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Os peixes pertencentes à ordem Gymnotiformes têm uma distribuição geográfica restrita às
Américas do Sul e Central, alcançando a sua maior diversidade e abundância na bacia Amazônica
(Moller, 1995; Chão, 2001). São popularmente conhecidos como "peixes elétricos" por possuírem a
capacidade de produzir corrente elétrica. Os Gymnotiformes são também eletrosensitivos, ou seja,
possuem um conjunto de células sensoriais espalhadas pela superfície do corpo que captam
gradientes de voltagem presentes no meio ambiente e os transformam em impulsos nervosos (Bass,
1986; Carr & Maler, 1986). Existem poucas informações detalhadas sobre a reprodução de
Gymnotiformes no seu ambiente natural (tipos de substratos, fecundidade relativa, desenvolvimento
embrionário), o que dificulta bastante o estudo das relações entre as flutuações ambientais e a
reprodução destes organismos neotropicais (Kirschbaum & Schugardt, 2002). De forma geral, o que
se sabe até hoje sobre o comportamento reprodutivo destes organismos no seu ambiente natural é
que estes parecem escolher o local de postura dos ovos de forma muito seletiva, depositando seu
ovos entre as folhas, plantas flutuantes e orifícios. Alguns machos de Electrophorus electricus
(Linnaeus, 1766) e Sternopygus macrurus (Bloch & Schneider, 1801) exibem cuidados parentais. O
gênero Microsternarchus Fernández-Yépez, 1968, foi descrito com base em diversas características
morfológicas analisadas em 28 indivíduos coletados no rio São José, Venezuela, em 1965. Este
gênero possui órbita soldada ao olho; região pós-cefálica com escamas e ausência de dentes
exteriores (Fernández-Yépez, 1986; Albert & Crampton, 2003), são organismos seletivos quanto ao
microhabitat em que vivem, sendo encontrados, preferencialmente, em pequenos cursos de água,
sob a liteira em bancos de areia (Nijssen e Isbrüker, 1972). É um gênero monotípico, tendo sido
designado de Microsternarchus bilineatus, a única espécie descrita, por possuir 2 faixas dorsais
escuras. Esta espécie possui uma DOE bifásica, de fraca intensidade, com aproximadamente 3 ms
de duração. Essas DOEs podem apresentar modificações com alterações na composição físico-
química da água (Pirnentel-Souza, 1988). Assim, o estudo dos parâmetros ecológicos e físico-
químicos que influenciam a reprodução dos Gymnotiformes apresenta-se como um estudo de
importância para a manutenção da sua conservação, através da utilização de indivíduos obtidos em
laboratório e não extraídos do ambiente e para a conservação do próprio ecossistema amazônico. O
objetivo do estudo foi induzir e acompanhar os processos biológicos da maturação sexual em
cativeiro de uma família de peixes elétricos, de forma a contribuir para o conhecimento sobre a
desova e criação de alevinos da espécie de Microsternarchus bilineatus em laboratório. Para isso,
foram controlados os parâmetros físico-químicos da água e a alimentação fornecida aos animais em
experimento, de forma a induzir a maturação gonadal do grupo experimental. Também registrou-se
a descarga do órgão elétrico de cada indivíduo durante os experimentos e mediu-se as alterações
biométricas (comprimento total e padrão) durante a maturação gonadal. Para a realização deste
trabalho foram coletados Microsternarchus bilineatus no Município de Novo Airão; os animais foram
transportados para o Laboratório de Fisiologia Comporta mental onde um machos e cinco fêmeas
foram selecionados para serem utilizados no experimento proposto. A indução da maturação sexual
de Microsternarchus bilineatus seguiu o protocolo de Kischbaum (1979), que realizou trabalho
similar controlando a alternância das estações de seca e chuva, e manipulando os fatores físico-
químicos como: pH, condutividade, pressão hidrostática e etc. Nesse trabalho, foi utilizado um
aquário de 200 Litros com fundo coberto de areia, folhas, algas artificiais e pedaços de troncos para
simulação de um ambiente natural. Em um período de 15 dias, o grupo experimental foi mantido no
aquário com o nível de água estagnado em 15% de sua capacidade total, a condutividade foi
mantida em 171 us/cm, pH em 5, temperatura em torno de 24°C e concentração de oxigênio por
volta de 5 a 7 mgjl. Após este período, a simulação da cheia foi iniciada com a adição de água
destilada em dois dias da semana, aumentando, assim, a pressão hidrostática e diminuindo a
condutividade da água pela diluição gradual dos sais, a alimentação (Artemia salina, microcrustáceo,
e Enchytraeus albidus, microverme) era fornecida em dois horários a cada dia e a iluminação ligada
e desligada de doze em doze horas para a simulação do dia e da noite. Ao fim de 56 dias de
simulação da estação da seca para a estação das chuvas, foi possível a visualização da maturação
gonadal nas fêmeas do grupo experimental, porém com diferentes estágios de desenvolvimento
gonadal. Já sobre os fatores fisico-qulmicos, tem-se a conclusão de que a condutividade é uma
variável importante na maturação gonadal das fêmeas, pois se percebeu que a maturação ocorreu
entre 314 us/cm e 156 us/crn, e esse valor e conseguido com a adição de água no aquário e
consecutivamente aumento da coluna de água e diminuição gradual dos sais. As gravações das
DOEs do grupo experimental mostrou que são nítidas as variações nas estruturas dos sinais
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gravados em diferentes estágios de desenvolvimento gonadal, reafirmando, assim, que os
Gymnotiformes podem ser estudados também pelas descargas do órgão elétrico. Por fim, percebeu-
se também que a alimentação foi bem aceita pelos peixes e contribuiu muito para o
desenvolvimento gonadal das fêmeas, pois para a maturação das gônadas Kischbaum (1979) afirma
que a alimentação em abundância é essencial.
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