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Introdução

 O termo poraquê vem da língua tupi e significa “o que faz dormir” ou “o que entorpece”, as espécies do gênero 
são conhecidas pela poderosa capacidade de gerar choques elétricos de até 600 volts. (Coates & Cox, 1945; Campos-
da-Paz,  2003).  As  espécies  do  gênero  tem  um  corpo  alongado,  cilíndrico,  crescem  cerca  de  2  m  pesando 
aproximadamente 20 kg. A coloração é marrom-acinzentada no dorso e amarelo ou laranja  escuro na barriga,  não 
possuem escamas e a boca é quadrada  e posicionada  na  extremidade do focinho(figura).  Habitam águas doces do 
Amazonas e bacias hidrográficas da América do Sul, geralmente encontradas em fundos lodosos e em águas calmas ou 
estagnadas. Alimentam-se de invertebrados e pequenos mamíferos. (Nelson e Joseph, 2006).

 O peixe elétrico tem três pares de órgãos abdominais que produzem eletricidade: o órgão “principal”,  órgão do 
“caçador”, e órgão do “Sach”. Estes órgãos formam quatro quintos do seu corpo, dando às espécies a capacidade de 
gerar dois tipos de descargas elétricas: baixa e alta tensão. Estes órgãos são feitos de electrocytes, alinhados para uma 
corrente de íons poderem fluir  através deles e empilhados de modo que cada um contribui  para  uma diferença de 
potencial. Quando os indivíduos querem encontrar alimento, o cérebro envia um sinal através do sistema nervoso para 
os electrocytes, abrindo os canais de íons e acarretando em uma diferença brusca de potencial eléctrico, gerando uma 
corrente eléctrica de maneira  semelhante a uma bateria,  na qual as placas empilhadas produzem uma diferença de 
potencial eléctrico. ( Albert, 2008 ;  Xu, Jian, 2008; Zimmermann, 1976)

As espécies do gênero possuem  brânquias,  mas fazem a captação do ar  atmosférico pelas superfícies e câmaras 
bucais/faríngeas  (o céu da  boca é cheio de reentrâncias  altamente  vascularizadas,  formando uma  grande  área  de 
absorção/troca gasosa), dessa forma, necessitam do ar atmosférico para obter oxigênio. A necessidade de ir a superfície 
para respirar aumenta o risco de contato com pessoas que estiverem no local. Possuem um comportamento reprodutivo 
incomum, durante um período do ano a enguia macho faz um ninho de sua saliva em que as fêmeas acomoda os ovos. 
(Albert, 2001; Assunção, 1995; Froese, 2005)

O poraquê é um peixe nativo da Amazônia, no entanto está colonizando açudes e rios do Estado de Pernambuco, 
podendo se tornar uma espécie invasora. Diversos alunos, funcionário e professores da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco,  afirmam  terem vistos exemplares  de peixes elétricos  dentro  do campus  da  universidade,  o presente 
estudo teve por objetivo verificar a ocorrência e  área de distribuição da espécie dentro da universidade.  

Material e métodos

A área de estudo foram dois córregos (Ponto 1 e Ponto 2)(Figura  2) próximos ao Departamento de Tecnologia 
Rural, contido no campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Durante cinco dias semanais, no período de 
três meses, foram realizadas observações diárias de trinta minutos e, quando possível, feitos registros fotográficos dos 
pontos  de  observação  e  espécimes.  Para  identificação  do  gênero  foram  observados  caracteres  morfológicos  e 
anatômicos,  como coloração,  tamanho  aparente  e  morfologia  corporal.  As  imagens  obtidas  foram  analisadas  e 
comparadas com literatura  taxonômica específica. Com intuito de elucidar  questões sobre a presença e histórico da 
espécie no campus, foram realizados levantamentos bibliográficos e entrevistas com moradores da região, professores, 
funcionários e alunos da universidade.
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Resultados e Discussão 

Foram totalizados 60 dias de observação, onde em 12 deles foram possíveis observar espécimes do gênero (Figura 3), 
com ocorrência máxima de três indivíduos simultaneamente.  A morfologia do córrego e o número de observações 
sugerem a não existência de um grande número de indivíduos (15>), possivelmente pelo difícil acesso das espécies ao 
local,  baixa disponibilidade  de alimento e impactos antrópicos nas  proximidades do local.  Não foram registradas 
ocorrências de espécimes no córrego 2, esses resultados podem estar associados a  baixa profundidade do local ( ± 35 
cm) e o grande número de objetos obstruindo a passagem. 

A espécie é nativa da Amazônia, no entanto, segundo moradores da região, foi introduzida no açude Dois Irmãos cerca 
de 20 anos atrás, o que provavelmente possibilitou a disseminação da espécie e sua distribuição ao longo dos córregos 
com ligação ao ambiente. Funcionários da estação de piscicultura, localizada na UFRPE, afirmam ter encontrado 
exemplares do peixe dentro dos viveiros. O uso do córrego 1 como canal de abastecimento da estação pode explicar a 
ocorrência da espécie no local.  

No total 36 pessoas foram entrevistadas, dentre elas, dez já tinham ouvido falar sobre a ocorrência da espécie no local 
e duas já viram algum exemplar na região. Alguns dos alunos entrevistados relataram usar os córregos para recreação, 
no entanto desconheciam o risco. 

As  observações  e  registros  fotográficos  são  evidencias  concretas  sobre  a  ocorrência  do  peixe  elétrico  do gênero 
Electrophorus no campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco, sua origem provavelmente está associada à 
inserção da espécie no açude Dois Irmãos.
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Figura 1 – Peixe elétrico poraquê do gênero 
Electrophorus. Fonte: OpenCage Figura 2 – Área de estudo

Figura 3 – Exemplar de peixe elétrico 
encontrado no Córrego 1. 
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