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RESUMO 

 

 

 
Larvas de tilápia nilótica (Oreochromis niloticus) com nove dias pós-eclosão foram expostas 
em experimentos semi-estáticos a concentrações crescentes de carbofuran, um inseticida 
carbamato utilizado mundialmente na agricultura. Após 96 h de exposição de grupos de larvas 
ao carbofuran, os efeitos das concentrações 10, 50, 100, 200, 300 e 400 µg/L de carbofuran 
foram avaliados sobre a taxa de mortalidade. Além disso, foram quantificados em larvas 
individuais após a exposição o biomarcador fisiológico representado pela atividade da 
acetilcolinesterase, biomarcadores comportamentais relacionados à atividade natatória, visão, 
captura de presas e fuga de predadores, além da taxa de incremento em peso. Para 
quantificação dos parâmetros comportamentais em cada larva individualmente, a acuidade 
visual foi avaliada diretamente, e o comportamento das larvas em diferentes arenas 
experimentais foi gravado em vídeos digitais com posterior quantificação dos parâmetros 
comportamentais. A atividade da enzima acetilcolinesterase diminuiu após exposição ao 
carbofuran. A velocidade de natação e o deslocamento linear diminuíram com a exposição ao 
carbofuran. A acuidade visual foi progressivamente piorando de forma dose-dependente, e 
foram detectadas diferenças estatísticas entre as larvas do controle e as que foram expostas a 
concentrações a partir da concentração de 50 µg/L (p < 0,001). O número de ataques 
efetuados pelas larvas de tilápia para capturar presas (náuplios de Daphnia magna) diminuiu 
em larvas que foram expostas ao carbofuran com diferença estatística entre o controle e as 
larvas que foram expostas à concentração de 400 µg/L. O incremento em peso foi 
significativamente reduzido de forma dose-dependente, sendo que o incremento em peso do 
controle foi estatisticamente diferente de todos os outros tratamentos (p < 0,05). O número 
total de evasões das larvas de tilápia aos ataques do predador também foi reduzido com o 
aumento das concentrações de carbofuran com diferenças estatísticas entre as larvas do 
controle e as que foram expostas às concentrações de 100, 200 e 300µg/L (p < 0,05). Estes 
resultados demonstram que a exposição de estágios sensíveis de peixes a concentrações 
subletais ambientalmente relevantes do carbofuran podem afetar aspectos fundamentais da 
ecologia larval dos mesmos que são relevantes para o seu recrutamento e consequente 
manutenção das populações. 

 

Palavras-chave: Carbofuran. Oreochromis niloticus. Acetilcolinesterase. Comportamento. 
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                                                     ABSTRACT 

 

 

 
Nile tilapia Oreochromis niloticus at 9 days post-hatch were exposed in semi-static 
experiments to the carbamate insecticide carbofuran, which is globally applied in agricultural 
systems. The effects of exposure of groups of larvae for 96h to 10, 50, 100, 200, 300 and 400 
µg/L were quantified in terms of mortality rates. In addition, after the exposure period the 
physiologic biomarker acetilcholinesterase was measured in pooled larvae, and behavioral 
biomarkers related to swimming, vision, prey capture and predator avoidance were quantified 
in individual larvae, as well as their growth in weight. The behavioral parameter visual acuity 
was measured in acetilcolina larva individually, and the other parameters were quantified by 
analysis of digital videos after recording of behavior of the individual larvae in different 
arenas and experimental setups. The activity of the enzyme acetylcholinesterase decreased 
after exposure to carbofuran. Swimming speed and linear distance swam decreased with 
carbofuran exposure. Visual acuity progressively got worse with carbofuran exposure, and 
statistical differences were detected between control larvae and larvae from concentrations 
starting at 50 µg/L (p < 0,001). The number of attacks to prey (Daphnia magna nauplii) 
decreased in larvae exposed to carbofuran, with statistical difference between controls and 
larvae from  the 400 µg/L group. Growth in weight was significantly reduced in a dose 
dependent manner, and growth in controls was statistically different than growth in larvae 
from all other treatments (p < 0,05). The total number of evasions of tilapia larvae to predator 
attacks was also reduced at carbofuran concentrations of 100, 200 e 300 µg/L (p < 0,05). 
These results show that exposure of sensitive early life stages of fish to sublethal 
concentrations of carbofuran can affect fundamental aspects of fish larval ecology that are 
relevant to recruitment and maintenance of populations. 

 

Keywords: Carbofuran. Oreochromis niloticus. Acetylcholinesterase. Behavior. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

1.1 A Ecotoxicologia 

 

A ecotoxicologia é a ciência que estuda os efeitos deletérios não-intencionais causados 

por compostos químicos em ecossistemas e organismos constituintes (Walker, Hopkin et al., 

2005). 

Tendo em vista que o ambiente aquático é um meio invariavelmente atingido por 

poluentes ambientais, a preocupação com a contaminação dos sistemas aquáticos tem crescido 

no meio científico, e a ecotoxicologia se faz uma ferramenta útil para a avaliação dos efeitos 

gerados aos organismos. Para estudos toxicológicos os peixes são um excelente modelo de 

espécies bioindicadoras  (Scott e Sloman, 2004). 

O paradigma da relação dose-resposta em Ecotoxicologia também assume que todos 

os efeitos decorrentes da exposição a contaminantes ambientais se iniciam com uma interação 

deste contaminante com o denominado sítio de ação ou receptor, que pode ser tanto um 

conjunto de células como o tecido branquial em contato direto com a água ou uma molécula 

representada por uma enzima ou gene presente nas células de determinado tecido ou órgão. 

Esta idéia está representada graficamente na Figura 1, ilustrando os diferentes níveis de 

organização biológica através dos quais os efeitos de compostos químicos ambientais podem 

se propagar ao longo dos ecossistemas, desde níveis suborganísmicos, passando por respostas 

dos indivíduos como membros de populações, até respostas que caracterizam processos 

ecológicos que ocorrem ao nível de populações e comunidades dos diferentes ecossistemas. 

 

 
Figura 1- Níveis de organização biológica através dos quais os efeitos de um contaminante ambiental 
pode ser propagar, e sua relação com o conceito de biomarcadores e bioindicadores.  
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O termo biomarcador tem origem na toxicologia humana e farmacologia, tendo sido 

incorporado à ecotoxicologia, onde se tornou palavra chave. A definição de biomarcadores 

tem passado por uma evolução desde o início de sua aplicação na ecotoxicologia, e a 

definição proposta por Walker e colaboradores no seu livro texto Princípios de Ecotoxicologia 

(Walker, Hopkin et al., 2005) tem sido utilizada por muitos pesquisadores atuando na área.  

Biomarcadores podem, desta forma, ser definidos como efeitos de compostos 

químicos variando de níveis subcelulares de organização biológica até o nível de indivíduos. 

Abrangem efeitos bioquímicos, fisiológicos, histológicos, morfológicos e comportamentais 

que caracterizem uma alteração com relação a uma situação em que a exposição química está 

ausente, e as respostas se encontram dentro da faixa homeostática normal dos organismos. 

Como exemplos de biomarcadores, podemos considerar desde efeitos bioquímicos como a 

indução de enzimas de biotransformação, mutações genéticas, alterações fisiológicas 

relacionadas a alterações metabólicas e ionorregulatórias, alterações histológicas na estrutura 

celular de tecidos específicos, deformidades morfológicas macroscópicas externas, até 

alterações comportamentais dos indivíduos afetados.  

Por outro lado, o conceito de bioindicadores de poluição é mais frequentemente 

associado a níveis mais altos de organização biológica (Van Gestel e Brumelen, 1996), como 

em estudos de diferentes populações e comunidades de ecossistemas impactados por 

compostos químicos. Neste caso, o enfoque está em níveis biológicos superiores ao indivíduo, 

sendo avaliados parâmetros populacionais, relacionados às taxas de variação populacional 

(que resultam dos processos de nascimento, mortalidade e dispersão), ou à presença e 

ausência do organismo. Efeitos ao nível de comunidades também são frequentemente 

avaliados com base nos parâmetros da mesma. 

Bioindicadores e biomarcadores de neurotoxicidade em peixes são ferramentas úteis 

da ecotoxicologia para se estimar o potencial tóxico de contaminantes (Beauvais, Jones et al., 

2000). 

Recentes avanços na ecotoxicologia têm mostrado que observações a nível fisiológico 

e de comportamento podem constituir uma sensível abordagem no monitoramento de 

toxicidade subletal (Little e Finger, 1990; Scherer, 1992; Leticia e Gerardo, 2008). 

Experimentos toxicológicos têm focado em parâmetros comportamentais que refletem como 

um contaminante afetará a saúde ecológica ou o desempenho de um indivíduo exposto (Scott 

e Sloman, 2004). 

O maior desafio da ecotoxicologia de peixes continua sendo a aquisição de um 

conhecimento razoável sobre os efeitos de contaminantes químicos através de diferentes 
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níveis de organização biológica. Este entendimento deverá incluir não somente mecanismos 

ao nível molecular, celular e fisiológico que acarretam déficits ao nível de indivíduo, mas 

também mecanismos ecológicos onde parâmetros relativos aos indivíduos possam servir de 

base para a previsão de efeitos deletérios ao nível de populações, os quais são considerados 

relevantes pela sociedade e tomadores de decisão (Clark, Dickson et al., 1999).  

 

1.2 Fontes de Contaminação Aquática 

 

As principais fontes de contaminação dos recursos hídricos são: esgotos de cidades 

sem tratamento que são lançados em rios e lagos; aterros sanitários que afetam os lençóis 

freáticos, os defensivos agrícolas que escoam com a chuva sendo arrastados para os rios e 

lagos, os garimpos que lançam elementos químicos, como o mercúrio, em rios e córregos e as 

indústrias que utilizam os rios como carreadores de seus resíduos tóxicos (Embrapa, 1994).  

Embora a agricultura seja apenas uma das inúmeras fontes não-pontuais de poluição, 

geralmente é apontada como a maior contribuinte de todas as categorias de poluentes (Edwin, 

1996), devido ao uso de grandes quantidades de agrotóxicos nessa prática (Garcia De Llasera 

e Bernal-Gonzales, 2001). Os principais processos que governam o destino dos agrotóxicos 

no solo são mostrados na Figura 2. 

Nas últimas décadas o consumo de pesticidas no Brasil tem aumentado a taxas bem 

elevadas. Entre os anos de 1964 e 1991 o aumento no consumo de pesticidas foi de 276%, e 

entre 1991 e 2000 o aumento foi de 176% (Scorza, 2006). De modo geral, o consumo de 

agrotóxicos no meio rural decresce na seguinte ordem: herbicidas > inseticidas > fungicidas. 

Embora os herbicidas sejam mais utilizados, em geral a toxicidade deste grupo de substâncias 

é inferior à dos inseticidas (Who, 1990). Os inseticidas são substâncias químicas, cujo uso é 

amplamente difundido no mundo, podendo ser agrupados em quatro categorias principais: os 

organoclorados, os piretróides, os organofosforados e os carbamatos (Klaassen e B., 1999).  

Organofosforados e carbamatos são usados como venenos de contato, fumigantes e 

inseticidas sistêmicos para quase todos os tipos de controle de insetos. Por esses inseticidas 

serem utilizados em grandes áreas anualmente, ecossistemas aquáticos próximos a áreas de 

agricultura são com frequência inadvertidamente impactados através da pulverização 

excessiva e pelo escoamento superficial. Em áreas de intensa agricultura, a biota aquática 

pode ser exposta a estes inseticidas por períodos prolongados durante a época de crescimento 

da cultura, quando o uso de inseticidas é mais intenso (Gruber e Munn, 1998). O uso de 
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grandes quantidades de pesticidas nas atividades de agricultura é uma das principais causas de 

poluição de águas superficiais e subterrâneas (Garcia De Llasera e Bernal-Gonzales, 2001). A 

importância dos pesticidas em garantir patamares elevados de produtividade das principais 

culturas tem sido inquestionável. No entanto, existem questionamentos referentes à saúde 

humana e ao meio ambiente (Scorza, 2006). 

Níveis de pesticidas medidos em águas superficiais geralmente estão numa faixa 

abaixo da concentração letal para organismos aquáticos, mas efeitos subletais adversos podem 

resultar de exposição a pesticidas em concentrações ambientalmente relevantes (Steinberg, 

Lorenz et al., 1995; Saglio, Trijasse et al., 1996). Numerosos estudos toxicológicos têm 

mostrado que muitos organofosforados e carbamatos são prejudiciais a vertebrados não-alvo, 

com efeitos variando de crônico, danos subletais a toxicidade aguda (Matsumura, 1985). 

 A onipresença de pesticidas na superfície das águas requer que testes biológicos 

sensíveis sejam desenvolvidos para estudar a relativa ocorrência e a toxicidade aos 

organismos do ambiente (Saglio, Bretaud et al., 2003). Neste sentido, um grande número de 

estudos tem utilizado parâmetros de efeito biológico classificados como biomarcadores e 

bioindicadores, dependendo do nível de organização biológica a que se referem, como 

ferramentas funcionais para avaliar a toxicidade deste grupo de contaminantes químicos 

(Walker, Hopkin et al., 2005).  

 

 
Figura 2 - Principais processos que governam o destino dos pesticidas no solo. 

               Fonte: Scorza (2006). 
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1.3 Carbofuran 

 

O carbofuran (2,3 – dihydro – 2,2 – dimethyl benzofuran – 7 – yl methylcarbamate) 

(Figura 3) é um carbamato inseticida sistêmico, nematicida e acaricida comumente usado no 

mundo inteiro (Bretaud, Toutant et al., 2000), cujo mecanismo de ação, assim como outros 

carbamatos e pesticidas organofosforados, é via inibição da enzima acetilcolinesterase (Grue, 

Gilbert et al., 1997). 

 

                                
          Figura 3 - Estrutura química do Carbofuran. 

 
O carbofuran é um produto usado mundialmente no controle de insetos em uma ampla 

variedade de culturas de frutas, vegetais, cereais, algodão e cana-de-açúcar (Yang, Goldsmith 

et al., 1996).   

O procedimento de controle de pragas consiste na aplicação direta do carbofuran 

granular na plantação ou na água de irrigação quando a presença de larvas de besouros ou 

outros insetos são detectadas (Plese, Paraiba et al., 2005). 

No Brasil a aplicação de inseticidas nos procedimentos de controle de pragas é uma 

prática comum durante os últimos anos (Plese, Paraiba et al., 2005). No Estado de 

Pernambuco, no Brasil, uma das principais atividades da agricultura na região envolve a 

plantação de cana-de-açúcar, onde o carbofuran é aplicado no solo dessa cultura para 

combater os nematóides endoparasitos sedentários, que com frequência, são reconhecidos 

como indutores da maior parte das perdas de produção da cana-de-açúcar (Luc, Sikora et al., 

2005). 

Conforme os valores das propriedades físico-químicas, o carbofuran demonstra ter 

uma alta solubilidade em água (baixo LogKow), não ser volátil sob temperatura atmosférica 
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(baixo Kaw), ter baixa afinidade com partículas sólidas (baixo Koc), e alto potencial de 

lixiviação (GUS elevado) e uma meia-vida relativamente longa (DT).  

A solubilidade do carbofuran em água é de 320 mg L -1 e o coeficiente octanol-água 

(LogKow) é igual a 2,32 (Tomlin, 2000).  A meia-vida do carbofuran é de 78 h (na lâmina 

d’água), seu coeficiente de partição ar-água (Kaw) é 1,23 x 10-7 não sendo, portanto, volátil 

sob temperatura atmosférica. Seu coeficiente de partição carbono orgânico – água do solo 

(Koc) é 22 mL g -1  (Hornsby, 1995), esse valor indica baixa afinidade com partículas sólidas 

(fração orgânica do solo) e alta afinidade com a lâmina d’água e com a solução de água 

presente no solo.  

Segundo Scorza (2006), o índice de GUS é igual a 4,52 indicando alto potencial de 

lixiviação. O tempo necessário para que 50% da concentração inicial de carbofuran presente 

no solo desapareça é de 50 dias (DT50).   

Embora o carbofuran mostre uma boa eficiência agronômica, este inseticida tem 

restrições ambientais devido aos riscos de contaminação (Plese, Paraiba et al., 2005). Em 

2005 na União Européia e em 2007 nos EUA o uso do carbofuran foi proibido devido a sua 

ecotoxicidade. Nos EUA os riscos do carbofuran à saúde humana e ecológica foram as causas 

da proibição. Em termos de risco ecológico, o grupo das aves foi determinante para esta 

proibição, mas o potencial tóxico do carbofuran a mamíferos, insetos, invertebrados aquáticos 

e peixes também foi avaliado e levado em conta (Usepa, 2007).  

Devido ao uso generalizado na agricultura e a relativa boa solubilidade em água, o 

carbofuran pode contaminar águas superficiais e subterrâneas e, por isso, acarreta risco ao 

ambiente (Brkic, Vitorovic et al., 2008). Há relatos que o carbofuran tem sido detectado no 

solo, superfície e águas de chuva, e concentrações de até 26 µg/L têm sido encontradas em 

corpos de água (Matthiessen, Sheahan et al., 1995). Sabe-se que a presença contínua do 

carbofuran em canais de água e rios pode causar riscos subletais ou crônicos para organismos 

aquáticos (Plese, Paraiba et al., 2005), uma vez que o carbofuran é tóxico para 

microcrustáceos e vertebrados da mesma cadeia alimentar (Gupta, 1994), para a fauna e para 

peixes, com concentração letal a 96 h geralmente abaixo de 500 µg/L para peixes (Saglio, 

Bretaud et al., 2003).  
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1.4 Utilização de peixes na Ecotoxicologia 

 

O aumento da entrada de contaminantes ambientais nos ecossistemas aquáticos tem 

gerado a necessidade de se entender e avaliar os efeitos biológicos de xenobióticos sobre a 

biota aquática. Neste sentido, um grande número de estudos tem utilizado biomarcadores e 

bioindicadores como ferramentas funcionais para avaliar a toxicidade de compostos para as 

populações naturais (Walker, Hopkin et al., 2005), especialmente para os peixes. 

Não há espécies padronizadas ou grupos de espécies utilizadas para testes 

toxicológicos que avaliem o comportamento de organismos aquáticos. Diferentes espécies 

frequentemente apresentam diferentes respostas comportamentais e fisiológicas à exposição a 

contaminantes (Kane, 2005), da mesma forma que existe uma grande variação na 

sensibilidade de diferentes espécies ao mesmo composto em termos da dose necessária para 

causar sua mortalidade. 

Os peixes são importantes tanto ecologicamente quanto economicamente, 

representando o mais biodiverso grupo dos vertebrados, apresentam uma grande variedade de 

estratégias comportamentais e reprodutivas, e têm um papel significativo na cadeia alimentar 

como consumidores (predadores) e como presas. Esta variedade de comportamentos e habitats 

aumenta a probabilidade de sua exposição potencial a diferentes matrizes ambientais onde 

contaminantes podem ter se acumulado, desde a forma dissolvida, em suspensão na coluna de 

água, até adsorvido ao sedimento. Por fim, a literatura extensa sobre seu comportamento, 

fisiologia e requerimentos ambientais os torna um grupo de grande importância na avaliação 

dos efeitos biológicos de contaminantes (Rand, 2008). 

O teste de toxicidade aguda com peixes formou a base para o primeiro protocolo de 

testes de toxicidade da American Society for Testing and Materials (ASTM), e nos anos 60 a 

American Public Health Association incluiu os procedimentos para os testes de toxicidade 

com peixes no famoso Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(Apha, 1960). 

Peixes são espécies ideais para ensaios comportamentais após a exposição a vários 

estressores e a contaminantes químicos devido ao seu contato direto e constante com o 

ambiente aquático onde a exposição ao contaminante ocorre sobre a superfície inteira do 

corpo; à sua relevância ecológica em muitos sistemas naturais (Little, Dwyer et al., 1993); ao 

seu fácil cultivo; e a relativa facilidade de reprodução; além da longa história de uso na 

toxicologia comportamental. Alterações no comportamento de peixes, particularmente em 
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espécies não-migratórias, podem também fornecer importantes índices para avaliação do 

estado do ecossistema (Kane, 2005).  

Devido a sua importância como indicadores de qualidade ambiental, algumas espécies 

de peixes são utilizadas como organismos-teste em estudos ecotoxicológicos (Tomita e 

Beyruth, 2002). Espécies como Danio rerio, Pimephales promelas e Oryzias latipes são 

comumente utilizadas como modelos de peixes para testes padronizados de laboratório. 

No Brasil, um grande número de espécies de peixes marinhos e de água doce têm sido 

estudadas com enfoque ecotoxicológico em estudos envolvendo diferentes tipos de 

biomarcadores de efeito a nível suborganísmico de animais coletados em campo (Lindes-

Arias, Inacio et al., 2008), expostos em laboratório (Matsuo, Wood et al., 2005), bem como 

envolvendo parâmetros a nível populacional e de comunidades (Araujo, 1998).  

Cichlidae é uma família de peixes de água doce da ordem Perciformes que inclui cerca 

de 105 gêneros e 1900 espécies, representando a maior família de peixes (em termos de 

número) e cerca de 5% dos vertebrados existentes na Terra. Os ciclídeos têm ampla 

distribuição geográfica nas Américas, África, Madagáscar, litoral sul da Índia, Sri Lanka e 

Oriente Médio (Kullander, 1998).  

A tilápia-do-nilo ou tilápia nilótica Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) é uma 

espécie de peixe pertencente à família dos ciclídeos, é nativa da África e foi introduzida no 

Brasil em 1971 (Galli e Torloni, 1992). Sua desova é parcelada, não realizam migrações e 

cuidam da prole. As tilápias constroem ninhos junto ao sedimento para depositar seus ovos, 

incubando-os na boca. Alimentam-se na natureza de plâncton, mas podem apresentar hábito 

onívoro na presença de alimento em excesso (Galli e Torloni, 1992). Apesar de não ser uma 

espécie nativa no Brasil, ela se propagou pelas diferentes regiões do país através de projetos 

de piscicultura, e tem sido útil no monitoramento de efeitos biológicos decorrentes da 

exposição a contaminantes em diferentes corpos de água doce no Brasil (Bainy, Saito et al., 

1996; Lindes-Arias, Inacio et al., 2008).  

Além disso, a sensibilidade de estágios iniciais de desenvolvimento em peixes e 

invertebrados a diferentes tipos de contaminantes químicos é geralmente maior, e o uso destes 

estágios aumenta ainda mais a sensibilidade da ferramenta representada pelo uso de 

parâmetros de efeito, biomarcadores ou bioindicadores, na avaliação de qualquer potencial 

problema biológico decorrente da contaminação de ambientes aquáticos pelas mais diversas 

atividades humanas. 
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1.5 Biomarcadores fisiológicos e correlação com 

biomarcadores comportamentais 

 

Exposição a concentrações subletais de contaminantes podem produzir mudanças 

bioquímicas resultando em distúrbios na fisiologia geral de peixes (Saglio, Bretaud et al., 

2003). Efeitos de xenobióticos têm sido mostrados por afetar os níveis de catecolaminas no 

cérebro. A maioria dos estudos concernentes aos efeitos de contaminantes nos níveis de 

catecolaminas em peixes tem considerado metais pesados (Zhou, Rademacher et al., 1999). 

Níveis de catecolaminas no cérebro podem influenciar o comportamento de peixes com 

consequências na atividade locomotora (Ortiz e Lutz, 1995) e agressão (Winberg e Nilsson, 

1993). Catecolaminas podem ser influenciadas por fatores fisiológicos e ambientais, tais como 

o ciclo reprodutivo (Saglio, Trijasse et al., 1996). 

O aumento de cortisol no plasma é também uma típica resposta bioquímica a 

contaminantes, outros efeitos tais como alteração no metabolismo de carboidrato também tem 

sido relatada. Entre os pesticidas, essas respostas bioquímicas têm sido investigadas 

principalmente em peixes expostos a inseticidas organofosforados e organoclorados (Gimeno, 

Ferrando et al., 1994; Sancho, Ferrand et al., 1997).  

Parâmetros quantitativos a nível estrutural, fisiológico ou comportamental 

relacionados ao sentido do olfato constituem parâmetros sensíveis para avaliação do efeito de 

contaminantes (Saglio, Bretaud et al., 2003), uma vez que o olfato desempenha um 

importante papel na sobrevivência de peixes, mediando um grande número de 

comportamentos fundamentais, incluindo alimentação, fuga de predador, cópula, migração, 

desova e cuidado parental (Hara, 1993).  

Diretamente expostos ao meio aquático, os receptores olfativos de peixes são os 

primeiros alvos da interação com poluentes presentes no ambiente externo, conduzindo a 

possíveis alterações dos processos naturais de quimiocomunicação (Saglio, Bretaud et al., 

2003). A quimiorrecepção é um importante contribuinte para permitir que peixes respondam 

ao seu ambiente, e o olfato é um sentido químico predominante em peixes (Hara, 1993). A 

maioria dos estudos referentes aos impactos de contaminantes no sistema olfativo tem focado 

em efeitos de vestígios de metais. Os estudos têm mostrado que metais entram no sistema 

olfativo de peixes (Tjälve e Henriksson, 1999), onde eles podem potencialmente causar a 

morte de células ou alterar a função normal do olfato (Scott e Sloman, 2004). 
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Exposição por duas horas de truta arco-íris ao cobre e mercúrio fora suficiente para 

diminuir as respostas do bulbo a odores. A redução da resposta do bulbo chegou a 49% após 

exposição por uma e duas semanas à água contaminada por cádmio, cobre, ou mercúrio (Scott 

e Sloman, 2004). Além de vestígio de metais, outros pesticidas alteram a transmissão elétrica 

dentro do sistema olfativo de peixes. Moore e Waring (1996) expuseram o epitélio olfativo de 

salmão macho no estágio de transição do ambiente de água doce para o marinho a atrazina, 

diazinon, ou carbofuran, e mediram a resposta a nível eletrofisiológico num olfatograma das 

sinapses a partir do bulbo olfatório destes machos após exposição ao ferormônio feminino 

prostaglandina F2alfa. Exposição aguda a todos os três pesticidas reduziram a resposta a nível 

sináptico, indicando uma disfunção da necessária comunicação hormonal entre machos e 

fêmeas, que foi correlacionada com a diminuição da quantidade de esperma e testosterona 

plasmática nestes machos (Scott e Sloman, 2004). 

Em se tratando de organofosforados e carbamatos, os efeitos a longo prazo destes 

compostos na biota aquática são difíceis de se analisar porque a maioria destes compostos têm 

uma meia-vida relativamente curta, são altamente solúveis e em geral tem uma baixa taxa de 

acumulação (Nimmo, 1985). Embora estas características geralmente sejam vistas como 

positivas para pesticidas, o mecanismo de ação ao nível fisiológico destes compostos causam 

problemas para a vida aquática (Gruber e Munn, 1998). 

A medida da inibição da acetilcolinesterase em vertebrados é uma medida fisiológica 

amplamente aceita como método diagnóstico de exposição a agentes anticolinesterásicos, 

como os organofosforados e os carbamatos (Stanley, 1993). Devido à especificidade desse 

efeito neuroquímico, este parâmetro tem sido usado como um indicador de exposição de 

espécies não-alvo a estes grupos de inseticidas (Gruber e Munn, 1998). Desde a década de 

1950, os efeitos dos anticolinesterásicos em peixes vêm sendo estudados em indivíduos não 

intencionalmente expostos (Sturm e Hansen, 1999). 

A acetilcolinesterase é uma enzima, e como se sabe, as enzimas são catalisadores 

biológicos que aumentam a velocidade de uma reação química sem serem consumidos. A 

maioria das enzimas é altamente específica em relação à reação a ser catalisada. Assim, a 

acetilcolinesterase catalisa a reação de hidrólise da acetilcolina formando colina e acetato, 

como se indica na Figura 4, estando explicitada na Figura 5 a ação do centro ativo da enzima 

neste processo. 
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Figura 4 - Acetilcolina dando origem à colina e acetato por ação da enzima acetilcolinesterase.  
Fonte: Sousa e Rebelo (2008). 
 

O diagrama abaixo mostra a ligação da acetilcolina ao centro ativo da 

acetilcolinesterase e a respectiva catálise: 

 

                         
Figura 5 - Ligação da acetilcolina ao centro ativo da acetilcolinesterase e a respectiva catálise.  
Fonte: Sousa e Rebelo (2008).  
  

Esta ação pode ser inibida por substâncias que se ligam ao centro ativo da 

acetilcolinesterase. É o que acontece, por exemplo, com os carbamatos. A Figura 6 apresenta 
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um diagrama de um carbamato ligado covalentemente a um fragmento de serina no centro 

ativo da acetilcolinesterase. 

 

                          
Figura 6 - Carbamato ligado covalentemente a um fragmento de serina no centro ativo da 
acetilcolinesterase.  
Fonte: Sousa e Rebelo (2008). 

 

A toxicidade do carbofuran tem sido relacionada com efeitos inibitórios na atividade 

da enzima acetilcolinesterase nas sinapses colinérgicas e nas junções neuromusculares (Gupta, 

1994; Bretaud, Toutant et al., 2000). Em vertebrados, inclusive em peixes, a acetilcolina é um 

neurotransmissor primário de diversos sistemas neurais, notavelmente nas sinapses 

neuromusculares, no sistema nervoso autônomo e através do cérebro (Schwartz, 1995; 

Donald, 1998). Durante a transmissão colinérgica de impulsos neurais, a acetilcolina se liga a 

um dos dois tipos gerais de receptores: receptores nicotínicos ou receptores muscarínicos 

(Schwartz, 1995). Nas sinapses neuromusculares, a acetilcolina liga-se a receptores 

neuromusculares, resultando na excitação e contração muscular. Receptores muscarínicos 

estão presentes no sistema nervoso autônomo e no cérebro; a acetilcolina se ligando aos 

receptores muscarínicos pode causar excitação ou inibição (Schwartz, 1995; Donald, 1998). A 

colinesterase nas membranas pós-sinápticas degrada a acetilcolina para cessar a transmissão 

neural colinérgica. 

Uma vez que a acetilcolina está ativa em todo o sistema nervoso em peixes, 

contaminantes que interferem na transmissão colinérgica neural podem causar vários tipos 

específicos de neurotoxicidade, que podem inclusive levar à mortalidade. Em exposições 

subletais, tais contaminantes que inibem a acetilcolinesterase podem causar alterações em 

múltiplas funções, incluindo metabolismo de carboidratos (Beauvais, Jones et al., 2000), 

reprodução (Bhattacharya, 1993) e diversos tipos de comportamento (Dutta, Marcelino et al., 

1992; Pavlov, Chuiko et al., 1992).  

Ainda em relação aos peixes, a acetilcolinesterase é extremamente importante para 

muitas tarefas fisiológicas tais como: acasalamento, evasão de predador e orientação para 
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capturar alimento. Ao diminuir a quantidade de acetilcolinesterase, os peixes juvenis mantêm 

uma alta presença de acetilcolina dentro das sinapses, o que pode alterar o desempenho 

normal do peixe. Isso pode potencialmente aumentar a taxa de predação, diminuindo a 

habilidade deles para manter distância do predador, desviar-se da rota do predador, gerar 

desequilíbrio na natação e equilíbrio dentro da coluna d'água  (Little e Finger, 1990; Saglio, 

Trijasse et al., 1996), e dificultar o encontro de parceiros sexuais para o acasalamento (Dutta e 

Arends, 2003). 

 

1.6 Biomarcadores ou parâmetros comportamentais 

 

Muitas pesquisas têm utilizado medidas comportamentais em peixes para o 

monitoramento de contaminação ambiental ecologicamente relevante (Atchison, Henry et al., 

1987), focando em parâmetros comportamentais que refletem como um contaminante afetará 

a saúde ecológica ou o desempenho de um indivíduo exposto (Scott e Sloman, 2004). 

Morte ecológica é um fenômeno onde os animais não são manifestadamente 

prejudicados por um contaminante, mas a exposição causa alterações no seu comportamento 

ou fisiologia de tal maneira que o organismo não é capaz de funcionar ecologicamente como o 

esperado (Mesa, Poe et al., 1994; Scott e Sloman, 2004). 

O comportamento animal representa uma expressão integrada de respostas fisiológicas 

para o ambiente (Clotfelter, Bell et al., 2004). Indicadores comportamentais fornecem 

respostas integradas de vários níveis de organização biológica, sendo resultado de aspectos 

moleculares, fisiológicos e ecológicos da toxicologia. Um melhor entendimento dos efeitos 

toxicológicos nos sistemas naturais pode ser alcançado pela integração de indicadores 

comportamentais de toxicidade com indicadores de outros níveis de organização (Scott e 

Sloman, 2004). 

A história de vida dos peixes está intimamente associada a numerosas interações 

interespecíficas (ex: predação) e intraespecíficas (ex: reprodutiva e não-reprodutiva), que 

invariavelmente dependem do desempenho de comportamentos apropriados. Interações 

comportamentais associadas à capacidade de fugir de um predador e comportamentos sociais 

formam uma parte importante de uma bem sucedida estratégia adaptativa de história de vida. 

Alterações comportamentais associadas à capacidade de capturar alimento, fugir de predador, 

reprodução e hierarquia social podem ser mais ambientalmente relevantes que simples 
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respostas comportamentais a contaminantes, quando se considera os impactos potenciais 

sobre as populações de peixes (Scott e Sloman, 2004). 

Por causa dessa inevitável integração com outros níveis de organização biológica, o 

comportamento precisa ser considerado não isolado, mas como algo que resulta de outros 

processos biológicos internos e externos. Embora consideremos parâmetros comportamentais 

práticos, além de serem medidas ecologicamente relevantes de efeitos toxicológicos, o uso 

destes parâmetros comportamentais é beneficiado pela consideração simultânea de 

indicadores tanto fisiológicos (a nível suborganísmico) quanto ecológicos (a nível superior ao 

de organismo) de toxicidade (Scott e Sloman, 2004).  

Estudos estão começando a correlacionar alterações fisiológicas, induzidas pela 

exposição a substâncias tóxicas, com perturbações comportamentais. Esta correlação é ideal 

para estudos de efeitos de contaminantes ambientais (Scott e Sloman, 2004). 

O desempenho de um comportamento normal de um indivíduo segue sequências 

fisiológicas que são desencadeadas por um estímulo externo que ativa a rede neural. Uma 

alteração que se inicie antes de se completar esta sequência fisiológica provavelmente 

resultará em alterações comportamentais. O início desta sequência também pode ser afetado 

por numerosas influências fisiológicas e ambientais. Respostas comportamentais 

inapropriadas a um estímulo fisiológico e ambiental, devido a efeitos tóxicos de 

contaminantes aquáticos, podem gerar sérias implicações para a sobrevivência (Scott e 

Sloman, 2004). 

 

1.6.1 Natação 

 

Atividade natatória é um consistente indicador de toxicidade subletal para uma ampla 

variedade de espécies expostas a diferentes compostos químicos sob várias condições, sendo, 

portanto, particularmente adequada para análises quantitativas dos efeitos da poluição química 

sobre os animais (Saglio, Bretaud et al., 2003).  

Os diversos componentes comportamentais da atividade locomotora satisfazem 

critérios importantes para a seleção de parâmetros comportamentais para estudos de 

toxicidade (Saglio, Bretaud et al., 2003) por poderem ser rotineiramente medidos, acessíveis 

na maioria das espécies e sensíveis a uma ampla faixa de contaminantes (Saglio, Bretaud et 

al., 2003). Medidas do comportamento natatório não são destrutivas e podem ser feitas com o 
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mínimo de stress ao peixe, permitindo repetições das medições sobre os mesmos indivíduos 

durante uma exposição (Little e Finger, 1990). 

No passado, os procedimentos convencionais para avaliação de parâmetros 

comportamentais relacionados ao desempenho natatório foram relatados como sendo 

insensíveis (Kane, Salierno et al., 2004). No entanto, a quantificação de parâmetros 

relacionados à locomoção tem progredido nos últimos anos, principalmente devido à melhoria 

contínua dos processadores de computador e dos métodos de imagem digital. Estudos do 

movimento de peixes tipicamente envolvem videografia e quantificação dos parâmetros de 

movimento. Parâmetros relacionados ao movimento são projetados para discernir alterações 

nos padrões de natação em geral, em resposta à exposição ao estressor. Parâmetros 

comportamentais quantificados através da análise de movimento tipicamente incluem 

distância total percorrida, velocidade, aceleração, ângulos de giro e freqüência, o tempo de 

natação, assim como da distribuição horizontal e vertical dos indivíduos (Kane, 2005), e é o 

parâmetro mais frequentemente avaliado nas investigações de toxicidade em peixes (Little e 

Finger, 1990).  

Comportamentos relacionados à natação são de alta significância ecológica, uma vez 

que eles estão envolvidos na maioria dos aspectos das relações intraespecíficas (interações 

sociais, formação de cardumes, cópula, comportamentos parentais) e interespecíficas 

(comportamento alimentar, fuga de predador), bem como na orientação geral do peixe dentro 

do seu ambiente (migração, fuga de áreas de risco) (Saglio, Bretaud et al., 2003). 

A atividade natatória é um parâmetro geral comumente utilizado para avaliar 

mudanças na locomoção relacionadas a contaminantes, esse parâmetro inclui variáveis como: 

frequência e duração de movimentos, velocidade de natação e distância percorrida.   

Modificações no comportamento natatório relacionadas à exposição a contaminantes 

geralmente ocorrem bem mais cedo que a mortalidade, independentemente do tipo do 

comportamento avaliado (Little e Finger, 1990; Little, 2001). O comportamento natatório 

pode ser alterado antes mesmo de uma redução no crescimento ser detectada. Exposição a 

apenas 0,1 a 5% da CL50 podem induzir mudanças no comportamento natatório (Little e 

Finger, 1990). 

Atividade natatória está relacionada à frequência com que as larvas podem encontrar 

alimentos e predadores (Fuiman, Rose et al., 2006). O padrão de atividade das presas pode 

influenciar a predação por afetar a habilidade de predadores para reconhecerem uma presa 

potencial (Buskey, Coulter et al., 1993). A hiperatividade pode atrair a atenção de predadores 

e aumentar a vulnerabilidade da presa (Eisler, 1979; Little, Archeski et al., 1990; Triebskorn, 
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Koehler et al., 1994) , e a hipoatividade pode diminuir a alimentação através da diminuição da 

taxa de encontro com presas, bem como diminuir a taxa de predação. 

Em laboratório, as mudanças sutis que surgem da exposição podem ser confirmadas 

através de comparações com os controles ou com respostas observadas durante um período de 

pré-exposição (Kane, 2005). 

 

1.6.2 Visão 

 

A visão tem um papel crucial nos primeiros estágios de vida da maioria dos peixes 

teleósteos, sendo o período em que ocorre o desenvolvimento do olho e o estabelecimento da 

visão funcional essencial para a percepção do alimento (Gerking, 1994) e fuga de predadores 

(Fuiman e Magurran, 1994). O desenvolvimento adequado da estrutura do sistema visual bem 

como o estabelecimento de visão funcional é fundamental para o recrutamento das espécies 

(Blaxter, 1986). 

A capacidade visual dos peixes tem sido avaliada através do uso de métodos 

comportamentais, os quais tendem a estar intimamente relacionados ao desempenho das 

capacidades sensoriais do animal. A percepção visual tem componentes de resolução espacial 

(a capacidade para discriminar detalhes) e resolução temporal (a capacidade de detectar 

movimento). O estudo de aspectos espaciais e temporais no sistema visual dos peixes pode ser 

baseado na avaliação da resposta optomotora, um comportamento instintivo apresentado pelos 

peixes em que eles nadam na mesma direção do movimento de faixas pretas e brancas 

movimentando-se dentro do seu campo de visão (Harden Jones, 1963; Easter e Nicola, 1996; 

Carvalho, 2002).  

A capacidade visual pode ser estimada pela quantificação da acuidade visual (Blaxter, 

1986). A acuidade visual é um parâmetro fundamental relacionado ao sistema visual que pode 

ser definido como o mínimo de ângulo que um estímulo projeta na retina e que ainda pode ser 

detectado. A acuidade visual é um dos principais parâmetros que definem a capacidade visual 

dos organismos, e o ângulo de acuidade visual pode ser relacionado com a distância de 

percepção de presas e predadores (Blaxter, 1986). 

A visão tem sido extensivamente estudada como um dos principais sistemas sensoriais 

envolvidos em respostas de escape (Dill, 1974; Domenici, 2002)  e fornece uma alta resolução 

espacial e temporal de informação da identidade, distância, velocidade e direção da 

aproximação de predadores (Hemmi, 2005b). 
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As respostas a sinais visuais associados a predadores podem ser alteradas pela 

exposição a contaminantes (Scott e Sloman, 2004), da mesma forma que respostas 

comportamentais a sinais químicos de ameaça de predação. 

A resposta de escape a sinais visuais requer tanto a percepção do predador pela presa e 

uma decisão para escapar (Blaxter e Fuiman, 1990; Hemmi, 2005a), baseados no nível do 

risco percebido. Escapar de predadores num momento em que eles não ofereçam riscos é 

energeticamente custoso e ocorre em detrimento de outros comportamentos relacionados com 

a aptidão. O risco de uma aproximação direta de predadores é transmitido pela imagem de 

ampliação da retina (Ydenberg e Dill, 1986); peixes normalmente escapam quando a taxa de 

variação deste sinal atinge certo limiar (Dill, 1974). Responder antes do tempo (cedo) pode 

permitir que os predadores compensem as primeiras reações da presa, enquanto escapar no 

último momento possível pode ser vantajoso (Blaxter e Fuiman, 1990; Fuiman, 1993).  

A primeira etapa do evento de captura de presas é a percepção da presa, e a visão é 

essencial nesta etapa do evento, além de outros sistemas sensoriais que também estão 

envolvidos (Gerking, 1994). A eficiência na procura e detecção, bem como a precisão no 

ataque e consequente captura de presas está diretamente relacionada com o refinamento da 

visão (Evans e Fernald, 1990). 

Em suma, a exposição a contaminantes que alterem a capacidade visual de peixes pode 

comprometer a sobrevivência dos mesmos pelos diferentes mecanismos ecológicos e 

comportamentais descritos acima. 

 

1.6.3 Captura de presas 

 

O sucesso da captura de presas como um biomarcador comportamental é 

ecologicamente relevante (Weis, Samson et al., 2001). A sequência de comportamentos 

utilizada para localizar e capturar presas tem sido examinadas detalhadamente e decomposta 

dentro de eventos discretos, tais como: procurar, reconhecer a presa, perseguir, atacar, 

manipular e subjugar a presa até sua ingestão completa e passagem para o trato digestivo 

inferior (Webb, 1986). Exames cuidadosos dos comportamentos envolvidos em cada um 

destes eventos têm conduzido a um melhor entendimento das estratégias de busca, gasto de 

energia durante a procura, e influência ambiental e do desenvolvimento no sucesso da captura. 

Entender as bases comportamentais da predação contribui para paradigmas centrais da 

ecologia, tais como a teoria de forrageamento ótimo  (Fuiman, Rose et al., 2006). 
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A visão, além de outros sistemas sensoriais, é importante para a detecção e eventual 

captura e ingestão de presas no ambiente natural, especialmente em estágios iniciais de 

desenvolvimento em peixes (Gerking, 1994). A eficiência na procura e detecção, bem como a 

precisão no ataque e consequente captura de presas está diretamente relacionada com o 

refinamento da visão (Evans e Fernald, 1990). 

Os contaminantes ambientais podem alterar vários aspectos do metabolismo em 

peixes, desde respostas do organismo inteiro (ex: taxa metabólica e capacidade de natação) a 

respostas em nível de tecido (ex: disponibilidade metabólica de substrato e atividade 

enzimática). Ao alterar o metabolismo, a disponibilidade de energia, as necessidades 

alimentares e a assimilação pelos peixes, contaminantes aquáticos podem alterar as estratégias 

de otimização do forrageio, causando efeitos danosos. Esta teoria em essência trata de uma 

teórica estratégia ótima em que o gasto energético com a busca da presa seja equilibrado de 

modo que haja uma maior disponibilização de energia para manutenção e/ou crescimento e 

reprodução (Scott e Sloman, 2004). Portanto, diferentes contaminantes ambientais podem 

prejudicar o comportamento alimentar de peixes, afetando a motivação para se alimentar e/ou 

a habilidade para capturar presas (Weis, Samson et al., 2003). O tempo de manipulação da 

presa pode ser aumentado pela exposição a substâncias tóxicas, e podem contribuir para 

reduzir as taxas de alimentação (Weis, Samson et al., 2003). Redução na alimentação é uma 

resposta comum e ecologicamente relevante a exposição a contaminantes, levando à 

diminuição de energia ingerida. A redução na ingestão de alimento pode reduzir o 

crescimento e prolongar o desenvolvimento larval, aumentando também o risco de predação e 

reduzindo a sobrevivência (Zhou, 2001). 

Alterações no comportamento alimentar de peixes em experimentos de laboratório têm 

sido notadas em resposta a exposição a concentrações subletais de vários poluentes (Little, 

Archeski et al., 1990; Morgan e Kiceniuk, 1990) e, no ambiente, podem estar relacionadas ao 

comprometimento do crescimento e declínio da população (Weis, Samson et al., 2003). 
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1.6.4 Fuga de predador pela perspectiva das presas 

 

O evento de predação é umas das principais fontes de mortalidade em todos os 

estágios de vida, mas, principalmente para larvas de peixes. A capacidade de fuga de predador 

é crucial para a sobrevivência do organismo (Zhou, 1998).  

Os animais têm uma série de defesas contra predadores, a fim de minimizar os 

encontros para reduzir o sucesso da captura de um ataque através da evasão (Fuiman e 

Magurran, 1994). 

Uma avaliação, pela perspectiva das presas, da interação predador-presa durante o 

evento de predação, para identificar os atributos que promovem a sobrevivência, nos 

fornecerá entendimento das estratégias comportamentais utilizadas pelas presas para evitar a 

predação (Fuiman, Rose et al., 2006). A sequência de comportamentos de presas num evento 

de predação tem sido estudada. Ao contrário dos predadores, durante a predação, as presas 

podem ter menos opções comportamentais, que podem ser: redução da probabilidade de que 

um predador atacará por mimetismo com a coloração do ambiente, sinalização de 

impalatabilidade ou de ausência de conteúdo energético que justifique o ataque, e a efetiva 

evasão ou resposta de escape (Fuiman, Rose et al., 2006). 

Fatores que afetam o sucesso de uma resposta de escape têm sido estudados por vários 

autores e incluem tempo, direção e desempenho locomotor das respostas de escape (Dill, 

1974; Webb, 1984; Webb e Weihs, 1986; Domenici e Blake, 1997; Lefrancois, Shingles et 

al., 2005; Walker, Ghalambor et al., 2005). Além desses, a visão tem sido estudada 

extensivamente como um dos principais sistemas sensoriais envolvidos nessas respostas (Dill, 

1974; Fuiman, 1993; Domenici, 2002). 

Mecanismos que aumentam a vulnerabilidade das presas incluem falha para detectar 

predadores e mau desempenho das respostas de escape (Mesa, Poe et al., 1994). Uma vez que 

a visão está relacionada à detecção e a natação pode estar associada a um bom desempenho 

nas respostas de escape, alterações no sistema visual e no comportamento natatório podem ser 

responsáveis por essas falhas.   

Predadores podem afetar espécies de presas em diferentes graus, dependendo em 

grande parte da capacidade da presa para evitar a predação (Vamosi e Schluter, 2002). 

Entretanto, muitos contaminantes químicos podem alterar a capacidade da presa para detectar 

e responder a um predador, podendo, portanto, aumentar a mortalidade induzida por predação 

(Little, Archeski et al., 1990).  
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Respostas comportamentais aos primeiros sinais de alerta (químico ou visual) de um 

risco de predação podem ser afetadas por uma alteração no sistema sensorial ou na motivação 

para responder corretamente. Mais ainda, alguns contaminantes têm o potencial de alterar a 

capacidade do peixe para responder durante os estágios finais do evento de predação, 

alterando a habilidade de escape dos indivíduos (Scott e Sloman, 2004). 

É razoável propor que alterações nos comportamentos de fuga de predadores podem 

alterar a relação predador-presa nos ecossistemas naturais e a estrutura da comunidade, devido 

ao aumento da susceptibilidade à predação por parte das populações de peixes (Scott e 

Sloman, 2004).  

Em suma, os comportamentos do predador e da presa exposta a contaminantes 

usualmente determinam o resultado da interação entre eles, mas os resultados acumulados de 

efeitos dos contaminantes tanto na presa quanto no predador podem ter uma influência 

importante na população (Fuiman, Rose et al., 2006).  

 

1.6.5 Reprodução 

 

O sistema reprodutivo é um provável alvo de compostos que têm como mecanismo de 

ação a disfunção endócrina. Os efeitos de compostos que têm este mecanismo são 

frequentemente notados na determinação do sexo, características sexuais secundárias, 

oogênesis, espermatogênesis e na maturação sexual (Crisp, Clegg et al., 1998). Tais efeitos 

podem ocorrer através de exposição direta ou indireta ao contaminante ou efeitos 

transgeracionais. Alguns dos mais significantes estudos de campo com compostos com o 

potencial de disfunção endócrina têm focado em parâmetros reprodutivos. Diminuição da 

espessura da casca de ovos causada por exposição ao DDT provocou o famoso declínio 

populacional de aves nos EUA em 1970 (Clotfelter, Bell et al., 2004).  

O sucesso da reprodução em peixes requer o desempenho de vários comportamentos. 

Estes incluem desova no local selecionado, defesa territorial do local da desova, construção 

do ninho, corte e desova, e investimento pós-fecundação (tais como limpeza do ninho, guarda 

e o comportamento de aeração dos ovos com a cauda exercido por muitos peixes (Scott e 

Sloman, 2004). Exposição a contaminantes que alterem o desempenho efetivo de 

comportamentos associados a todos os estágios reprodutivos pode diminuir o sucesso 

reprodutivo. Alteração na diferenciação sexual e redução da fertilidade foi observada em 

peixes coletados a jusante de efluentes de esgoto e de fábricas de papel e celulose (Clotfelter, 
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Bell et al., 2004). Alterações na sincronia necessária para a ocorrência de comportamentos 

reprodutivos apropriados podem afetar a escolha do parceiro o sucesso da fertilização ou a 

sobrevivência da prole no ambiente natural (Scott e Sloman, 2004).  
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2. INTRODUÇÃO 
 

Pesticidas são substâncias amplamente utilizadas nas atuais práticas de agricultura. 

Devido aos seus efeitos tóxicos causados em organismos não-alvo, muitos pesticidas podem 

gerar sérios prejuízos aos ecossistemas (Bretaud, Toutant et al., 2000). Ambientes aquáticos 

são particularmente sujeitos à contaminação por pesticidas, devido à lixiviação dos mesmos 

do solo de áreas tratadas e ao escoamento de águas destas áreas para ambientes aquáticos 

(Bretaud, Toutant et al., 2000). Entre os inseticidas, o carbofuran (2,3 – dihydro – 2,2 – 

dimethyl – benzofuran – 7 – yl methylcarbamate) é um nematicida e acaricida de largo 

espectro comumente usado no mundo inteiro (Bretaud, Toutant et al., 2000), cujo mecanismo 

de ação é via inibição da enzima acetilcolinesterase (Sousa e Rebelo, 2008). O carbofuran é 

usado no controle de insetos em uma ampla variedade de culturas de frutas, vegetais, algodão, 

grãos e cana-de-açúcar (Yang, Goldsmith et al., 1996).  

Embora o carbofuran mostre uma boa eficiência agronômica, este inseticida tem 

restrições ambientais devido aos riscos de contaminação (Plese, Paraiba et al., 2005). 

Segundo a classificação pelo índice GUS, o carbofuran, que apresenta valor de 4.52 no seu 

índice de GUS, tem um alto potencial de lixiviação (Scorza, 2006). Segundo a USEPA(2004), 

valores da CL50 (96 h) do carbofuran para diferentes espécies de peixes de água doce variaram 

entre 88 e 1990 µg/L. Para invertebrados de água doce os valores da CE50 (48 h) variaram 

entre 29 e 38,6 µg/L. A CL50 (24-48 h) para peixes varia entre 280 e 8500 µg/L, sendo que 

crustáceos e larvas de insetos estão entre os grupos de organismos mais susceptíveis, com 

toxicidade aguda numa faixa de 1,6 a 500 μg/L (Dutra, Fernandes et al., 2009). 

Recentemente, em 2007, o uso do carbofuran foi proibido nos Estados Unidos devido 

à avaliação dos riscos à saúde humana e ecológica. Aves, em termos de risco ecológico, foi o 

principal grupo determinante desta proibição, mas efeitos em peixes também foram levados 

em conta, além de mamíferos, insetos e invertebrados aquáticos.  

Em peixes os parâmetros afetados pelo carbofuran foram a taxa de sobrevivência de 

larvas, em exposição a 56,7 µg/L e a taxa de eclosão de embriões, que foi considerada o 

parâmetro mais sensível com a menor concentração de efeito observável igual a 6 µg/L de 

carbofuran (Usepa, 2007).  

Em Royal Lake Basin (Estado de Washington) o carbamato carbaryl foi detectado em 

28% das amostras analisadas com concentrações variando de 0,003 a 0,1 µg/L (Gruber e 
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Munn, 1998). Concentrações de carbofuran abaixo de 26 µg/L têm sido detectadas em águas 

escoadas de áreas tratadas (Matthiessen, Sheahan et al., 1995).  

No Estado de Pernambuco, uma das principais atividades da agricultura na região 

envolve a plantação de cana-de-açúcar (Barros, Moura et al., 2005), onde o carbofuran é 

aplicado no solo dessa cultura como inseticida para combater os nematóides endoparasitos 

sedentários, que são reconhecidos como indutores de perdas de produção da cana-de-açúcar 

(Luc, Sikora et al., 2005). A Agência Nacional de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do 

Estado de Pernambuco (CPRH) não monitora a presença de compostos orgânicos em 

ecossistemas aquáticos do Estado, portanto, não há informações químicas sobre a possível 

presença de carbofuran nos corpos de água de Pernambuco. 

Níveis de pesticidas medidos em águas superficiais geralmente estão numa faixa 

abaixo da concentração letal para organismos aquáticos. Entretanto, efeitos subletais adversos 

podem resultar de exposição a concentrações ambientalmente relevantes. A presença contínua 

de carbofuran em canais de água e rios pode causar efeitos subletais ou crônicos para 

organismos aquáticos  (Bretaud, Toutant et al., 2000; Crepeau e Kuivila, 2000).  

A medida da atividade da enzima acetilcolinesterase é rotineiramente usadas como 

biomarcador de exposição aos inseticidas organofosforados e carbamatos (Grue, Gilbert et al., 

1997), grupo ao qual pertence o carbofuran. Baixas concentrações de compostos 

organofosforados e/ou carbamatos podem inibir a acetilcolinesterase, o que conduz ao 

acúmulo da acetilcolina nas sinapses colinérgicas e nas junções neuromusculares de 

vertebrados (Gupta, 1994; Sancho, Ferrando et al., 1997). Diminuição na atividade da 

acetilcolinesterase, em peixes, pode afetar comportamentos relacionados à natação e à função 

optomotora (visão) (Beauvais, Jones et al., 2000; Dutta e Arends, 2003).  

A maioria dos dados de avaliações de toxicidade de contaminantes tem focado em 

parâmetros relacionados ao comportamento natatório (Little e Finger, 1990; Richmonds e 

Dutta, 1992; Steinberg, Lorenz et al., 1995; Bretaud, Toutant et al., 2000), por serem 

rotineiramente medidos, acessíveis na maioria das espécies e sensíveis a uma ampla faixa de 

contaminantes (Saglio, Bretaud et al., 2003). Além de apresentarem alta significância 

ecológica, parâmetros relacionados à natação estão envolvidos na maioria dos aspectos das 

relações intraespecíficas (interações sociais, formação de cardumes, cópula, comportamentos 

parentais) e interespecíficas (busca e captura de alimento e fuga de predadores), bem como na 

orientação geral do peixe dentro do seu ambiente (migração, fuga de áreas de risco) (Saglio, 

Bretaud et al., 2003). 
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Assim como a natação, a visão é outro comportamento que pode ser afetado pela 

exposição a contaminantes. A diminuição na atividade da acetilcolinesterase afeta o 

comportamento optomotor, indicativo de déficit na função visual, que é essencial para 

execução de comportamentos, tais como: a capacidade de alimentação, a identificação e fuga 

de predadores e a orientação espacial do peixe dentro de seu ambiente (Dutta, Marcelino et 

al., 1992; Richmonds e Dutta, 1992).  

O funcionamento correto de comportamentos relacionados à natação e à visão é 

imprescindível para o sucesso na busca por alimento, orientação em direção ao alimento e sua 

efetiva captura, e fuga de predadores (Dutta e Arends, 2003; Saglio, Bretaud et al., 2003). 

Portanto, alterações nestes comportamentos podem ser potencialmente severas para alterar a 

sobrevivência de peixes no seu ambiente natural. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 Geral 

 
Avaliar os efeitos causados pelo inseticida carbofuran em parâmetros de efeito ao 

nível fisiológico e comportamental em peixes. 

 
 

3.2 Específicos 

 
• Avaliar o efeito do carbofuran na visão de larvas expostas a estes compostos; 

• Avaliar a detecção, captura de presas e fuga de predadores; 

• Avaliar parâmetros relacionados à atividade de natação; 

• Avaliar a atividade da enzima acetilcolinesterase em peixes da espécie 

Oreochromis niloticus expostos em laboratório. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Animais 

 

Larvas de tilápia (Oreochromis niloticus) com cerca de 9 dias pós-eclosão, pesando 

em média 0,007 g e medindo entre 8 e 10 mm de comprimento total foram obtidas da estação 

de piscicultura da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Estas larvas 

encontravam-se mais precisamente entre os estágios 23 (larvas avançadas) e 26 (juvenil 

inicial), segundo classificação proposta por (Fujimura e Okada, 2007).  

Até o início da exposição, as larvas foram mantidas em baldes de 75 L, com troca de 

água diária de pelo menos 100%, a uma temperatura entre 26 e 27°C e pH entre 7 e 8. As 

larvas foram alimentadas uma vez por dia com 0,3 g de ração para peixes com 45% de 

proteína (Alcon Artemia, Camboriu, SC).  

 

4.2 Qualidade da água 

 

A qualidade da água utilizada nos experimentos foi avaliada durante os experimentos, 

e as análises realizadas com testes colorimétricos da marca LabconTest indicaram ausência de 

amônia total, nitrato e nitrito, ferro = 0,5 mg L-1, dureza total = 50 a 150 mg L-1 (água 

branda), oxigênio dissolvido > 6 ppm, pH = 8,05. A temperatura durante o período de 

exposição e experimentos comportamentais variou entre 25 e 26°C. 

 

4.3 Preparação das soluções e exposição ao carbofuran na 

forma comercial Furadan e na forma pura 

 

Uma solução estoque diluída de carbofuran foi feita a partir do produto comercial na 

forma líquida Furadan, com concentração de 350 g/L do ingrediente ativo carbofuran. Para o 

preparo da solução estoque foram pipetados 2,5 mL do Furadan, que foi diluído a 100 mL 

com água destilada, aferindo-se o volume final em um balão volumétrico. Volumes pré-

calculados desta solução estoque diluída de carbofuran foram misturados com a água presente 

em aquários reservatório de 20L para atingir as concentrações nominais de 10, 50, 100, 200, 

300, 400 e 500 µg/L. A água nestas concentrações armazenada em cada um destes aquários 



 

38 
  

 
 

reservatório de 20L abastecem por gravidade aquários de 15L onde as larvas foram expostas 

ao carbofuran, ou mantidas em água limpa no aquário controle. 

Para a preparação da solução de carbofuran a partir do composto com 98% de pureza 

na forma sólida (Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA) foram dissolvidos 2,5 g de carbofuran em 

100 mL de etanol P.A. A partir desta solução estoque de carbofuran, foram calculados os 

volumes necessários para se obter as concentrações desejadas. 

A água nas diferentes concentrações de exposição foi renovada em 130% diariamente 

em todos os tratamentos, inclusive nos controles. 

 

4.4 Exposição das larvas ao carbofuran preparado a partir do 

Furadan 

 

Todos os experimentos em que foram avaliados os parâmetros comportamentais se 

basearam em larvas expostas a soluções de carbofuran preparadas a partir do Furadan. 

Em cada aquário de 15 litros foram colocados 4 béqueres flutuantes  de 250 mL com 

janelas de nylon de malha 300 µm para propiciar a difusão da solução de carbofuran. Em cada 

béquer foram mantidas 10 larvas durante a exposição, somando um total de 40 indivíduos por 

tratamento. Durante o período de exposição os peixes foram alimentados uma vez por dia com 

ração artificial (Alcon Artemia).  

 

4.5 Comparação da sensibilidade das larvas ao Carbofuran 

puro e na forma comercial Furadan 

 

Foi comparado o efeito sobre a taxa de mortalidade do carbofuran na forma comercial 

vendida com a denominação Furadan com o seu efeito quando na forma pura. Neste 

experimento um grupo das larvas testadas foi exposto a tratamentos nas concentrações de 10, 

50, 100, 200, 300 e 400 µg/L de carbofuran mais o controle para o carbofuran na forma 

comercial Furadan. O outro grupo foi exposto a soluções de carbofuran preparadas a partir da 

solução estoque do composto com pureza 98% (SIGMA-ALDRICH, St. Louis, USA), nas 

concentrações de 10, 100, 200, 300 e 400 µg/L de carbofuran, além de um controle e um 

controle de solvente com 3200 µg/L de álcool P.A. 
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4.6 Quantificação das taxas de mortalidade 

 

Para avaliação das taxas de mortalidade do carbofuran foi realizada uma contagem 

diária em todos os aquários para se registrar o número de larvas mortas em cada um dos 

béqueres flutuantes ou no aquário como um todo, e retirá-las. Os dados de mortalidade foram 

totalizados para um período de exposição de 96 horas, corrigidos com relação aos dados do 

controle usando a fórmula de Abbott, e avaliados pelo modelo de probitos usando o software 

Toxstat versão 3.5 (West e Gulley, 1996). Adequação ao modelo foi avaliada por teste de 

ajustamento de qui-quadrado, sendo os limites fiduciais de 95% calculados. 

 

4.7 Determinação da atividade da acetilcolinesterase 

 

Devido ao pequeno tamanho dos animais, foi feito um pool de três larvas de tilápia 

para cada amostra (n=5 amostras em cada grupo). Cada pool de 3 larvas de tilápia inteiras 

expostas às diferentes concentrações de carbfouran foram homogeneizadas em tampão (Tris 

HCl 50mM, KCl 0,15M, pH 7,4, PMSF 0,1mM) na proporção de 1 g de amostra para 4 mL de 

tampão (1:4), utilizando-se o homogeneizador tipo Potter (Glas-Col), e centrifugadas a 9.000 

x g durante 20 minutos a 4°C. O sobrenadante obtido (fração S9) foi separado em alíquotas e 

estocado em freezer -80°C para posterior determinação da atividade acetilcolinesterase e 

quantificação de proteínas totais.  

A determinação da atividade da enzima acetilcolinesterase foi realizada de acordo com 

o ensaio descrito por Ellman et al. (1961), que se baseia na velocidade de formação do ânion 

colorido ácido tionitrobenzóico (TNB), medida espectrofotometricamente em 412 nm (ε= 

13.600 M-1cm-1). O TNB é formado a partir da reação do grupo tiol da tiocolina, proveniente 

da hidrólise de acetiltiocolina, com o substrato cromógeno ácido ditionitrobenzóico (DTNB) 

(Ellman, Courtney et al., 1961). O ensaio enzimático de 5 minutos foi realizado em tampão 

fosfato de potássio 0,1 M, pH 8,0, contendo DTNB 0,01 M. Como substrato iniciador 

utilizou-se iodeto de acetiltiocolina 0,5 mM. A absorbância basal foi descontada a partir da 

leitura da reação do ensaio na ausência do substrato. As análises foram realizadas em 

duplicata a 25°C, utilizando-se o leitor de microplaca Spectramax 250 (Molecular Devices, 

Sunnyvale, CA). Os reagentes utilizados foram adquiridos da Sigma (St. Louis, MO, EUA).  
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A concentração de proteínas totais foi determinada de acordo com Peterson et 

al.(1977), utilizando-se soro albumina bovina como padrão. A atividade da enzima 

acetilcolinesterase foi normalizada pela quantidade de proteínas totais. 

 

4.8 Sistema de gravação de vídeo 

 

Para os testes comportamentais foram realizadas filmagens através de um sistema de 

câmeras de vídeo tipo circuito fechado de televisão (CFTV) marca MTC modelo KBC602-

LG, sendo cada câmera dotada de uma lente zoom 6-60 mm de distância focal, 

proporcionando uma visão superior com enquadramento total da arena na imagem. Cada 

câmera transmite as imagens dos aquários (arenas experimentais) posicionados abaixo dessas 

câmeras a uma placa de captura de vídeo (Geovision modelo GV-800) num computador capaz 

de processar e gravar as imagens de todos os tratamentos simultaneamente, além de 

possibilitar a visão em tempo real de todas as câmeras no monitor do computador. Para 

maximizar o contraste entre as larvas de peixe e o fundo, as arenas experimentais foram 

posicionadas sobre um tampo de acrílico branco translúcido sob o qual foram instaladas 4 

lâmpadas fluorescentes de luz branca com 58W de potência. 

 

4.9 Atividade natatória 

 

Antes de se iniciar a gravação para as análises de atividade natatória, as larvas foram 

colocadas individualmente em pequenos aquários de 8 cm (comprimento) x 6 cm (largura) x 

8,5 cm (altura) com água sem contaminante. A gravação dos vídeos se iniciou após 5 minutos 

de aclimatação das larvas no interior deste sistema de arenas comportamentais já protegidos 

por uma cortina de tecido preto para evitar estresse causado por pessoas transitando no 

laboratório. Cada vídeo teve uma duração média de 3 minutos. Após as gravações, todos os 

vídeos foram processados pelo software Spyneurotracking (Bose, 2005) que identifica o 

animal e determina suas coordenadas “x” e “y” em cada quadro de uma sequência de imagens 

na arena experimental sendo monitorada. A partir destas coordenadas de posição e das 

dimensões da arena o software calcula o deslocamento linear e a velocidade média do animal.  
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4.10 Acuidade visual  

 

Os testes de acuidade visual foram efetuados utilizando-se um sistema de avaliação da 

função visual adaptado de Carvalho et al., (2002). Durante este teste a larva foi mantida no 

interior de uma câmara teste (tubo de vidro) com um diâmetro ligeiramente maior do que o 

seu comprimento total. Ao redor da câmara teste, no campo visual do peixe, foram 

posicionados cilindros com padrões de listras verticais pretas e brancas de diferentes larguras. 

Um pequeno motor faz girar os cilindros com as faixas pretas e brancas ao redor da câmara. 

Durante o teste, os peixes foram expostos a larguras decrescentes destas faixas verticais pretas 

e brancas. Cada cilindro de PVC apresenta diferentes larguras de faixas pretas e brancas (L), e 

são numerados de 1 a 25 de acordo com essas larguras. Na parte superior da câmara de vidro 

onde fica o peixe fica disposta uma câmera de vídeo P/B (Panasonic, Secaucus, New Jersey, 

U.S.A., model WV-BP330), ligada a um monitor P/B. A câmera é equipada com uma lente 

telemacro que possibilita observar o movimento do globo ocular ou optocinético dos peixes. 

O sistema acima e o compartimento onde é colocada a larva para a avaliação da visão ficam 

dispostos dentro de uma caixa de PVC cinza totalmente opaca, e na parte superior é colocada 

uma lâmpada fluorescente de luz branca com potência de 100 W, de forma a proporcionar 

uma iluminância calibrada em aproximadamente 100 lux com o auxílio de um fotômetro-

radiômetro modelo IL1700 com um sensor de alta resolução SHD033 (International Light, 

Newburyport, Massachusetts, U.S.A.).  

Para se realizar o teste, o cilindro de PVC contendo as faixas, gira no sentido horário 

ou anti-horário ao redor do tubo onde está a larva com o auxílio de pequenos motores 

elétricos com velocidade controlada de aproximadamente 4 a 6 rotações por minuto. Através 

do monitor de TV observa-se o movimento do globo ocular da larva acompanhando ou não o 

movimento das faixas, sendo considerado positivo aquelas que apresentarem pelo menos 4 

movimentos em 10 segundos em ambos os sentidos horário e anti-horário (Carvalho, Noltie et 

al., 2002). Quando considerado positivo, é trocado o cilindro de PVC por um com faixas mais 

estreitas, e assim sucessivamente, até o momento em que a visão for considerada negativa 

pelo procedimento operacional citado acima. A distância entre a superfície externa do tubo de 

vidro onde se encontra o peixe e a superfície interna do cilindro de PVC pode ser também 

denominada distância de reação (DR). 

A acuidade é medida por um ângulo (alfa) que é determinado através de uma relação 

entre a distância de reação (DR) e a largura (L) das faixas do último cilindro com resposta 
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positiva (menor L detectável), e pode ser calculada através da relação trigonométrica 

apresentada na Figura 7. 

 
 

Figura 7 - Relação trigonométrica expressa pela equação alfa = {2arctan [(L/2)/DR]}*180/ π 
entre o ângulo de acuidade alfa (em graus), D: dimensão do menor estímulo detectável sendo 
projetado na retina (largura da listra (L) ou comprimento da presa ou predador) e distância de 
reação (DR) ou R (distância entre a circunferência externa da câmera teste e o plano das 
listras no cilindro giratório). 
 

Dez larvas de tilápia provenientes de cada um dos tratamentos foram testadas para 

avaliação da acuidade após 4 e 5 dias de exposição ao carbofuran. 

 

4.11 Detecção e Captura de presas 

 

No teste de captura de presas foram utilizados sete aquários retangulares com 7,5 cm 

de altura e base de 8 cm x 6 cm formando “arenas” dispostas lado a lado no sistema de 

monitoramento de vídeo ilustrado na Figura 8. 

Os aquários foram preenchidos com 100 mL de água limpa. Em cada aquário foi 

avaliada uma larva de tilápia individualmente, sendo cada uma proveniente de cada um dos 

sete tratamentos simultaneamente. 

Foram utilizadas presas padronizadas representadas por neonatos de 24 a 48 horas de 

vida de (Daphnia magna), com comprimento entre 1 e 2 mm, que foram obtidas da Agência 

Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Pernambuco (CPRH).  Em cada aquário 

relativo a cada um dos tratamentos foi posicionado um tubo de PVC no interior do qual foram 

confinadas as cinco presas padronizadas. Todos os tubos de PVC que confinaram as presas 

foram amarrados a uma haste, e o experimento foi iniciado a partir do momento em que esta 
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haste foi levantada, liberando as presas (Daphnia magna) confinadas em cada um dos 

aquários para o contato com as larvas de tilápia, após três minutos de aclimatação (Figura 8). 

Cada bateria de testes simultâneos avaliou sete indivíduos, um de cada tratamento, e as 

interações predador-presa foram gravadas por aproximadamente dez minutos. Foram testadas 

quinze larvas de cada tratamento. 

As imagens do teste de captura de presas foram analisadas utilizando-se o programa 

Videolog específico da placa Geovision, que permite a reprodução dos vídeos com controle de 

velocidade entre 1/8x e 8x de velocidade. Para cada vídeo foi criada uma planilha de registro 

onde foi registrado o número de ataques realizados pela larva de tilápia.  

 

 
Figura 8 - Desenho esquemático da estrutura dos testes de captura, em vista superior. 
 
 

4.12 Capacidade de fuga de predador 

 

Larvas individuais provenientes de cada um dos diferentes tratamentos e um predador 

controle (Parachromis managuensis). Os predadores foram obtidos da estação de piscicultura 

da Universidade Federal de Pernambuco e se encontravam no estágio juvenil. A larva e o 

predador foram colocados em lados opostos de um aquário de 14 cm de comprimento x 10,5 

cm de largura x 13,5 cm de altura (Figura 9).  

Dentro de cada aquário referente a cada um dos tratamentos foram posicionados dois 

tubos de PVC; um para confinar o predador e outro para confinar a larva proveniente de um 

dos tratamentos durante o período de aclimatação (Figura 10). Os tubos que confinaram os 

predadores e as presas em cada aquário foram amarrados a uma haste. Sobre cada aquário 

uma câmera de vídeo foi posicionada de modo a visualizar os cilindros de PVC colocados 
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dentro dos aquários. Após o período de aclimatação, que durou três minutos, todas as câmeras 

foram ligadas e os tubos de PVC foram levantados simultaneamente, liberando a larva e o 

predador no aquário. Nenhum abrigo foi fornecido para as larvas e o teste durou dez minutos, 

para que as interações entre os mesmos ocorressem. 

Nove larvas de cada tratamento foram testadas. As imagens do teste de fuga de 

predador foram analisadas com o software Videolog, e para cada vídeo foi criada uma 

planilha onde foi registrado se as larvas foram capturas ou não e o número total de evasões 

com sucesso. 

 

 
Figura 9 - Desenho esquemático da estrutura dos testes de fuga de predador, em vista superior. A 
presa é representada pela larva de tilápia e o predador foi representado pelo Parachromis 
managuensis. 
 
 
 
 

 
 

Figura 10 - Desenho esquemático de uma única arena da estrutura dos testes de fuga de predador em 
vista lateral. 
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4.13 Incremento em peso 

 

Antes de se iniciar a exposição, 25 larvas controle de tilápia foram sacrificadas, secas 

e pesadas numa balança analítica (marca Toledo, modelo AR1530) com 0,001 g de precisão. 

Ao final das 96 horas de exposição ao carbofuran, 15 larvas de tilápia de cada tratamento 

foram pesadas a fim de se avaliar a taxa de incremento em peso neste período. 

 

4.14 Distância de reação a presas e predadores e aplicação do 
modelo de alimentação de Blaxter 

 

A distância de reação (DR) a um objeto de tamanho específico é uma forma alternativa 

de se representar a acuidade visual de um animal, sendo conceituada como a distância 

máxima em que este objeto pode estar do observador, e ainda ser detectável. 

A partir do ângulo de acuidade visual e do tamanho de uma presa ou predador (D), 

pode-se estimar a DR (Figura 7), a partir da seguinte equação: 

DR = D/2*TAN(α/2)*π/180, onde: 

DR = distância de reação (mm); D = tamanho da presa ou predador (mm); α= acuidade 

visual (graus); π = 3,14. 

A distância de reação e o deslocamento das larvas de tilápia podem ser utilizados para 

calcular o volume rastreado pelo peixe na sua busca por alimento. Essa informação relaciona 

a capacidade visual do peixe com a capacidade de procura e detecção do alimento num 

ambiente tridimensional representado pela coluna de água. Para isto, a distância de reação é 

um parâmetro importante utilizado na estimativa da área de reação, ou seja, da seção 

transversal do campo visual nas direções horizontal e vertical de uma larva de peixe 

explorando o ambiente durante sua busca por presas. Esta estimativa pode ser obtida 

aplicando-se a seguinte fórmula proposta por Blaxter e Staines (1971): 

Área de reação (mm2) = 2/3 * π(DR)2, onde: 

π = 3,14; DR = distância de reação em mm 

A partir da área de reação, é possível calcular o volume de busca por unidade de 

tempo pode ser calculado multiplicando-se a área de reação pela velocidade de natação: 

 Volume de busca.tempo-1 (L.min-1) = área de reação (mm2) * velocidade de natação 

(mm.min-1) * 106.   
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4.15 Análises estatísticas 

 

Para a análise estatística dos dados foi utilizado o software Sigmastat, a um alfa de 5% 

para todas as análises. Os parâmetros foram analisados quanto à normalidade através do teste 

Kolmogorov-Smirnov e quanto à homogeneidade de variâncias ou heterodasticidade pelo 

teste de medianas Levene. A ANOVA I foi utilizada para os dados que apresentaram uma 

distribuição normal ou homogeneidade de variância. Para os dados que não apresentaram uma 

distribuição normal ou heterodasticidade utilizamos a análise de variância não-paramétrica de 

Kruskal-Wallis. Havendo diferença significativa entre os tratamentos a um nível de 

significância de 5%, foram aplicados testes de comparação múltipla de Dunnett, no caso da 

análise de variância paramétrica de uma via, e de Dunn no caso da análise não-paramétrica de 

Kruskall-Walllis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
  

 
 

5. RESULTADOS 
 

5.1 Variação das taxas de mortalidade e potência tóxica do 

Carbofuran puro e na forma comercial Furadan às larvas de tilápia 

 

A mortalidade das larvas de tilápia expostas ao carbofuran tanto na forma comercial 

Furadan como na forma pura aumentou com o aumento das concentrações de exposição 

(Figura 11). Os dados de mortalidade relativos à exposição ao carbofuran por 96 h na forma 

comercial e na forma pura se ajustaram ao modelo de probitos, e a CL50 para o carbofuran na 

forma comercial Furadan foi igual a 220,7 µg/L, com limites fiduciais de 95% de confiança 

inferior de 191,6 e superior de 254,3 µg/L. A CL50 para o carbofuran na forma pura foi igual a 

214,7 µg/L, com limites fiduciais de 95% de confiança inferior de 200,1 e superior de 229,2 

µg/L. 

Concentração de carbofuran na água (µg/L).
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Figura 11 - Variação da mortalidade de larvas de tilápia expostas ao carbofuran na forma comercial 
Furadan (círculos escuros e linha contínua escura), e na forma pura (círculos cinza e linha contínua 
cinza). As linhas contínuas representam o modelo de probitos aplicado aos dados e as linhas 
tracejadas indicam os limites fiduciais de 95% do método.  
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5.2 Atividade da acetilcolinesterase 

 

A atividade da enzima acetilcolinesterase foi avaliada em larvas de tilápia expostas a 

seis diferentes concentrações do pesticida furadan (10, 50, 100, 200, 300 e 400 µg/L) (Figura 

12). Uma inibição dose-dependente da atividade da acetilcolinesterase foi observada. Nas 

larvas que foram expostas às concentrações de 100, 200, 300 e 400 µg/L a inibição da 

acetilcolinesterase foi estatisticamente diferente do controle (p<0,001). As reduções foram de 

22%, 39%, 59%, 66%, 68% e 46%, respectivamente, para os grupos expostos às 

concentrações de 10, 50, 100, 200, 300 e 400 µg/L. 
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Figura 12 - Atividade da acetilcolinesterase (média ± desvio padrão) das larvas de tilápia 
Oreochromis niloticus após 96 h de exposição ao carbofuran (ANOVA I, F6,34= 6,071, p = 0,070 
(Teste de Dunnett  P< 0,05). Os asteriscos (*) indicam concentrações que diferem significativamente 
do controle. 

 

5.3 Velocidade de natação 

 

Larvas expostas a concentrações crescentes de carbofuran apresentaram tendência de 

diminuição na sua velocidade de natação. As larvas do grupo controle apresentaram uma 

velocidade média de natação de 1,58 cm/s, e nas concentrações de 5, 50, 100 e 500 µg/L de 
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carbofuran as velocidades médias foram iguais a 1,25 cm/s, 1,43 cm/s, 1,17 cm/s, e 0,76 cm/s, 

respectivamente, indicando diminuições de 20,8%, 9,5%, 26% e 52% respectivamente com 

relação ao controle, e estas diferenças foram marginalmente significativas a nível estatístico 

(p=0,08) (Figura 13). 
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Figura 13 - Velocidade média (média ± desvio padrão) das larvas de tilápia Oreochromis niloticus 
após 96 h de exposição ao carbofuran (ANOVA I, F4,38 = 2,198, p = 0,088).  
 

5.4 Deslocamento linear  

 

Larvas expostas a concentrações crescentes de carbofuran apresentaram tendência de 

diminuição na sua distância linear percorrida. A média dos valores da distância linear 

percorrida pelas larvas do controle foi igual a 23,4 cm e para as larvas expostas às 

concentrações de 5, 50, 100 e 500 µg/L as médias de distância linear foram iguais a 18,3 cm, 

21,3 cm, 17,4 cm e 11,3 cm, respectivamente, sendo equivalentes a reduções de 21,7%, 8,7%, 

25,5% e 52% na distância percorrida comparadas com as larvas do controle (Figura 14). Estas 



 

50 
  

 
 

diferenças relativas ao controle foram marginalmente significativas a nível estatístico 

(p=0,08) (Figura 14). 
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Figura 14 - Deslocamento linear (média ± desvio padrão) de larvas de tilápia Oreochromis niloticus 
após 96 h de exposição ao carbofuran (ANOVA I, F4,38 = 2,198, p = 0,088) 
 

5.5 Acuidade visual  

 

Indivíduos de tilápia expostos a concentrações crescentes de carbofuran apresentaram 

um déficit na sua habilidade visual. A mediana da acuidade visual foi igual a 0,4 graus no 

controle. Nas concentrações de 10, 50, 100, 200, 300 e 400 µg/L de carbofuran, a mediana 

dos valores de acuidade visual foram iguais a 1,4, 1,9, 1,9, 2,4, 3,6, 3,4 graus, 

respectivamente. Houve diferenças estatisticamente significativas entre as medianas de 

acuidade das larvas do controle e das larvas expostas às concentrações de 50, 100, 200, 300 e 

400 µg/L de carbofuran (Kruskall Wallis, H6 = 56,8, p < 0,001, teste de comparação múltipla 

de Dunn, p <0,05) (Figura 15). 
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Figura 15 – Graus de acuidade visual (mediana e quartis de 25% e 75%) apresentado por tilápias 
expostas por 96 h ao carbofuran (Kruskal-Wallis, H6 = 56,8, p<0,001). Os asteriscos (*) indicam 
concentrações que diferem significativamente do controle (Teste de Dunn, p <0,05); n = 10. 
 
 

5.6 Captura de presas 

 

Indivíduos de tilápia expostos a concentrações crescentes de carbofuran apresentaram 

um decréscimo no número de ataques efetuados para capturar presas representadas por 

náuplios de Daphnia magna de 24 horas de vida. A mediana do número de ataques foi igual a 

17 no controle. As medianas do número de ataques das larvas de tilápia expostas por 96 horas 

às concentrações de 10, 50, 100, 200, 300 e 400 µg/L de carbofuran foram iguais a 14, 13, 15, 

12, 11 e 5 ataques, respectivamente (Figura 16). Estas medianas correspondem a uma redução 

de 17,6%, 23,5%, 11,7%, 29,4%, 35,2% e 70,5% em relação ao controle. Houve diferenças 

estatisticamente significativas entre as medianas de número de ataques das larvas do controle 

e das larvas expostas à concentração de 400 µg/L de carbofuran (Kruskall Wallis, H6 = 14,3, p 

<0,001, teste de comparação múltipla de Dunn, p <0,05) (Figura 16). 
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Figura 16 - Quantidade de ataques (mediana e quartil) a náuplios de 24 h de vida de Daphnia magna 
realizados por larvas de tilápia após 96 h de exposição ao carbofuran (Kruskall Wallis, H6 = 148,3 p = 
0,015). O asterisco (*) indica a concentração de carbofuran que diferiu estatisticamente do controle 
(Teste de Dunn, p <0,05); n = 15. 

 

5.7 Fuga de predador 

 

Larvas de tilápia controle apresentaram uma maior capacidade de fugir aos ataques do 

predador modelo, representado por juvenis de Parachromis managuensis, que necessitou de 5 

ataques (mediana) para capturá-las. As larvas de tilápia que foram expostas ao carbofuran 

foram capturadas pelo predador modelo após um menor número de ataques pelo predador, 

sendo necessários: 4, 3, 1, 1 e 1 ataque para que o predador conseguisse capturar, 

respectivamente, larvas dos tratamentos 10, 50, 100, 200 e 300 µg/L (Figura 17). Houve 

diferenças estatisticamente significativas entre as medianas de número de ataques dos 

predadores às larvas do controle nas concentrações de 100, 200, 300 µg/L de carbofuran 
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(Kruskall Wallis, H5 = 14,1, p = 0,015, teste de comparação múltipla de Dunn, p <0,05) 

(Figura 17). 
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Figura 17 - Número de ataques (mediana e quartis de 25% e 75%) realizados pelo predador 
(Parachromis managuensis) para capturar larvas de tilápia que foram expostas por 96 h ao carbofuran 
(Kruskall Wallis, H5 = 14,1, p = 0,015). O asterisco (*) indica as concentrações de carbofuran que 
diferem estatisticamente do controle (Teste de Dunn, p <0,05); n = 9. 
 
 

5.8 Incremento em peso ao final da exposição 

 

As larvas de tilápia apresentaram uma diminuição do crescimento em peso após 

exposição ao carbofuran. As larvas ao início da exposição apresentaram um peso de 10,7 ± 

1,8 mg (média ± desvio padrão), e o incremento em peso após o período de exposição foi de 

6,5 mg nas larvas do controle, e de 3,5, 2,8, 2,7, 0,2, -1,3 e -1,1 mg para as concentrações de 

10, 50, 100, 200, 300 e 400 µg/L (Figura 18). O incremento em peso em todas as 

concentrações testadas foi estatisticamente diferente do incremento em peso do controle 
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(ANOVA I, F6,49 = 27,7, p <0,001, seguido de teste de Dunnett, p < 0,05). Nas concentrações 

de 300 e 400 µg/L houve uma pequena perda de peso das larvas expostas (Figura 18). 
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Figura 18 – Incremento em peso (g) (média ± desvio padrão) de larvas de tilápia Oreochromis 
niloticus após 96 h de exposição ao carbofuran (ANOVA I, F6,49 = 27,7, p <0,001). O asterisco (*) 
indica a concentração de carbofuran que diferiu estatisticamente do controle (Teste de Dunnett, p 
<0,05); n = 15. 
 
 

5.9 Distância de reação, área de reação e volume rastreado  

 

Reduções da distância de reação e da área de reação à presa e ao predador foram 

encontradas nos grupos de larvas que foram expostas a concentrações crescentes de 

carbofuran. As áreas de reação à presa e ao predador foram reduzidas a 9,6%, 3,8%, 3,8%, 

2,4%, 0,7% e 0,8% nos grupos de larvas que foram expostas às concentrações de 10, 50, 100, 

200, 300 e 400 µg de carbofuran/L, respectivamente, em relação às larvas do grupo controle 

(Tabelas 1 e 2). 
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TABELA 1 – Valores da distância de reação (DR) e área de reação (AR) à presa pelas larvas de 
tilápia  

 
C.T.: Comprimento total da presa (Daphnia magna) 
 
 
TABELA 2 – Valores da distância de reação (DR) e área de reação (AR) ao predador por larvas de 
tilápia 

 
C.T.: Comprimento total do predador (Parachromis managuensis) 
 

Tendo como base os valores da área de reação e a distância percorrida pelas larvas 

durante os três minutos de gravação do teste que avaliou a habilidade natatória, foi possível 

calcular o volume que poderia ser rastreado pelas larvas de tilápia com base no modelo de 

Blaxter e Staines (1971). Houve diminuição do volume que poderia ser rastreado pelas larvas 

de tilápia que foram expostas a concentrações crescentes de carbofuran. Os volumes de 

busca/tempo foram reduzidos a 3,6%, 2,9% e 1,7% para as larvas expostas às concentrações 

de 50, 100 e 200 µg carbofuran/L, respectivamente (Tabela 3). 
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TABELA 3 - Área de reação a presa e volume rastreado (litros/min) com base no modelo de 
proposto por Blaxter e Staines. 
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6. DISCUSSÃO 
 

Este estudo indicou que a exposição de larvas de tilápia a doses subletais do inseticida 

carbofuran causa efeitos ao nível fisiológico, e que estes efeitos por sua vez levam a uma 

alteração de comportamentos fundamentais para a sobrevivência, crescimento e recrutamento 

da espécie. 

 

6.1 Sensibilidade e potência tóxica do carbofuran puro e na 

forma comercial Furadan na mortalidade de larvas de tilápia 

 

Segundo Dutra et al. (2009) os valores de CL50 96 h do carbofuran para peixes variam 

entre 280 e 8500 µg/L, mas geralmente está numa faixa abaixo de 1000 µg/L para estes 

organismos (Bretaud et al., 2000). Segundo a base de dados da USEPA (2007), a CL50 96 h 

do carbofuran na forma comercial em peixes de água doce varia de 88 µg/L para o bluegill 

sunfish Lepomis macrochirus a 1.990 µg/L para o fathead minnow Pimephales promelas, uma 

variação da ordem de 20x, corroborando os dados mencionados acima. Os valores da CL50 

96h, de 214,7 µg/L e 220,7 µg/L, respectivamente, calculadas para o carbofuran puro e para o 

furadan (forma comercial) neste estudo, mostram que larvas de tilápia Oreochromis niloticus 

na sua fase de transição larva-juvenil estão na faixa das espécies de peixe mais sensíveis ao 

carbofuran.  

Além disso, estes dados indicam que a potência tóxica das duas formas do composto 

(formulada e pura) é similar, e que as substâncias inertes desconhecidas adicionadas ao 

composto comercial não alteram a potência tóxica do ingrediente ativo (Figura 11). 

Stephenson et al. (1984) encontraram uma CL50 (96 h) de 480 µg/L para O. Niloticus exposta 

ao carbofuran na fase juvenil, entre 0,6 a 3 g de peso, valor superior a CL50 (96 h) de 220,7 

µg/L encontrado em nossos experimentos com larvas, pesando em média 0,007 g. Esta 

diferença demonstra a maior sensibilidade dos estágios larvais nesta espécie. 

 
 
 
 
 



 

58 
  

 
 

6.2 Inibição da acetilcolinesterase 

 

A exposição subletal ao carbofuran causou inibição significativa da atividade da 

acetilcolinesterase nas larvas expostas. Peixes em estágios iniciais de desenvolvimento, de 

tamanho reduzido, apresentam uma menor quantidade de acetilcolinesterase que pode ser 

rapidamente afetada por pesticidas (Dutta e Arends, 2003). Este aspecto por si só já explica 

parcialmente a maior sensibilidade dos estágios larvais ao carbofuran encontrado neste estudo 

quando comparado ao resultado da CL50 encontrada por Stephenson et al. (1984). 

Redução de 20% na atividade da acetilcolinesterase é comumente utilizada como um 

limiar nas medidas de acetilcolinesterase para verificar a exposição a organofosforados e 

carbamatos (Morgan e Kiceniuk, 1990). A literatura indica que reduções de 77-89% da 

acetilcolinesterase do cérebro por carbamato e organofosforado podem resultar em letalidade 

em peixes (Zinkl, Lockhart et al., 1991). Bretaud et al.(2000) relataram que a inibição de 

colinesterases em 8% é letal para algumas espécies de peixes, enquanto outro estudo tem 

relatado que outras espécies de peixe são capazes de sobreviver a inibição de até 90% 

(Richmonds e Dutta, 1992). A exposição do goldfish Carassius auratus ao carbofuran na 

concentração de 500 µg/L levou a 86% de redução da atividade da acetilcolinesterase 

(Bretaud, Toutant et al., 2000). 

Oreochromis niloticus que foram expostos ao diazinon foram capazes de sobreviver a 

altas porcentagens (acima de 93%) de inibição da acetilcolinesterase observada em 

concentrações subletais durante 30 dias de exposição. Em nosso estudo a concentração de 200 

µg/L de carbofuran, equivalente a CL50, causou uma inibição de 66% da atividade da 

acetilcolinesterase (Figura 12). Na maior concentração testada neste estudo, de 400 µg/L, a 

inibição da atividade diminuiu para 46% da atividade do controle, sendo talvez uma 

decorrência de uma maior resistência destes poucos indivíduos que sobreviveram a 

concentrações superiores a CL50. 

Dutta e Arends (2003) correlacionaram os sinais comportamentais de intoxicação 

aguda por vários carbamatos com a inibição da acetilcolinesterase do cérebro. Quando a 

inibição da atividade da acetilcolinesterase estava entre 50–95% foi observada paralisia do 

opérculo e da boca de peixes. Outros estudos têm mostrado que a diminuição no consumo de 

alimento é um efeito comum em resposta à exposição a compostos organofosforados, cujo 

mecanismo de ação também é baseado na inibição da enzima acetilcolinesterase (Pavlov, 

Chuiko et al., 1992; Mcloughlin, Yin et al., 2000; Roex, Keijzers et al., 2003), esta 
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diminuição no consumo de alimento pode corroborar o que foi observado por Dutta e Arends 

(2003).  

A inibição da atividade da acetilcolinesterase encontrada em nossos resultados pode 

estar relacionada a alterações de comportamentos observadas relativas à habilidade natatória, 

visão, capacidade para fugir de predadores e captura de presas. 

 

6.3 Velocidade de natação e Deslocamento Linear 

 

A inibição da acetilcolinesterase em peixes pode afetar a atividade natatória, e estudos 

têm demonstrado que o comportamento natatório (atividade espontânea e desempenho 

natatório) pode ser alterado por organofosforados e carbamatos (Eisler, 1979; Little, Archeski 

et al., 1990). 

Alterações no comportamento natatório podem alterar a alimentação, o crescimento e 

a capacidade de fugir de predador. A hipoatividade pode reduzir as taxas de alimentação, 

devido à diminuição da taxa de encontro com as presas (Fuiman, Rose et al., 2006). Além 

disso, a hipoatividade pode reduzir também as taxas de encontro com os predadores, 

diminuindo a vulnerabilidade à predação (Zhou, 1998). Por outro lado, a perda de 

desempenho natatório pode reduzir a resistência da presa e a capacidade para nadar fora da 

rota de predadores, o que pode aumentar a vulnerabilidade das larvas. 

Diminuição da atividade natatória após a exposição a carbamatos e organofosforados 

tem sido relatada com mais frequência, como relatado para o goldfish Carassius auratus, e 

para a  truta arco-íris Oncorhynchus mykiss em resposta à exposição a carbamatos (Zinkl, 

Lockhart et al., 1991; Brewer, Little et al., 2001). As observações das larvas de tilápia neste 

estudo corroboram esta tendência, pois ao final do período de exposição de 96 horas 

evidenciaram uma tendência marginalmente significativa (Figuras 13 e 14) de perturbação 

comportamental na forma de letargia ou hipoatividade, principalmente nas larvas que foram 

expostas às concentrações de 100 µg/L e 500 µg/L. Entretanto, Heath et al. (1993)  

encontraram um aumento da atividade natatória em larvas de medaka Oryzias latipes expostas 

ao carbofuran. 

Respostas comportamentais de Carassius auratus ao carbofuran foram detectadas em 

níveis mais baixos de exposição que as respostas bioquímicas. Por exemplo, efeitos 

significativos na atividade natatória foram observados após 4 h de exposição a 1 µg/L de 

carbofuran, enquanto não houve qualquer alteração na atividade da acetilcolinesterase após 
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uma exposição de 6 h a 5 µg/L (Bretaud, Toutant et al., 2000). Neste estudo verificamos o 

inverso, ou seja, a atividade da acetilcolinesterase foi mais sensível que a atividade natatória 

expressa em velocidade e distância linear percorrida pelas larvas de tilápia expostas ao 

carbofuran, uma vez que a redução na atividade natatória foi marginalmente significativa 

(Figuras 13 e 14), enquanto a inibição da atividade da acetilcolinesterase foi significativa nas 

concentrações de 100, 200, 300 e 400 µg/L (Figura 12). 

 

6.4 Acuidade visual 

 

A visão é essencial para a percepção de alimentos e predadores. Para a eficiência dos 

eventos de captura de presas e fuga de predadores, é necessário que primeiro o organismo 

consiga visualizar a presa e/ou o predador para, consequentemente, dar continuidade aos 

eventos que visam à captura ou a fuga. Quanto melhor for a visão, maior a distância de reação 

para a percepção de outros organismos de certo tamanho, sejam eles presas ou predadores. Se 

a visão estiver debilitada, a distância de reação pode diminuir, e, portanto, uma presa ou 

predador podem deixar de serem detectados pela visão, com consequências de perda de 

energia que poderia ser ingerida no primeiro caso, ou de morte no caso da incapacidade de 

habilidade motora para fugir do predador quando este finalmente é detectado talvez já muito 

próximo. 

Em peixes, a diminuição na atividade da acetilcolinesterase afeta o comportamento 

optomotor e a função optomotora, que, se considerada uma medida da habilidade visual de 

um peixe, é essencial para comportamentos tais como procura por alimento, orientação em 

direção ao alimento, procura por parceiros sexuais e localização e fuga de predadores (Pan e 

Dutta, 1998). Dutta et al. (1992) relataram que a resposta optomotora foi severamente 

prejudicada em Lepomis macrochirus exposto ao organofosforado malathion, devido à 

inibição da acetilcolinesterase.  A resposta optomotora já foi usada para avaliar os efeitos dos 

organofosforados malathion e parathion em adultos do bluegill Lepomis macrochirus (Scheier 

e Cairns, 1968; Richmonds e Dutta, 1992), mas somente Scheier e Cairns (1968) 

quantificaram parâmetros relacionados à resposta optomotora que poderiam ser facilmente 

relacionados com aspectos da função visual efetivamente. Scheier e Cairns (1968) 

quantificaram o limiar de fusão de imagens, parâmetro de grande relevância, pois está 

diretamente relacionado à capacidade de detecção de movimento pelo sistema visual. 

Richmonds e Dutta (1992) estabeleceram um sistema de teste com base na resposta 
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optomotora que não variava a espessura das faixas pretas e brancas circulando ao redor dos 

peixes, e simplesmente quantificava um parâmetro relacionado à frequência com que os 

mesmos seguiam as faixas através de natação. 

O trabalho de Carvalho e Tillitt (2004) com trutas expostas a 2,3,7,8-TCDD foi o 

primeiro a gerar medidas precisas da acuidade visual com base na resposta optocinética para 

avaliar os efeitos de contaminantes na função visual de peixes, abordagem adotada neste 

estudo. Desta forma, neste estudo realizado com tilápia, a acuidade visual, baseada na 

resposta optocinética, foi o segundo parâmetro mais sensível, sendo o primeiro o incremento 

em peso. Nossos resultados de acuidade visual revelaram efeitos com diferenças estatísticas 

causados pelo carbofuran a partir da exposição à concentração de 50 µg/L (Figura 15), 

enquanto que nesta mesma concentração a inibição da acetilcolinesterase não foi suficiente 

para gerar uma diferença estatística em relação ao controle.  

 

6.5 Captura de presas 

 

Segundo Hornung (1996), contaminantes ambientais podem afetar a motivação para se 

alimentar e/ou a habilidade para capturar presas, sendo a redução da alimentação uma 

resposta comum e ecologicamente relevante a exposição a contaminantes. Alterações no 

comportamento alimentar de peixes em experimentos de laboratório têm sido notadas em 

resposta à exposição a concentrações subletais de vários poluentes (Little, Archeski et al., 

1990; Morgan e Kiceniuk, 1990). Esta afirmação foi corroborada pelos resultados obtidos 

neste estudo. 

Peixes em estágios iniciais de desenvolvimento são especialmente sensíveis a 

contaminantes, pois as larvas têm uma necessidade de se alimentar com frequência para suprir 

suas necessidades metabólicas, e uma captura de presas eficiente é essencial para a sua 

sobrevivência (Zhou, 2001). Portanto, alterações no comportamento alimentar podem estar 

relacionadas ao comprometimento do crescimento e declínio populacional (Weis, Smith et al., 

1999; Weis, Samson et al., 2001). 

A capacidade de captura de presas das larvas de tilápia testadas foi alterada após 

exposição ao carbofuran, uma vez que as larvas do grupo controle apresentaram uma 

tendência clara de executar um maior número de ataques às presas do que os outros 

tratamentos (Figura 16). Com este resultado podemos propor que à medida que larvas de 

tilápia são expostas a concentrações de carbofuran sua motivação para atacar presas diminui, 
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e segundo Peters et al. (1997) este fato pode eventualmente provocar um decréscimo no 

crescimento e prolongar a fase larval, aumentando o risco de predação e reduzir a 

sobrevivência das larvas.  

 

6.6 Fuga de predador 

 

Os animais têm uma série de defesas contra predadores a fim de minimizar os 

encontros para assim reduzir o sucesso da captura de um ataque do predador (Fuiman e 

Magurran, 1994). A evasão, por exemplo, é uma dessas defesas. Os fatores que afetam o 

sucesso de uma resposta de escape têm sido estudados por vários autores e incluem o tempo, 

direção e o desempenho locomotor das respostas de escape (Webb, 1984; Webb, 1986; 

Domenici e Blake, 1997; Lefrancois, Shingles et al., 2005; Walker, Ghalambor et al., 2005). 

A fuga na hora do ataque pode ser difícil, e, além de ser energeticamente custoso, um escape 

antes do tempo certo pode chamar a atenção do predador, enquanto escapar tarde demais pode 

custar a vida da presa. 

A habilidade das larvas de tilápia para escapar de ataques do predador foi 

comprometida após exposição ao carbofuran, e isso aumentou a vulnerabilidade em relação à 

predação, expresso pelo menor número de ataques necessários do predador padrão para 

conseguir capturar as presas expostas às diferentes concentrações de carbofuran (Figura 17). 

O comportamento de fuga pode estar relacionado à visão e/ou à habilidade locomotora das 

larvas, cujo bom funcionamento é imprescindível para o sucesso do escape. É razoável supor 

que a deficiência na acuidade visual das larvas expostas ao carbofuran (por se encontrarem a 

uma menor distância de reação ao predador) (Tabela 2) e/ou a hipoatividade tenham 

favorecido o sucesso do ataque do predador nas maiores concentrações de exposição. A 

habilidade motora das larvas testadas avaliada pela velocidade de natação e distância linear 

percorrida indica uma tendência de hipoatividade após exposição ao carbofuran, o que 

também foi detectado em truta arco-íris Oncorhynchus mykiss após exposição ao carbamato 

cabaryl (Brewer, Little et al., 2001) e aos organofosforados malation e diazinon (Beauvais, 

Jones et al., 2000). 

Neste estudo, as larvas do grupo controle apresentaram o melhor desempenho nos 

testes de captura de presas e de fuga do predador, o que pode ter sido favorecido pela função 

visual adequada apresentada por este grupo.  
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6.7 Incremento em peso 

 

As larvas de tilápia apresentaram uma diminuição estatisticamente significativa do 

crescimento em peso após exposição ao carbofuran em todas as concentrações testadas, tendo 

sido o parâmetro mais sensível de todos os que foram avaliados (Figura 18).  

Sabe-se que larvas de peixe têm necessidade de se alimentar com frequência para 

suprir suas necessidades metabólicas. Fatores determinantes do crescimento e sobrevivência 

são essenciais no recrutamento de populações, garantindo assim a manutenção da espécie. 

Para garantir um crescimento adequado, o desenvolvimento da visão é essencial para o 

consumo do alimento e consequente obtenção de energia (Blaxter, 1986).  

A interrupção na alimentação ou redução da quantidade de alimento artificial 

consumido, além de alterações no número de presas vivas atacadas e capturadas têm sido 

relacionadas a efeitos tóxicos sub-letais de contaminantes como metais, pesticidas e 

hidrocarbonetos (Sandheinrich e Atchison, 1990). Em nossos resultados foi possível observar, 

a partir da menor concentração de exposição (10 µg/L), redução estatisticamente significativa 

da quantidade de alimento artificial consumido durante o período de exposição, o que 

acarretou uma diminuição do incremento em peso das larvas que foram expostas às diferentes 

concentrações de carbofuran. A diminuição de consumo de alimento observada pode estar 

relacionada ao déficit encontrado na acuidade visual das larvas que foram expostas ao 

carbofuran, bem como a uma diminuição do interesse das larvas pelo alimento artificial 

oferecido durante o período de exposição. Em situações naturais a redução da ingestão de 

alimento pode reduzir o crescimento em comprimento e em peso, e prolongar o 

desenvolvimento larval, aumentando também o risco de predação e reduzindo a sobrevivência 

(Zhou, 2001). 

 

 

6.8 Modelo de Blaxter para busca de alimento por peixes 

 

O modelo de busca de alimento proposto por Blaxter e Staines (1970) relaciona a 

acuidade visual do peixe com a sua capacidade de procura e detecção de alimentos ou presas 

de dimensões conhecidas. Os resultados obtidos dos testes que avaliaram a natação, acuidade 

e captura de presas evidenciaram reduções na acuidade visual, na distância percorrida, e no 



 

64 
  

 
 

número de ataques às presas. Estes resultados corroboram as previsões calculadas pelo 

modelo de Blaxter e Staines (1970), que mostrou redução no volume rastreado em busca de 

presas pelas larvas que foram expostas ao carbofuran. Segundo o modelo, o grupo controle 

seria capaz de rastrear 38 litros a cada minuto, e os grupos expostos às concentrações de 50, 

100 e 200 µg carbofuran/L seriam capazes de rastrear apenas 3,6; 2,9 e 1,7 litros a cada 

minuto, respectivamente. Assim como diminuição da motivação para se alimentar e/ou da 

habilidade para capturar presas, a redução do volume rastreado por larvas pode diminuir a 

taxa de encontro com as presas reduzindo o número de ataques às mesmas. As estimativas do 

modelo, que apontaram para diminuição do volume rastreado pelas larvas que foram expostas 

ao carbofuran, foram corroboradas pelos resultados obtidos do teste de captura de presas, em 

que o número de ataques a presas foi reduzido em larvas que foram expostas ao carbofuran 

(Figura 16). 
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7. CONCLUSÃO 
 
 

Os dados obtidos neste estudo relativos à acuidade visual, à atividade natatória, e ao 

crescimento individual, bem como relativos a interações interespecíficas entre predadores e 

presas demonstram claramente que tilápia O. Niloticus no estágio de transição entre larva e 

juvenil são organismos sensíveis a exposição ao carbofuran. Exposição de tilápia a 

concentrações ambientalmente relevantes de carbofuran altera comportamentos essenciais 

para a sobrevivência dos organismos, isto foi revelado pelos resultados que expressaram uma 

tendência de diminuição da atividade natatória, efetiva redução da acuidade visual, o que pode 

explicar a menor capacidade para fugir de predadores e capturar alimento, gerando, portanto, 

um menor ganho em peso. 

Os dados gerados através dos testes realizados nesta pesquisa com O. Niloticus 

confirmam a importância dos estudos ecotoxicológicos para um melhor entendimento dos 

processos ambientais. 
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