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INTRODUÇÃO:
Fêmeas e machos exibem diferentes características biológicas, incluindo traços
fenotípicos e fisiológicos (PRADHAN & OLSSON, 2015). Ainda, animais de sexos
distintos apresentam dimorfismos cerebrais e diferentes hormônios oriundos do eixo
hipotálamo-pituitária-gonadal (HPG) que podem afetar o comportamento (NGUN et
al., 2011; MCCARTHY et al., 2012). A privação de contato com o sexo oposto pode
afetar o comportamento e a fisiologia do peixe-zebra, sendo que, estudos já
observaram resultados distintos para sexos diferentes, como por exemplo, níveis de
cortisol, ousadia (OSWALD et al., 2012) e locomoção (ARIYOMO & WATT, 2015;
RAMBO et al., 2017). Levando em consideração que os eixos HPG (HOAR et al., 1983) e
HPI
(hipotálamo-pituitária-interrenal)/HPA
(hipotálamo-hipófise-adrenal),
(CANAVELLO et al., 2011) são similares e que interagem entre si em vertebrados, o
objetivo deste trabalho foi analisar se há diferença de comportamento entre machos e
fêmeas e se o modo de habitação influencia

DESENVOLVIMENTO:
Foram utilizados peixes da espécie peixe-zebra (Danio rerio), de ambos os sexos com
0,5 gramas, provenientes da Universidade de Passo Fundo. Os animais foram
separados em quatro grupos: 1) Misto (aquários com ambos os sexos); 2) Comunicação
química (um aquário grande, com uma divisória opaca que separou machos de fêmeas,
permitindo apenas a circulação de água entre os dois compartimentos); 3) Segregados
(aquários com somente machos e somente fêmeas, sem qualquer tipo de contato); 4)
Contato visual (aquários com somente fêmeas e somente machos, com somente
contato visual). A proporção de machos e fêmeas foi de 1:1 e em cada aquário abrigou
16 animais. Os grupos foram ambientados na sala de experimentos durante 20 dias.

Cada animal foi submetido ao teste do tanque novo (TTN) e interação social (TIS). No
TTN os animais foram cuidadosamente retirados de seus respectivos aquários e
colocados no tanque novo, um de cada vez e filmados durante seis minutos. Após o
teste, foi utilizado o software ANY-Maze® (Stoelting Co, IL, USA). No TIS, o peixe
avaliado foi transferido para outros dois tanques, um de cada lado do peixe avaliado,
havia um aquário somente com água e no outro, 15 animais coespecíficos. Neste teste,
a filmagem dos animais foi por dois minutos. Os testes comportamentais ocorreram
com o mínimo de distrações ambientais. Ainda, após os experimentos, os indivíduos
foram anestesiados e eutanasiados para necropsia e confirmação do sexo dos animais,
através da visualização dos ovários nas fêmeas e testículos nos machos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Concluímos que gênero e habitação são fontes de variação nos testes e devem ser
considerados em experimentos futuros.
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