crampton e Albert (2006) para Brachyhypopomus benetti, Microsternarchus linhagem A 

tenha informações importantes relacionadas com o acasalamento codificadas na amplitude do 

sinal já que, no período reprodutivo, os indivíduos adultos parecem produzir DOEs mais 

fortes do que os adultos de comprimento equivalente mas que não exibem gônadas maduras.  

 

5.2. Diversidade específica do gênero Microsternarchus na bacia do rio Negro 

 

O estudo sobre a taxonomia molecular de Microsternarchini para a bacia do rio Negro, 

realizado por Maia (2009), mostrou a separação de Microsternarchus em cinco linhagens 

monofiléticas distintas (Microsternarchus linhagem A, B, C, D e E). Nesse estudo, foram 

observados valores baixos de divergência genética dentro das linhagens e valores elevados 

entre as linhagens, o que sugere a existência de uma relativa amplitude de diversidade dentro 

da espécie monotípica Microsternarchus bilineatus. 

Na análise sobre as variações morfológicas em populações de Microsternarchus da 

bacia do rio Negro, realizada neste trabalho, foi possível verificar uma separação clara entre 

as linhagens B, E e o grupo formado pelas linhagens C e D. Em conjunto com 

Microsternarchus linhagem A, estes resultados apontam para que, Microsternarchus 

linhagem B, linhagem E e o grupo formado pelas linhagens C e D possam igualmente 

representar espécies novas para o gênero. Maia (2009) também mostrou a presença de fluxo 

gênico apenas entre as linhagens C e D, para os marcadores moleculares D-Loop e RAG-1, 

assim como valores inferiores de divergência genética entre elas. A grande semelhança 

encontrada para o formato corporal destas duas linhagens, que não permitiu a separação dos 

indivíduos no espaço morfológico, parece confirmar a hipótese de que Microsternarchus 

linhagem C e linhagem D encontram-se em processo de especiação.  

Uma inspeção visual da morfologia externa das linhagens B, C, D e E revela pequenas 

diferenças mas consistentes no formato corporal dos indivíduos, com excepção de 
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Microsternarchus linhagem E. Os espécimes desta linhagem apresentam um tamanho 

corporal bastante inferior ao tamanho das demais linhagens, representando os peixes adultos 

com o menor comprimento total conhecido para o gênero. Além do mais, possuem o  menor 

número de raios da nadadeira anal e olhos relativamente grandes, em comparação com o 

comprimento da cabeça.  

É sabido que a miniaturização evoluiu de forma independente em vários grupos de 

vertebrados e que esta é uma condição derivada do tamanho corporal diminuto em associação 

com a presença de um número elevado de caracteres morfológicos redutivos. Esta condição é 

bastante comum em peixes de água doce, sendo possível encontrar vários casos publicados 

para a região neotropical (Roberts, 1984; Weitzman e Vari, 1987, 1988; Schaefer et al., 

1989), cujo fenómeno é usualmente associado com a ocupação de  substratos de difícil acesso 

como emaranhados de raízes ou bancos de liteira, e uma dieta constituida por pequenos 

invertebrados aquáticos (Buckup, 1993; Rocha, de Oliveira e Rapp-Py-Daniel, 2008).  

Os caracteres considerados pedomórficos, ou seja, que representam a retenção de 

caracteres juvenis, larvais ou embrionários na fase adulta, normalmente envolvem a presença 

de simplificações, reduções ou até perda total no número de escamas corporais, no número de 

raios das nadadeiras, de ossos cranianos e de elementos do sistema laterosensório. A evolução 

destes caracteres redutivos depende de mudanças nos mecanismos de heterocronia e, muitas 

vezes, são acompanhados pela presença de olhos relativamente grandes (Meyers, 1958; Fink, 

1981; Weitzman e Vari, 1988). Assim, em Microsternarchus linhagem E, o menor grau de 

desenvolvimento do tamanho corporal, o número reduzido de raios da nadadeira anal e um 

diâmetro do olho semelhante ao das restantes linhagens de maior tamanho, sugerem que esta 

espécie possa exemplificar um caso de miniaturização dentro do gênero Microsternarchus.  

Na ordem Gymnotiformes, as espécies do gênero Hypopygus são reconhecidas como 

os únicos casos, documentados até ao momento, de miniaturização e evolução de 

características morfológicas redutivas (de Santana e Crampton, in press). De forma a testar 

esta hipótese em Microsternarchus linhagem E, serão necessários estudos mais abrangentes e 

que incluam uma comparação de caracteres osteológicos num contexto de reconstrução 

filogenética do grupo.  

Contudo, outras características morfológicas parecem ser também relevantes para a 

diferenciação das linhagens de Microsternarchus cf. bilineatus da bacia do rio Negro. Estas 

estão principalmente relacionadas com a altura máxima do corpo e com a cabeça, 
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nomeadamente a posição da narina posterior em relação à margem anterior do olho e o 

comprimento do focinho.  

De acordo com Gatz Júnior (1979) e Balon e colaboradores (1986), é possível inferir 

sobre o significado biológico de determinadas características morfológicas, por exemplo, a 

altura relativa do corpo pode ser relacionada com a velocidade da água e com a capacidade de 

realizar deslocamentos verticais. Já as características relacionadas com a cabeça como o seu 

comprimento relativo, o comprimento do focinho ou a altura relativa da boca podem ser 

relacionadas com a percepção visual do ambiente e com o tamanho das presas. 

Microsternarchus linhagem B exibe as menores médias em relação à altura da boca, 

comprimento relativo da cabeça e altura máxima do corpo, o que pode significar que estes 

indivíduos se encontram mais adaptados a ambientes lôticos e à ingestão de presas menores 

do que as restantes linhagens analisadas. Por conseguinte, as diferenças encontradas entre as 

linhagens de Microsternarchus podem ser resultado de divergências morfológicas acumuladas 

ao longo da sua história evolutiva como consequência de processos de diferenciação genética 

e/ou de adaptação a diferentes pressões ecológicas. Estes processos permitem que as espécies 

evoluam de forma a ocupar diferentes nichos, reduzindo assim a competição através da 

partilha de recursos mas que, em simultâneo, possam manter uma certa plasticidade 

adaptativa de forma a minimizar os riscos de instabilidade e mudanças inesperadas no meio e 

na composição da comunidade (Gatz, 1979; Gorman 1988).  

As linhagens de Microsternarchus analisadas neste estudo parecem possuir 

distribuições mais ou menos restritas a diferentes porções da bacia do rio Negro (figura 42). 

Microsternarchus linhagem A parece ter a distribuição mais restrita e é 

preferencialmente encontrada na porção mais alta do rio Negro. Em contrapartida, 

Microsternarchus linhagem B apresenta a distribuição mais ampla e habita pequenos 

afluentes em toda a extensão das porções alta e média da bacia do rio Negro. Já as linhagens 

D e E têm grande parte das respectivas ocorrências limitada à porção média, enquanto que 

Microsternarchus linhagem C pode ser encontrada na porção média e, principalmente, em 

toda a porção do baixo rio Negro.  

Mesmo assim, todas as cinco linhagens de Microsternarchus compartilham amplas 

regiões de ocorrência e inclusivamente, nessas regiões, é possível encontrar diversas 

localidades em que as suas distribuições além de ocorrerem em simpatria também ocorrem 

em sintopia.  
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Figura 42. Distribuição geográfica das cinco linhagens de Microsternarchus (A, B, C, D e E) até agora 

identificadas para a bacia do rio Negro. Dados obtidos durante as expedições realizadas pelo LFCE/INPA (2002, 

2005, 2007 e 2008) a diversos tributários da margem esquerda e da margem direita do rio Negro. Linhas 

interrompidas delimitam as porções do alto, médio e baixo rio Negro. Seta cheia indica a localização do 

arquipélago de Mariuá e seta interrompida a localização do arquipélago de Anavilhanas. 

 

O trabalho realizado por Latrubesse e Franzinelli (2005) sobre a evolução quaternária 

do rio Negro, mostrou que este sofreu processos geomorfológicos diferenciados ao longo da 

sua bacia. Durante a sua história mais recente, ocorreu uma acumulação sucessiva de 

sedimentos em áreas de bacias tectônicas, que permitiu a formação de planícies aluviais 

inundadas, assim como os arquipélagos Mariuá e Anavilhanas (figura 42). A região onde as 

linhagens B, C, D e E compartilham a sua distribuição corresponde às primeiras áreas em que 

ocorreu a formação de compartimentos sedimentares na bacia do rio Negro e que permitiu o 

aparecimento do arquipélago Mariuá. Essas duas regiões geomorfológicas atingiram 

condições estáveis durante o Holoceno, e provavelmente possibilitaram a existência de uma 

diversidade de habitats que não existia até então. Tal fato, pode ter contribuido para o 
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aparecimento de um processo de especiação ecológica em Microsternarchus e que 

possibilitou a sua diferenciação atual nas linhagens B, C, D e E.  

O conceito de especiação ecológica invoca a divergência adaptativa em vez de 

separação geográfica como a principal força motriz da especiação. Neste cenário, as 

populações divergem umas das outras principalmente devido a fenômenos de seleção 

disruptiva, em que diferentes fenótipos podem ser selecionados na presença de um ambiente 

heterogêneo (Pianka, 1994). Deste modo, a especiação ecológica não está restrita a 

determinados pressupostos geográficos, mas é um conceito atrativo em situações em que as 

espécies apresentam uma distribuição simpátrica, como por exemplo na radiação adaptativa 

dos cíclideos africanos (Schliewen et al., 1994). 

Com base em padrões de divergência genética, morfológica, eletrofisiológica e 

comportamental, o trabalho realizado por Tiedemann e colaboradores (2010) argumenta sobre 

uma possível ocorrência de especiação ecológica em espécies de peixes elétricos africanos do 

gênero Campylomormyrus. Estas espécies ocorrem em simpatria, pelo menos na região mais 

baixa da bacia do rio Congo, e puderam ser distinguidas tanto com base em marcadores 

genéticos, como em relação às características morfólogicas, principalmente do focinho, e da 

DOE.  

As linhagens B, C, D e E de Microsternarchus analisadas neste estudo parecem seguir 

padrões de divergência semelhantes e, de acordo com o princípio de exclusão competitiva 

(Pianka, 1994), é bastante improvável que populações que co-ocorrem explorem os mesmos 

recursos ambientais. As diferenças morfológicas encontradas entre estas linhagens podem ser 

traduzidas em diferenças nos hábitos alimentares e de ocupação espacial de diferentes nichos 

ecológicos. No entanto, é necessário considerar os efeitos de outros fatores evolutivos como 

deriva genética, fluxo gênico e seleção sexual. Mesmo assim, em cenários onde a seleção 

disruptiva parece desempenhar um papel importante é possível conjecturar sobre a existência 

de uma especiação ecológica independentemente do conhecimento exacto do contexto 

geográfico dessa especiação (Rundle e Nosil, 2005; Fitzpatrick et al., 2008).    

A divergência pronunciada encontrada na duração do pulso da DOE das espécies de 

Campylomormyrus (Tiedemann et al., 2010) permitiu hipotizar que esta possa funcionar 

como um mecanismo de isolamento pré-zigótico correlacionado com a diferenciação nos 

hábitos alimentares destas espécies. Sabe-se que a DOE está envolvida no forrageamento e 

que pode ser de extrema relevância para a detecção de diferentes tipos de presas (von der 

Emde e Ringer, 1992). A sua funcionalidade dupla, para a eletrolocalização e para a 
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comunicação social, nomeadamente para o acasalamento, leva a supor que a DOE seja 

moldada pela seleção disruptiva e que esta, por sua vez, promova o isolamento reprodutivo. 

Este tipo de características que promovem, ao mesmo tempo, mecanismos de divergência 

adaptativa e isolamento reprodutivo têm sido designadas como “características mágicas” por 

facilitarem a especiação mesmo na presença de fluxo génico (Gavrilets, 2004; Feulner et al., 

2009; Tiedemann et al., 2010)  

Os Gymnotiformes apresentam uma enorme variedade de formas e comportamentos 

adaptativos que resultaram em especializações tróficas e/ou de ocupação espacial. Mesmo 

numa análise preliminar, Microsternarchus linhagem B, C, D e E não apresentaram entre si 

diferenças tão pronunciadas em alguns parâmetros da DOE como em Campylomormyrus, mas 

é evidente a necessidade de realizar uma profunda revisão taxonômica e sistemática do 

gênero. Esta deverá levar em consideração informações moleculares, morfológicas, 

osteológicas, eletrofisiológicas e comportamentais, para assim efetuar uma redescrição da 

espécie tipo assim como a descrição das novas espécies e seus relacionamentos filogenéticos. 

Devido às diferenças marcantes exibidas por Microsternarchus linhagem A em relação às 

demais linhagens também se torna imprescindível realizar um estudo mais profundo sobre as 

relações filogenéticas entre esta e os restantes membros que compõem a família 

Hypopomidae.  

 

5.3. Comportamento agonístico em cativeiro – interações sociais intra e interespecíficas e 

respectivas alterações na DOE 

 

O comportamento ofensivo é um fenômeno complexo que envolve variadas funções e 

diferentes causas, que de forma geral compreende padrões comportamentais de ajuste a 

situações de conflito entre indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes (Scott, 

1965). Uma das principais causas do comportamento agonístico está relacionada com o 

surgimento de interações competitivas entre os indíviduos. Este tipo de interação se estabelece 

quando dois ou mais organismos utilizam os mesmos recursos, ocupam e fazem uso do 

mesmo espaço ou do mesmo tipo de habitat e estes, por sua vez, têm uma existência limitada 

(Pianka, 1994). Ainda dentro da mesma espécie, usalmente da mesma população, pode 

ocorrer competição por parceiros sexuais que exibam características indicativas de melhor 

“fitness” (Id., ibid.).  
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Para ambas as partes envolvidas numa relação de competição é sempre vantajoso, 

quando possível, evitar a interação e eventuais gastos energéticos. Por conseguinte, este tipo 

de relação entre os organismos tem sido considerado como uma importante força evolutiva 

que, por exemplo, pode conduzir a mecanismos de separação de nichos, especialização e 

diversificação. Quando a interação competitiva não é possível de ser evitada esta pode levar a 

mecanismos de convergência (Id., ibid.).  

Os efeitos resultantes da competição intraespecífica e interespecifica têm com 

frequência direções opostas em relação ao uso de recursos e à variabilidade fenotípica dentro 

de uma população. Ao favorecer o estabelecimento de indivíduos “desviantes”, ou seja, que 

utilizam recursos e habitats marginais e por isso menos sujeitos a disputa, a competição entre 

membros da mesma espécie pode agir como um fator de aumento da variedade de recursos e 

habitats utilizados por esta (Id., ibid.). Por outro lado, a competição interespecifica, 

geralmente, tende a restringir a amplitude de utilização de habitats e recursos de uma 

determinada população, já que diferentes espécies normalmente possuem diferentes 

habilidades de exploração de espaços ecológicos (Id., ibid.). Assim, os indivíduos que usam 

habitats marginais presumivelmente não conseguem competir de forma tão efetiva com 

membros de populações de outras espécies mais adaptadas àquele nicho ecológico. No 

entanto, é importante realçar que as limitações genéticas e fisiológicas de cada organismo 

também desempenham um papel relevante na quantidade de habitats e recursos que podem vir 

a ser utilizados (Id., ibid.).  

No geral, o balanço entre a competição intraespecífica e interespecífica acarreta 

diversas consequências evolutivas para as espécies nomeadamente em relação aos 

mecanismos reprodutivos, como a adoção de diferentes sistemas de acasalamento ou 

existência de cuidados parentais, mecanismos de dispersão e diferentes padrões de ocupação 

do espaço e estabelecimento de territórios. Inclusivamente, pode impulsionar a diversificação 

ecológica ou separação de nichos que, por sua vez, torna possível o desenvolvimento de 

comunidades biológicas complexas, assim como o aumento de eficiência da utilização dos 

recursos e habitats disponíveis (Id., ibid.).  

Durante a realização deste trabalho, indivíduos de Microsternarchus linhagem A 

foram colocados, em cativeiro, numa situação de competição por recursos que podem ter um 

carácter limitante no seu habitat natural, no caso a disponibilidade de um único refúgio e uma 

determinada área de alimentação. A disputa por estes recursos foi evidente (ganho do abrigo 

por um dos indivíduos e níveis altos de agressividade) tanto entre pares de peixes do mesmo 

sexo como de sexos opostos, sendo possível verificar o estabelecimento de relações de 



 106 

dominância entre os animais testados. Curiosamente, as relações de competição entre as 

fêmeas se mostraram mais fortes do que as relações entre machos, com níveis superiores de 

agressividade e dependentes da diferença do tamanho corporal. Visto que apenas um único 

par de machos pode ser testado, estes resultados necessitam ser corroborados por um aumento 

do número de casos experimentais de relações de dominância intrasexual masculina. No 

entanto, é interessante ressaltar que, nos pares intersexuais, as fêmeas se mostraram sempre 

dominantes em relação aos machos e esta relação não se mostrou dependente da diferença de 

tamanho corporal entre os animais.  

Estudos com outras espécies de Gymnotiformes, por exemplo com Apteronotus 

leptorhynchus (Dunlap, 2002) e mais recentemente com Sternarchorhynchus sp. (Fugère et 

al., 2011), têm demonstrado uma correlação positiva entre o tamanho do indivíduo e o estado 

de dominância, mas em ambos os casos estudados essas relações se verificaram entre machos. 

Em Microsternarchus linhagem A, as fêmeas parecem ter uma ligação mais forte que 

os machos em relação a um local específico. Esta pode estar relacionada com a escolha e 

defesa de um território que garanta abundância de alimento, refúgios que permitam a fuga a 

possíveis predadores e sucesso reprodutivo, pela presença de bons locais para a desova. A 

ocorrência de uma competição intraespecífica intensa sugere que esta espécie pode possuir 

uma distribuição espacial dispersa no seu ambiente natural, em que os indivíduos mantêm 

distâncias ótimas relativas entre si, de forma a minimizar possíveis confrontos diretos.   

O trabalho realizado por Hagedorn (1988), sobre a ecologia de uma população de 

Brachyhypopomus occidentalis de um pequeno curso de água no Panamá, mostrou que as 

fêmeas desta espécie demonstravam uma maior fidelidade a um determinado local que os 

machos, já que estes percorriam distâncias maiores. Estes resultados, sugeriram que esta 

espécie pode exibir um sistema de reprodução poligênico baseado numa competição mista, 

em que as fêmeas são estacionárias e os machos se movimentam em busca de múltiplas 

parceiras sexuais. Ainda e, de acordo com Emlen e Oring (1977), num sistema de reprodução 

deste tipo se espera que os machos exibam áreas de ocupação que se sobrepõem bastante entre 

si.  

Por conseguinte, Microsternarchus linhagem A pode apresentar um sistema de 

reprodução semelhante, mas para que essa classificação seja mais precisa é necessário reunir 

informações no seu ambiente natural sobre a proporção dos sexos, a distribuição espacial de 

machos e fêmeas, dos locais de acasalamento e desova, assim como uma comparação dos 

movimentos efetuados pelos indivíduos dos dois sexos.  
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Se Microsternarchus linhagem A exibe sistema de reprodução poligênico baseado 

numa competição mista é de esperar que os machos estejam sujeitos a maiores índices de 

mortalidade visto que, por percorrerem maiores distâncias e/ou se movimentarem mais estão 

mais vulneráveis a predação, a maiores gastos energéticos e a índices mais elevados de 

estresse (Stoddard, 2002).  

Durante o estudo realizado neste trabalho, sobre a ocorrência de dimorfismo sexual 

nesta espécie, foi possível notar que praticamente o dobro de todos os indivíduos coletados até 

ao momento eram fêmeas. No entanto, muitas outras causas podem estar envolvidas nesta 

diferença de proporção entre os dois sexos, por exemplo, os machos podem ser mais difíceis 

de capturar por terem preferência por locais de repouso mais inacessíveis à coleta.  

A exposição de Microsternarchus linhagem A a diferentes ambientes sociais 

interespecíficos revelou a existência de índices de agressividade e relações de dominância 

distintos em relação a três espécies de ocorrência simpátrica e sintópica (Microsternarchus cf. 

bilineatus, Racenisia fimbriipinna e Hypopygus sp.). As diferenças encontradas nas relações 

de competição que se estabeleceram entre Microsternarchus linhagem A e cada uma das três 

espécies testadas devem estar relacionadas com as respectivas histórias evolutivas e o tempo 

de separação entre elas.  

Quando submetida a exposição social com Hypopygus sp. (família Rhamphychthidae, 

Alves-Gomes et al., 1995), a espécie filogeneticamente mais distante, as disputas pelo abrigo 

e alimento foram praticamente inexistentes, ou seja, os indivíduos não se reconheceram como 

potenciais ameaças ou competidores. Aliás, muitas vezes, Hypopygus sp. demonstrou uma 

certa falta de interesse pelo refúgio já que tinha preferência em repousar perto da superfície da 

água, entre a parede do aquário e um dos eletrodos. É possível que, por estas duas espécies 

partilharem um longo período evolutivo de separação, as estratégias de exploração de recursos 

e espaços ecológicos sejam marcadamente diferentes e, portanto, adaptadas à ocupação de 

nichos ecológicos distintos. Este é um cenário bastante plausível em ambientes complexos e 

ricamente estruturados como os rios e igarapés da região amazônica. 

 Em relação à competição com as duas espécies mais aparentadas filogeneticamente 

(Microsternarchus cf. bilineatus e Racenisia fimbriipinna), foi possível verificar o 

estabelecimento de relações de dominância similares às encontradas durante os confrontos 

intraespecíficos, só que de natureza oposta.  

Enquanto que, na presença de Microsternarchus cf. bilineatus, os indivíduos de 

Microsternarchus linhagem A assumiram sempre um papel de dominância, na presença de 

Racenisia fimbriipinna os mesmos indivíduos assumiram um papel de submissão. É provável 
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que ainda não ocorra uma completa separação de nichos entre estas espécies, provocando uma 

certa sobreposição de exploração de recursos e habitats e a ocorrência de interações 

agressivas. Assim, a competição com Racenisia fimbriipinna tende a restringir a amplitude de 

utilização de habitats e recursos por parte de Microsternarchus linhagem A e esta, por sua 

vez, restringe a utilização de recursos e espaços de Microsternarchus cf. bilineatus, que pode 

implicar numa diversificação ecológica cada vez maior entre estas três espécies.  

Os “displays” comportamentais dos Gymnotiformes dependem tanto de elementos 

físicos/motores como também de informações codificadas pela descarga do órgão elétrico. 

Esta é altamente variável, cada espécie possui um repertório com características temporais 

(intervalo entre pulsos) e espectrais (forma de onda) únicas, devido à especialização de 

mecanismos de regulação e modulação, que a torna numa poderosa ferramenta de 

comunicação (Ladish et al., 2006).  

Um número variado de estudos têm apontado que os sinais elétricos produzidos pelos 

Gymnotiformes são muitas vezes divergentes a nível específico e entre diferentes 

comunidades da mesma espécie, o que tem sugerido que muita da diversidade da DOE pode 

ter evoluido de forma a facilitar o reconhecimento específico e evitar processos de 

hibridização em populações locais (Hopkins e Heiligenberg, 1978; Kramer, 1990).  

Até ao momento, tem sido possível averiguar duas fontes principais de informação 

contidas nos sinais elétricos e que podem, sozinhas ou combinadas, permitir o 

reconhecimento específico e a comunicação em variados contextos sociais. A primeira diz 

respeito às informações contidas na forma de onda ou pulso da DOE, que inclui diferenças e 

alterações tanto na composição espectral do pulso como na sua forma, nomeadamente no 

número, na amplitude relativa e na duração das diferentes fases de polaridade alternada que 

compôem o pulso. A segunda fonte principal de informação diz respeito à taxa de repetição da 

DOE, que por sua vez inclui diferenças e produção de modulações em relação à taxa de 

repetição basal.  

Nas espécies de Gymnotiformes que geram DOEs do tipo onda a discriminação de 

indivíduos da mesma espécie se dá através da taxa de repetição (Hopkins, 1976), sendo um 

dos parâmetros que apresenta maior variação específica, desde cerca de 50 Hz em 

Sternopygus a mais de 1000 Hz em Apteronotus. No enquanto, nas espécies que geram DOEs 

do tipo pulso, o reconhecimento de coespecíficos parece ser mediado pela composição 

espectral e forma do pulso da DOE (Hopkins e Bass, 1981; Hopkins e Westby, 1986). 

Heiligenberg e Altes (1978), foram os primeiros a demonstrar que indivíduos de 

Hypopomus artedi eram capazes de alterar a forma de onda mantendo as propriedades 
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temporais da DOE e que membros da mesma espécie eram sensíveis a estas alterações. Mais 

recentemente, estudos sobre diversidade simpátrica na região de Tefé (Amazonas, Brasil) com 

assembléias de espécies de Gymnotus e Brachyhypopomus mostraram que as espécies destes 

dois gêneros que ocorrem em sintopia apresentam diferenças na forma de onda, enquanto que 

os valores relativos à frequência principal da transformada de Fourier (PPF) e da taxa de 

repetição se sobrepõem entre as espécies de cada um dos gêneros (Crampton e Albert, 2006). 

Por conseguinte, a identificação não ambígua de espécies do tipo pulso em áreas de elevada 

riqueza específica só é possível com base em informações relativas a mais de um parâmetro 

da DOE, ou seja, é necessária a utilização de uma combinação de dois ou três parâmetros 

invariáveis (Zupanc e Bullock, 2005).  

De facto, a análise da DOE de Microsternarchus linhagem A, realizada neste estudo, 

após exposição social a indivíduos da mesma espécie, revelou que as informações contidas 

nos parâmetros da forma de onda, nomeadamente na duração e na área do pulso, são 

importantes para os mecanismos de reconhecimento específico. Ao contrário do que foi 

verificado após a exposição social a indivíduos de três espécies diferentes (Microsternarchus 

cf. bilineatus, Hypopygus sp. e Racenisia fimbriipinna), Microsternarchus linhagem A alterou 

significativamente a sua descarga devido à presença de indivíduos da mesma espécie, e os 

parâmetros que mais contribuiram para a sua modificação estavam relacionados com a forma 

de onda.  

No entanto, a análise em conjunto das DOEs produzidas por Microsternarchus 

linhagem A após exposição social a Microsternarchus cf. bilineatus, Hypopygus sp. e 

Racenisia fimbriipinna mostrou alterações significativas nos parâmetros temporais (taxa de 

repetição) e alguns parâmetros espectrais (área do pulso; duração do pulso; área e duração da 

primeira fase; e área da segunda fase). Estes resultados parecem indicar que tanto a taxa de 

repetição como a forma de onda também desempenham papéis relevantes nos processos de 

reconhecimento interespecífico. Como não foram verificadas alterações significativas nestes 

parâmetros durante a análise separada das DOEs produzidas por Microsternarchus linhagem 

A após exposição social a cada uma das três espécies diferentes, é possível que o baixo 

número de amostragem possa ter influenciado estes resultados. Assim, para obter mais 

consistência nestes resultados torna-se fundamental a realização de mais situações 

experimentais de exposição social de Microsternarchus linhagem A a indivíduos de cada uma 

das três espécies utilizadas.   

Além da especificidade específica, as DOEs frequentemente mostram um grau elevado 

de variação intraespecífica, tanto em relação ao sexo do indivíduo, como diferenças 
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relacionadas com  estados de dominância ou submissão ou com a própria identidade do peixe 

emissor (Carlson, 2006).  

Nas espécies de Gymnotiformes que geram DOEs do tipo pulso, os machos quando 

em época reprodutiva, tipicamente exibem um DOE alongada devido a ação de hormônios 

androgênicos (Hagedorn e Carr, 1985). Em Brachyhypopomus occidentalis,  foi verificado 

que os machos considerados dominantes exibiam pulsos de duração mais longa comparada 

com a duração do pulso de peixes subordinados (Carlson et al., 2000). Também tem sido 

demonstrado que em várias espécies de Brachyhypopomus ocorrem diferenças sexuais na 

duração e amplitude da segunda fase de polaridade alternada (Hopkins et al., 1990; Curtis e 

Stoddard, 2003). Estes resultados têm sugerido que o reconhecimento específico, em 

Hypopomidae, pode envolver características específicas da DOE, como a duração e área de 

uma fase, em vez da DOE como um todo (Stoddard, 2002). 

Apesar de não terem sido encontradas diferenças na DOE de Microsternarchus 

linhagem A entre machos e fêmeas, durante o estudo realizado neste trabalho sobre 

dimorfismo sexual, esta espécie mostrou alterações na DOE relacionadas com estados de 

dominância e submissão. De modo geral, após a exposição social intraespecífica. os 

indivíduos identificados como submissos efetuaram um maior número de alterações que os 

indivíduos dominantes. Tal, ocorreu tanto na presença de peixes dominantes do mesmo sexo 

como de peixes dominantes do sexo oposto e, para ambos os casos, essas modificações 

consistiram no aumento do coeficiente de variação da taxa de repetição e na diminuição da 

área do pulso. Os peixes dominantes também diminuiram a área do pulso mas apenas na 

presença de indivíduos submissos do mesmo sexo e aumentaram o coeficiente de variação 

apenas em situações de dominância com peixes do sexo oposto. É importante realçar que, 

durante as interações sociais intrasexuais, os peixes submissos também aumentaram a sua taxa 

de repetição mas esta foi inferior à taxa de repetição exibida pelos peixes dominantes. Assim, 

em Microsternarchus linhagem A, este parece ser um parâmetro importante para o 

estabelecimento de relações de dominância entre indivíduos do mesmo sexo.  

Visto que os encontros de natureza agressiva podem desencadear combates físicos que 

acarretam custos significativos para os animais, de forma a minimizar os custos de lutas, em 

muitas espécies evoluiram sistemas de sinalização de forma a evitar confrontos diretos 

(Brown et al., 2006). Assim, o potencial de manutenção de recursos, ou seja, a probabilidade 

de vencer um determinado embate entre indivíduos competidores é reconhecivel através de 

pistas específicas ou sinais que permitem aos indivíduos reconhecer o estado de dominância e 
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não entrar em disputas físicas com indivíduos de maior potencial (Huntingford e Turner, 

1987).  

Na espécie estudada, a taxa de repetição mais elevada parece sinalizar o estado de 

dominância, e recentemente, numa espécie Sternarchorhynchus, que produz DOEs do tipo 

onda, também foi demonstrado que a taxa de repetição comunica o estado de dominância do 

animal (Fugére et al., 2011).   

Durante as interações sociais intersexuais, ocorreram alterações em outros parâmetros 

da DOE dos indivíduos submissos que não foram verificadas durante as interações sexuais 

intrasexuais. Os machos, considerados submissos em relação às fêmeas, para além de terem 

sofrido um aumento do coeficiente de variação da taxa de repetição e uma diminuição da área 

do pulso, também diminuiram a duração do pulso e a duração da segunda fase de polaridade 

alternada. Assim, ao contrário do que tem sido verificado para outras espécies da família 

Hypopomidae, os machos de Microsternarchus linhagem A, quando na presença das fêmeas, 

apresentam um pulso menos alongado.  

Em algumas espécies de Gymnotiformes que geram descargas do tipo onda tem-se 

observado que os machos exibem um pulso de maior duração e menores taxas de repetição 

que as fêmeas, devido à ação de hormônios androgênicos diretamente no órgão elétrico ou nos 

neurônios eletromotores centrais (Carlson, 2006). No entanto, em Apteronotus leptorhynchus 

as diferenças entre sexos estão revertidas, e os machos apresentam pulsos de menores 

durações e maiores taxas de repetição do que as fêmeas, visto que hormônios androgênicos 

apresentam um efeito oposto nesta espécie (Zakon e Dunlap, 1999).  

A importância da forma de onda no reconhecimento sexual parece ser amplo e até 

universal entre as diferentes espécies de peixes elétricos, visto que diferenças na forma de 

onda da DOE de machos e fêmeas têm sido encontradas num grande número de espécies, mas 

a natureza dessas modificações são intrínsecas para cada espécie. Para muitas espécies a DOE 

típica das fêmeas parece formar a base sob a qual determinados hormônios aparentam ter um 

papel de ativação da DOE específica dos machos. No entanto, em Sternopygus, as DOEs de 

machos e fêmeas diferem da DOE dos juvenis que tendem a demonstrar uma DOE com taxas 

de repetição intermediárias, e assim, tanto os hormônios masculinos como os femininos 

possuem efeitos ativadores da DOE (Carlson, 2006).  

O repertório eletrocomunicativo dos Gymnotiformes também abrange modulações da 

taxa de repetição basal. Algumas espécies do tipo onda utilizam aumentos bruscos designados 

de “chirps”durante encontros agressivos e durante a época de acasalamento (Hopkins, 1974;  

Hagedorn e Heiligenberg, 1985). Outras modulações adicionais na taxa de repetição incluem 
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aumentos graduais, decréscimos, sequências complexas de aumentos e decréscimos e 

interrupções da taxa de repetição e todas desempenham um papel importante no 

comportamento social destas espécies (Hopkins, 1974;  Hagedorn e Heiligenberg, 1985; 

Engler et al., 2000; Zakon et al., 2002). Nas espécies do tipo pulso os padrões temporais da 

produção da DOE também desempenham um papel fundamental no comportamento social. A 

taxa de repetição em repouso é bastante regular, com coeficientes de variação da taxa de 

repetição geralmente menores do que 0.05. De forma similar ao que tem sido observado para 

peixes do tipo onda, estas espécies também produzem uma variedade de “displays” que 

envolvem modulações da taxa de repetição basal que incluem “chirps”, acelerações graduais e 

diminuições e interrupções da descarga (Black-Cleworth, 1970; Westby, 1975).  

Durante a realização deste trabalho não foi possível testar a ocorrência de modulações 

na taxa de repetição basal, por parte de Microsternarchus linhagem A, como resultado da 

exposição social a variados contextos sociais. No futuro, tal se torna necessário de forma a 

compreender na totalidade a importância dos parâmetros temporais e espectrais da DOE nos 

processos de reconhecimento específico e interespecífico desta espécie.   
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VI. CONCLUSÃO 

 

• A nova espécie descrita neste trabalho e alvo do estudo eletrocomunicativo foi incluída no 

gênero Microsternarchus, visto que exibe a maioria dos caracteres presentes nas 

diagnoses propostas para o gênero. A característica mais marcante exibida pela nova 

espécie e que permite a sua imediata distinção é a existência de uma morfologia não usual 

do órgão elétrico. Microsternarchus linhagem A apresenta um órgão elétrico grande e 

bastante visível, que ocupa 15 a 18% da altura máxima do corpo, que aparece como uma 

área semi-transparente, localizado ao longo do corpo acima da nadadeira anal. Em toda a 

família Hypopomidae apenas uma nova espécie ainda não formalmente descrita, 

pertencente ao gênero mais diverso da família (Brachyhypopomus) exibe um órgão 

elétrico com uma aparência externa semelhante. A forma do pulso da DOE gerada pelos 

adultos de Microsternarchus linhagem A é composta por duas fases de polaridade 

alternada, apesar de a segunda fase de amplitude bem menor que a primeira conferir um 

aspecto quase monofásico ao seu pulso. A forma de onda mais comum entre as espécies 

da família Hypopomidae é a bifásica, como a exibida por Microsternarchus bilineatus. A 

presença de um órgão elétrico com eletrócitos grandes e com formato de paralelipípedo 

parecem ser características ancestrais retidas em Microsternarchus linhagem A, no 

entanto a forma do pulso bifásica indica uma anatomia e morfologia do orgão elétrico com 

características mais derivadas.  

 

• Racenisia fimbriipinna possui uma pigmentação escura e uniforme similar a 

Microsternarchus linhagem A e partilha vários aspectos temporais e espectrais da sua 

DOE com a DOE desta última, o que não se verifica entre Microsternarchus linhagem A e 

Microsternarchus bilineatus. No entanto, Racenisia fimbriipinna não apresenta um órgão 

elétrico com a aparência de uma grande área semi-transparente abaixo da nadadeira anal. 

As similaridades na DOE entre estas duas espécies parecem indicar várias semelhanças 

tanto nas redes neuronais de ativação do órgão elétrico, como também em relação ao tipo 

de enervação, densidade e propriedades membranares das diferentes populações de 

eletrócitos que o compôem. A partilha de caracteres relativos à DOE parece estreitar a 
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relação filogenética entre estas duas espécies, indicando a necessidade de estudos 

taxonómicos e sistemáticos mais profundos. 

    

• O dimorfismo sexual secundário em Microsternarchus linhagem A não é tão marcante 

como nos casos citados na literatura, mas as fêmeas e machos adultos desta espécie 

exibem diferenças na sua morfologia externa. As fêmeas podem atingir maiores 

dimensões corporais do que os machos e, principalmente, apresentam uma papila 

urogenital substancialmente maior. Neste sexo, a variação no comprimento da papila 

urogenital parece formar duas categorias, uma composta por fêmeas com papilas 

urogenitais reduzidas e de tamanho semelhante à papila da maioria dos machos, e outra 

por fêmeas com papilas urogenitais grandes. Na maioria das espécies de Gymnotiformes, 

a papila urogenital aparece bem desenvolvida no período reprodutivo e menos 

pronunciada na fase não reprodutiva. O aparecimento desta característica sexualmente 

dimórfica pode estar relacionada com o processo de maturação gonadal e com um 

aumento da concentração do hormônio 11-ketotestosterona. Possivelmente, as fêmeas de 

Microsternarchus linhagem A que apresentaram os maiores valores de comprimento da 

papila urogenital encontravam-se no período reprodutivo e as que exibiram comprimentos 

menores ainda estariam numa fase incial de maturação gonadal. É provável que estas 

estruturas estejam associadas com “displays” de desova. Deste modo, as fêmeas desta 

espécie podem utilizar as papilas alongadas como uma ferramenta importante no 

direcionamento preciso dos ovos para um local de dificil acesso previamente escolhido.   

 

• Não foram encontradas diferenças significativas entre os sexos de Microsternarchus 

linhagem A em relação aos parâmetros espectrais e temporais da DOE, o que não significa 

que não ocorram alterações durante o período reprodutivo. A existência de diferenças 

sexuais na DOE pode ter sido mascarada pelo fato de o grupo experimental ser formado 

por peixes em diferentes estádios de maturação, já que eram provenientes de eventos de 

coleta realizados em anos e meses diferentes. Existem indícios de que Microsternarchus 

linhagem A tenha informações importantes relacionadas com o acasalamento codificadas 

na amplitude do sinal já que, alguns indivíduos adultos coletados na época reprodutiva 

produziram DOEs mais fortes do que os adultos de comprimento equivalente mas que não 

exibiam gônadas maduras.  
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• Na análise sobre as variações morfológicas em populações de Microsternarchus da bacia 

do rio Negro foi possível verificar uma separação clara entre as linhagens B, E e o grupo 

formado pelas linhagens C e D. Em conjunto com Microsternarchus linhagem A, estes 

resultados apontam para que Microsternarchus linhagem B, linhagem E e o grupo 

formado pelas linhagens C e D possam igualmente representar espécies novas para o 

gênero. A morfologia externa das linhagens B, C, D e E revela pequenas diferenças mas 

consistentes no formato corporal dos indivíduos, com excepção de Microsternarchus 

linhagem E. Os espécimes desta linhagem apresentam um tamanho corporal bastante 

inferior ao tamanho das demais linhagens, representando os peixes adultos com o menor 

comprimento total conhecido para o gênero. Além do mais, possuem o menor número de 

raios da nadadeira anal e olhos relativamente grandes, em comparação com o 

comprimento da cabeça. É possível que Microsternarchus linhagem E possa exemplificar 

um caso de miniaturização dentro do gênero Microsternarchus, mas de forma a verificar 

esta hipótese é necessário realizar um estudo mais abrangente e que inclua uma 

comparação de caracteres osteológicos, num contexto de reconstrução filogenética do 

grupo.  

 

• Outras características morfológicas parecem ser relevantes para a diferenciação das 

linhagens de Microsternarchus cf. bilineatus da bacia do rio Negro. Estas estão 

relacionadas com a altura máxima do corpo e com a cabeça, nomeadamente a posição da 

narina posterior em relação à margem anterior do olho e o comprimento do focinho. Estas 

diferenças podem ser resultado de divergências morfológicas acumuladas ao longo da 

história evolutiva como consequência de processos de diferenciação genética e/ou de 

adaptação a diferentes pressões ecológicas. Todas as cinco linhagens de Microsternarchus 

compartilham amplas regiões de ocorrência e nessas regiões é possível encontrar diversas 

localidades em que as suas distribuições ocorrem em simpatria e em sintopia. Esta 

distribuição parece indicar o aparecimento de um processo de especiação ecológica em 

Microsternarchus e que possibilitou a sua diferenciação atual nas linhagens B, C, D e E. 

As diferenças morfológicas encontradas entre estas linhagens podem ser traduzidas em 

diferenças nos hábitos alimentares e de ocupação espacial de diferentes nichos ecológicos. 

Torna-se necessário realizar uma profunda revisão taxonômica e sistemática do gênero, 

que leve em consideração informações moleculares, morfológicas, osteológicas, 

eletrofisiológicas e comportamentais, para assim efetuar uma redescrição da espécie tipo 

assim como a descrição das novas espécies e seus relacionamentos filogenéticos.  
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• Indivíduos de Microsternarchus linhagem A, quando colocados numa situação de 

competição por recursos que podem ter um carácter limitante no seu habitat natural, 

exibem um comportamento agressivo com o estabelecimento de relações de dominância, 

tanto entre pares de peixes do mesmo sexo como de sexos opostos. As interações de 

competição entre as fêmeas se mostraram mais fortes do que as interações entre machos, 

com níveis superiores de agressividade e dependentes da diferença do tamanho corporal. 

Como só foi testado um par de machos, estes resultados necessitam ser corroborados por 

um aumento do número de casos experimentais de relações de dominância intrasexual 

masculina. No entanto, as fêmeas mostraram-se sempre dominantes em relação aos 

machos e esta relação não se mostrou dependente da diferença de tamanho corporal entre 

os animais.  

 

• Em Microsternarchus linhagem A, as fêmeas parecem ter uma ligação mais forte que os 

machos em relação a um local específico. Esta pode estar relacionada com a escolha e 

defesa de um território que garanta abundância de alimento, refúgios e sucesso 

reprodutivo. A ocorrência de uma competição intraespecífica intensa sugere que esta 

espécie pode possuir uma distribuição espacial dispersa no seu ambiente natural, em que 

os indivíduos mantêm distâncias ótimas relativas entre si, de forma a minimizar possíveis 

confrontos diretos. É possível que Microsternarchus linhagem A possa apresentar um 

sistema de reprodução poligênico, mas para que essa classificação seja mais precisa é 

necessário reunir informações no seu ambiente natural sobre a proporção dos sexos, a 

distribuição espacial de machos e fêmeas, dos locais de acasalamento e desova, assim 

como uma comparação dos movimentos efetuados pelos indivíduos dos dois sexos. 

 

• A exposição de Microsternarchus linhagem A a diferentes ambientes sociais 

interespecíficos revelou a existência de índices de agressividade e relações de dominância 

distintos em relação a três espécies de ocorrência simpátrica e sintópica 

(Microsternarchus cf. bilineatus, Racenisia fimbriipinna e Hypopygus sp.). As diferenças 

encontradas nas relações de competição que se estabeleceram entre Microsternarchus 

linhagem A e cada uma das três espécies testadas parecem estar relacionadas com as 

respectivas histórias evolutivas e o tempo de separação entre elas. Quando submetida a 

exposição social com Hypopygus sp., a espécie filogeneticamente mais distante, as 

disputas pelo abrigo e alimento foram praticamente inexistentes, ou seja, os indivíduos 

não se reconheceram como potenciais ameaças ou competidores. Em relação à competição 
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com as duas espécies mais aparentadas filogeneticamente (Microsternarchus cf. bilineatus 

e Racenisia fimbriipinna), foi possível verificar o estabelecimento de relações de 

dominância similares às encontradas durante os confrontos intraespecíficos, só que de 

natureza oposta. Na presença de Microsternarchus cf. bilineatus, os indivíduos de 

Microsternarchus linhagem A assumiram sempre um papel de dominância e na presença 

de Racenisia fimbriipinna os mesmos indivíduos assumiram um papel de submissão. É 

provável que não ocorra uma completa separação de nichos entre estas espécies, 

provocando uma certa sobreposição de exploração de recursos e habitats o que favorece a 

ocorrência de interações agressivas.  

 

• A análise da DOE de Microsternarchus linhagem A, após exposição social a indivíduos 

da mesma espécie, revelou que as informações contidas nos parâmetros da forma de onda, 

nomeadamente na duração e na área do pulso, são importantes para os mecanismos de 

reconhecimento específico. Ao contrário do que foi verificado após a exposição social a 

indivíduos de três espécies diferentes (Microsternarchus cf. bilineatus, Hypopygus sp. e 

Racenisia fimbriipinna), Microsternarchus linhagem A alterou significativamente a sua 

descarga devido à presença de indivíduos da mesma espécie, e os parâmetros que mais 

contribuiram para a sua modificação estavam relacionados com a forma de onda.  

 

• Após a exposição social intraespecífica os indivíduos identificados como submissos 

efetuaram um maior número de alterações na DOE do que os indivíduos dominantes, tanto 

na presença de peixes dominantes do mesmo sexo como de peixes dominantes do sexo 

oposto. Essas modificações consistiram no aumento do coeficiente de variação da taxa de 

repetição e na diminuição da área do pulso. Durante as interações sociais intrasexuais, os 

peixes submissos também aumentaram a sua taxa de repetição mas esta foi inferior à taxa 

de repetição exibida pelos peixes dominantes. Em Microsternarchus linhagem A, este 

parece ser um parâmetro importante para o estabelecimento de relações de dominância 

entre indivíduos do mesmo sexo. Durante as interações sociais intersexuais, ocorreram 

alterações em outros parâmetros da DOE dos indivíduos submissos que não foram 

verificadas durante as interações sexuais intrasexuais. Ao contrário do que tem sido 

verificado para outras espécies da família Hypopomidae, os machos de Microsternarchus 

linhagem A, quando na presença das fêmeas, apresentam um pulso menos alongado. A 

importância da forma de onda no reconhecimento sexual é universal entre as diferentes 

espécies de peixes elétricos, visto que diferenças na forma de onda da DOE de machos e 
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fêmeas têm sido encontradas num grande número de espécies, mas a natureza dessas 

modificações são intrínsecas para cada espécie 

 

• A análise em conjunto das DOEs produzidas por Microsternarchus linhagem A após 

exposição social a Microsternarchus cf. bilineatus, Hypopygus sp. e Racenisia 

fimbriipinna mostrou alterações significativas nos parâmetros temporais (taxa de 

repetição) e alguns parâmetros espectrais (área do pulso; duração do pulso; área e duração 

da primeira fase; e área da segunda fase). Estes resultados parecem indicar que tanto a 

taxa de repetição como a forma de onda também desempenham papéis relevantes nos 

processos de reconhecimento interespecífico. Como não foram verificadas alterações 

significativas nestes parâmetros durante a análise separada das DOEs produzidas por 

Microsternarchus linhagem A, após exposição social a cada uma das três espécies 

diferentes, é possível que o baixo número de amostragem possa ter influenciado estes 

resultados. Torna-se fundamental a realização de mais situações experimentais de 

exposição social de  Microsternarchus linhagem A a indivíduos de cada uma das três 

espécies utilizadas.   

 

• Não foi possível testar a ocorrência de modulações na taxa de repetição basal por parte de 

Microsternarchus linhagem A, como resultado da exposição social a variados contextos 

sociais intra e interespecíficos. No futuro, tal se torna fundamental para elucidar a 

importância da DOE nos processos de reconhecimento específico e interespecífico desta 

espécie e as possíveis funções das alterações encontradas nos parâmetros temporais e 

espectrais da DOE.   
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