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RESUMO: 

A poluição dos ambientes aquáticos tem sido cada vez mais intensa nos dias 

atuais, sendo o detergente um dos poluentes mais comuns, e que causa 

grandes danos aos ecossistemas e à biota. Poluentes podem alterar os 

comportamentos e a personalidade dos animais, e neste trabalho, verificamos 

se o detergente doméstico neutro causa alterações comportamentais e na 

personalidade do guppy (Poecilia reticulata). Foram adicionados 30 µL/L de 

detergente na água dos aquários, e os resultados mostraram que não houve 

diferenças nos comportamentos antipredação; porém, ocorreram diferenças na 

personalidade, com uma diminuição das atividades dos peixes do aquário 1 no 

ambiente poluído, pois nadaram menos e expressaram menos 

comportamentos exploratórios e sociais, tornando-se mais tímidos, enquanto 

os peixes do aquário 2 se inclinaram mais para os comportamentos de 

mailto:cristianoroxette@yahoo.com
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coragem, no ambiente poluído com detergente, tornando-se mais exploradores. 

O detergente modificou o comportamento e a personalidade dos guppies, o que 

pode causar grandes danos, portanto, técnicas mais eficientes de manejo e 

descarte dos poluentes devem ser elaboradas a fim de se impedir que estes 

poluam os ambientes aquáticos. 

Palavras-chave: Antipredação, CL50, Objetos novos, Peixes, Poluentes. 

 

ABSTRACT: 

Pollution of aquatic environments has been increasingly intense in the current 

days, being the detergent one of the most common pollutants and that causes 

great damage to ecosystems and biota. Pollutants can alter the behavior and 

personality of the animals, and in this work we verify if the neutral household 

detergent causes changes in the guppy (Poecilia reticulata). 30 μL/L of 

detergent were added to the aquarium water, and the results showed a 

decrease in fish activity of aquarium 1 in the polluted environment, making them 

shyer, while in the aquarium 2 fishes were more inclined toward boldness 

behavior in the polluted environment. Detergent modified the behavior and the 

personality of guppies, which can bring major damages, thus more efficient 

management and disposal techniques should be developed to avoid the 

pollution of aquatic environments. 

Key-words: Anti-predation, Fishes, LC50, Novel objects, Pollutants.   

 

1. INTRODUÇÃO 

A poluição aquática ocorre em larga escala mundial, com toneladas de 

resíduos sendo despejadas em rios, mares e córregos, causando danos muitas 
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vezes irreversíveis aos ambientes aquáticos (Tiburcius, Zamora & Leal, 2004; 

Tavares, 2014). Esse tipo de poluição pode ocorrer através de vários agentes, 

como metais pesados (Fiori et al., 2013), hidrocarbonetos aromáticos (Heleno, 

Lima, Afonso & Coutrim, 2010),  pesticidas (Nogueira et al., 2012) e 

detergentes (Barbieri, 2008). 

 

Nos últimos anos, a utilização de detergentes sintéticos tem causado diversos 

impactos ao meio ambiente (ex: acumulando-se nos tecidos dos organismos) e 

também à saúde pública (ex: pode causar asma em crianças) (Barbieri, Phan & 

Gomes, 2000; Morgado, Pires & Pinto, 2000; McWilliams & Payne, 2002). Os 

mesmos são ricos em polifosfatos, que ao ser despejado nos ecossistemas 

lacustres pelos esgotos domésticos, causam eutrofização artificial (Esteves, 

2011). O principal tensoativo usado nos detergentes foi descoberto nos anos 

40, o ABS (alquilbenzeno sulfonato), que apesar de ter sido aceito pelo 

mercado de detergentes pela sua eficácia, também causou grande controvérsia 

por não ser biodegradável e causar grandes impactos ambientais (Penteado, 

Seoud & Carvalho, 2006). O LAS (alquilbenzeno sulfonato linear) está 

atualmente substituindo o ABS como principal tensoativo presente nos 

detergentes, pois é biodegradável e fica menos tempo na natureza (Barbieri, 

2005). 

 

Alguns estudos sobre alterações comportamentais em peixes causadas por 

detergentes já foram realizados, como o estudo de Barbieri (2005), onde o 

detergente reduziu o tempo de natação até o cansaço da tainha (Mugil 

platanus). Peixes-zebra (Danio rerio), carpas vermelhas (Cyprinus carpio) e 
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medakas japonesas (Oryzias latipes) tiveram redução na velocidade da 

natação, quando expostos a maiores quantidades de detergente (Zhang, Ma, 

Zhou & Ma, 2015). Os peixes são muito utilizados em experimentos 

toxicológicos por serem muito importantes nos ecossistemas em que vivem, e 

também como um importante recurso na alimentação humana (Barbieri, Phan 

& Gomes, 2000). 

 

O Poecilia reticulata (Peters, 1859), conhecido como guppy, lebiste, entre 

outros é uma espécie originária do norte da América do Sul e da América 

Central, sendo uma das espécies de peixes ornamentais mais difundidas no 

mundo (Magurran & Seghers, 1994; Alves, Luque, Paraguassú & Marques, 

2000; Andrade, Andrade, Boscolo & Soares, 2005). Os machos apresentam um 

padrão de cores muito complexo, enquanto as fêmeas são cinzentas e 

geralmente são maiores do que os machos, sendo que as fêmeas podem 

alcançar 6.5 cm, e os machos podem alcançar 3.3 cm de comprimento total 

(Jirotkul, 1999; Andrade, Andrade, Boscolo & Soares, 2005). 

 

As fêmeas são ovovivíparas, e geralmente se escondem em locais de águas 

rasas e entre as plantas aquáticas, enquanto os machos se expõem mais aos 

predadores, pois se desprendem dos cardumes iniciais e saem em busca de 

fêmeas (Monteiro, 2013). O guppy representa um dos peixes favoritos para 

aquarismo, visto que o seu comportamento pacífico o torna ideal para aquários 

comunitários com outras espécies de peixes, que apresentam comportamento 

e tamanho semelhante ao seu (Andrade, Andrade, Boscolo & Soares, 2005). O 

guppy é muito utilizado para a realização de estudos laboratoriais, pois é de 
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fácil manejo, possui baixo custo e não requer grandes espaços para a sua 

criação (Maya & Marañón, 1998); e também são bons indicadores para 

avaliação ambiental, pois conseguem resistir a grandes alterações físicas e 

químicas do ambiente (Souza & Tozzo, 2013). 

 

A predação é uma interação extremamente importante para modelar a história 

natural da presa, visto que, o comportamento e a morfologia são alterados, e 

com isso, ocorre o desenvolvimento de estratégias antipredatórias (Brown, 

2003; Begon, Townsend & Harper, 2007). Existem várias estratégias para que 

a presa consiga escapar do ataque do predador, como pela liberação de 

odores (Venzon, Pallini & Janssen, 2001) e por defesas químicas (Begon, 

Townsend & Harper, 2007). Em guppies, algumas estratégias antipredatórias 

comuns são a formação de cardumes na presença do predador e a resposta de 

fuga à química de alarme de conspecíficos (Magurran, Seghers, Carvalho & 

Shaw, 1992, Brown, Macnaughton, Elvidge, Ramnarine & Godin, 2009). Além 

destas, outras estratégias frequentes envolvem se esconder sob a cobertura de 

plantas e comportamento de congelamento, para indivíduos mais tímidos; 

enquanto que em indivíduos mais corajosos, ocorre a inspeção ao predador 

(Magurran, Seghers, Carvalho & Shaw, 1992; Saaristo, McLennan, Johnstone, 

Clarke & Wong, 2017). 

 

Personalidade em animais é definida como a existência de padrões 

comportamentais e fisiológicos que diferem entre indivíduos da mesma 

espécie, mas que são consistentes no tempo e em diferentes contextos (Smith 

& Blumstein, 2013). Assim, em uma população podem existir indivíduos mais 
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agressivos e indivíduos mais pacíficos, por exemplo, e esses indivíduos 

tendem a manter esses padrões comportamentais no tempo e em diferentes 

situações (Wolf & Weissing, 2012).  

 

Através de estudos de personalidade, podem ser medidas algumas 

características como coragem e timidez, utilizando-se testes de objetos novos 

ou de ambientes novos (Bremner-Harrison & Cypher, 2011), e esses estudos 

são essenciais para o entendimento das respostas comportamentais, como os 

predatórios (Lima & Bednekoff, 1999). Níveis elevados de coragem podem 

resultar na morte do animal, pois eles se expõem mais aos riscos de predação 

(Bremner-Harrison, Prodohl & Elwood, 2004). Por outro lado, o excesso de 

timidez também pode prejudicar os animais, pois dessa forma eles não fazem 

uma boa exploração do ambiente ao seu redor, podendo não conseguir abrigo 

adequado, comida e companheiros (Bremner-Harrison & Cypher, 2011). 

 

A poluição e exposição a produtos químicos podem afetar o comportamento 

dos animais, sua personalidade e as estruturas das populações e comunidades 

(Weis & Weis, 1998; Reichmuth, Roudez, Glover & Weis, 2009; Smith & 

Blumstein, 2013). Em seus estudos com o camarão Macrobrachium olfersii, 

Martins (2007) observou que indivíduos de ambos os sexos submetidos à água 

poluída com detergente doméstico neutro apresentavam um maior número de 

confrontos, tornando-se mais agressivos. Brodin, Fick, Jonsson & Klaminder 

(2013) observaram que a perca europeia (Perca fluviatilis), quando exposta a 

uma droga utilizada para tratamento psiquiátrico, se tornava mais ativa, mais 

ousada e menos social do que os indivíduos que não foram expostos à droga. 
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Assim, torna-se evidente que a poluição aquática pode modificar o 

comportamento dos animais, tornando-os mais ou menos corajosos. Essa 

mudança na personalidade pode levar a um aumento ou uma diminuição na 

predação desses organismos, numa seleção forçada para diferentes 

personalidades e até mesmo a extinção das populações (Smith & Blumstein, 

2013).  

 

Portanto, este trabalho teve como objetivo principal avaliar se a presença do 

detergente doméstico neutro altera os comportamentos e personalidade do 

guppy. Os objetivos específicos são:  

a) Determinar a CL50 do detergente doméstico neutro para o guppy; 

b) Comparar o comportamento do guppy em água limpa e em água poluída 

com o detergente; 

c) Determinar e comparar a personalidade do guppy em água limpa e em 

água poluída; 

d) Verificar se o comportamento antipredatório do guppy se modifica em 

água poluída com detergente; 

e) Verificar se o comportamento antipredatório do guppy se modifica frente 

a objetos que simulam predadores ou não. 

Hipótese: A poluição afeta a personalidade e o comportamento do guppy.  

Predições:  

a) A poluição da água com detergente deixará os guppies mais corajosos; 

b) Guppies em águas poluídas com detergente tornam-se mais 

exploradores; 
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c) Em águas poluídas com detergente, os guppies se aproximarão mais 

dos objetos novos; 

d) Os guppies se aproximarão mais dos objetos que não simulam 

predadores. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Local de estudo, aquários e manutenção: 

O experimento ocorreu no município da Serra, ES (20º 07’ 44” S 40º 18’ 28” O) 

e foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Ouro Preto, 

com o número do protocolo 2016/18. Foram utilizados dois aquários com 

medidas de 45 x 23 x 30 cm cada, com 15 litros de água, sendo que cada um 

dos aquários abrigou quatro guppies (sendo dois casais, com machos da raça 

Triangletail e fêmeas da raça Roundtail), totalizando oito guppies adultos. Os 

peixes foram enumerados de 1 a 8, sendo 1, 2, 5 e 6, machos; e 3,4, 7 e 8, 

fêmeas. Os indivíduos de 1 a 4 pertenciam ao aquário 1, enquanto os 

indivíduos de 5 a 8 pertenciam ao aquário 2. Os aquários foram aerados com 

compressores de ar da marca Super Air-Pump Kare’s modelo Kar-3, e 

continham uma caneca de porcelana pequena, para que pudessem servir de 

refúgio para os guppies. Com pedrinhas de aquário azul, foi formado um círculo 

concêntrico com diâmetro de 14 cm, e com pedrinhas de aquário verde, foi 

formado um círculo concêntrico com 9 cm de diâmetro. Esses círculos 

demarcaram distâncias do guppy em relação aos objetos novos durante os 

testes de personalidade (Figura 1). Os guppies foram alimentados uma vez por 

dia, com 0.5 grama da ração flocada Nutriflakes, por dia. Os aquários foram 

preenchidos com água normal e tratados com solução anticloro (uma gota por 
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litro), e a água descansou por algumas horas, para a total retirada do cloro 

(Wolff & Donatti, 2016). 

 

 

Figura 1: Modelo de aquário utilizado no experimento. 

 

2.2. Teste da concentração letal (CL50) do detergente neutro: 

Antes do inicio dos testes comportamentais, foi realizado o teste da 

concentração letal (CL50) do detergente doméstico neutro. Esse é o teste onde 

50% dos animais morrem com determinada concentração de poluente. Vinte e 

quatro guppies (sendo doze casais, com machos da raça Triangletail, e fêmeas 

da raça Roundtail) foram utilizados durante o teste CL50. Esses guppies foram 

transportados em saquinhos plásticos com oxigênio até o local do experimento; 

os saquinhos foram colocados na água utilizada para o experimento, para 

aclimatação durante 5 minutos. Foi utilizado um grupo controle (sem 

detergente), e com o auxílio de uma seringa, três diluições do detergente 

doméstico neutro (10, 20 e 40 µL/L) foram adicionadas em recipientes plásticos 
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aerados com 2 litros de água, cada. Em cada recipiente foram colocados dois 

guppies (um macho e uma fêmea), e para cada concentração foram realizadas 

três réplicas (como utilizado por Dogan, Yazici, Sisman & Askin, 2012). Os 

animais não foram alimentados na véspera do experimento, e foram 

observados por um período de 120 horas, com os mortos sendo imediatamente 

retirados (Dogan, Yazici, Sisman & Askin, 2012). Para determinar o CL50, foi 

utilizado o modelo estatístico Probit, no programa SPSS. Para os testes 

comportamentais, foi escolhida a maior concentração de detergente onde os 

animais permaneceram vivos.  

 

As primeiras doses não foram letais para a maior parte dos guppies, sendo que 

nenhuma morte foi registrada nas concentrações de 10 e 20 µL/L, e apenas 

duas mortes na concentração de 40 µL/L. Uma nova dosagem foi realizada (40, 

70 e 100 µL/L), e as concentrações mostraram-se altas demais, com todos os 

animais indo a óbito nas concentrações de 70 e 100 µL/L, e quatro mortos na 

concentração de 40 µL/L em poucas horas. Por fim, foi utilizada uma dosagem 

de 33.9 µL/L (Figura 2), e ao fim das 120 horas, metade dos guppies foi a óbito 

(χ2 = 40.15; DF = 1; P < 0.001). Portanto, utilizamos uma dosagem de 30 µL/L, 

inferior à dosagem do CL50, durante os experimentos.  
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Figura 2: Concentração letal do detergente doméstico neutro para o guppy, encontrado no 

teste CL50 (120h). 

 

2.3. Etograma: 

 Um etograma foi montado com base em 21h de observações preliminares, 

realizadas utilizando-se o método ad libitum (Martin & Bateson, 2007); 

consultas à literatura científica também foram realizadas para a montagem do 

etograma (como o trabalho de Baerends, Brouwer & Waterbolk, 1955). Os 

comportamentos anotados durante as horas de observação encontram-se na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1: Etograma do guppy, baseado nas 21 horas de observações preliminares e na leitura 

do trabalho de Baerends, Brouwer & Waterbolk (1955). 

Comportamento Descrição 

Parado (P) – Inactive (I) O indivíduo não se locomove, permanecendo inativo. 

 

Aproximando (A) – Approaching 

(A) 

O indivíduo se aproxima de outro do mesmo sexo ou do sexo 

oposto. 
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Alimentando (AL) – Feeding (F) 

 

O indivíduo se alimenta de partículas na coluna d'água ou no 

substrato. 

 

Nadando devagar (ND) – 

Swimming Slow (SS) 

 

O indivíduo se move devagar pela água. 

 

Nadando rápido (NR) – 

Swimming Fast (SF) 

 

O indivíduo se move rapidamente pela água. 

 

Nadando ao lado (NL) – 

Swimming Side (SSI) 

O indivíduo nada ao lado de um indivíduo do sexo oposto ou do 

mesmo sexo (comportamento de formação de cardumes). 

 

Nadando atrás (NA) – 

Swimming Behind (SB) 

 

O indivíduo nada atrás de um indivíduo do mesmo sexo ou do sexo 

oposto (sendo mais comum em machos, pois saem em busca de 

fêmeas para acasalarem).  

 

Escondendo (E) – Hiding (H) O indivíduo abriga-se dentro de um esconderijo. 

 

Confrontando (CN) – Fighting  

(FI) 

 

Indivíduos do mesmo sexo ou de sexos opostos trocam mordidas 

entre si. 

 

Atacando (AT) – Attacking (AT) O indivíduo ataca outro do mesmo sexo ou do sexo oposto. 

 

Fugindo (F) – Escaping (E) 

 

O indivíduo foge do ataque, evitando o confronto. 
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Mordendo a Cloaca (MC) – 

Biting the Cloaca (BC) 

 

O macho morde perto da cloaca da fêmea (comportamento 

reprodutivo). 

 

Não Visível (NV) – Not Visible 

(NV) 

 

O indivíduo está fora do alcance da visão. 

 

Aproximando do Objeto (AO) – 

Approaching of the Object (AO) 

 

O indivíduo aproxima-se do objeto, inspecionando-o visualmente. 

 

Mordendo o Objeto (MO) – 

Biting the Object (BO) 

 

O indivíduo mordisca o objeto. 

 

Outros (O) – Others (O) 

 

Mordendo a parede do aquário, mordendo a placa de petri, 

mordendo a caneca, batendo a cabeça. 

 

2.4. Experimentos comportamentais: 

A coleta de dados comportamentais ocorreu durante vinte dias e foram 

separadas em dois tratamentos: água limpa, sem detergente (tratamento 1) e 

água poluída com detergente (tratamento 2). Em cada tratamento, os dados 

foram coletados alternando 5 dias em água limpa, 5 dias em água poluída e 

repetindo o processo, e foram realizadas três observações comportamentais 

diárias (manhã, tarde e noite), de uma hora cada (sendo de 30 min. para cada 

aquário), totalizando 30 horas de observação, para cada tratamento. O método 

de observação utilizado foi o focal com registro instantâneo e intervalo amostral 
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de 15 segundos (Martin & Bateson, 2007), e os movimentos dos peixes foram 

registrados com o auxílio de uma filmadora Sony modelo DCR-SR68. 

 

Todos os peixes foram observados, e tiveram seu comportamento coletado 

primeiro em água limpa (tratamento 1); após os 5 primeiros dias de coleta, 

foram adicionados 30 µL/L de detergente doméstico neutro no aquário 

(tratamento 2). Após a inserção do detergente, a mesma quantidade de dados 

comportamentais foi coletada para os guppies. Após a primeira observação, os 

indivíduos foram mais uma vez submetidos à água limpa e depois à água 

poluída, caracterizando um experimento do tipo ABAB.  

 

2.5. Testes de personalidade: 

Os testes de personalidade foram realizados em ambos os tratamentos (com e 

sem detergente). Para analisar a personalidade do guppy nos primeiros dez 

dias (AB1), foram utilizados cinco objetos novos (cortador de unhas, vidro de 

esmalte e vidro de remédio), assim como um peixe de plástico amarrado com 

um pedaço de chumbo para ficar no fundo, e um camarão de chumbo (que 

simularam predadores e possuíam cerca de 7 cm). Nos dez dias seguintes 

(AB2), foram utilizados mais cinco peixes de tamanhos e cores distintos (sendo 

dois de chumbo e três de plásticos, que também simularam predadores e 

possuíam entre 5 e 7.5 cm). 

 

Os objetos foram colocados no centro do aquário, no centro dos dois círculos 

concêntricos. A coleta de dados comportamentais se iniciou assim que o objeto 

novo foi colocado dentro do aquário. Foram anotados os comportamentos 
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exibidos, a distância dos peixes em relação aos objetos novos (< 9 cm, entre 9 

cm e 14 cm, e >14 cm) e o tempo de latência dos animais  aos objetos novos. 

Os comportamentos foram divididos em categorias comportamentais de 

abertamente corajosos, corajosos, tímidos e abertamente tímidos, sendo que 

os comportamentos Aproximando do Objeto (AO), Mordendo o Objeto (MO), 

Mordendo a Cloaca (MC), Confrontando (CN), Atacando (AT) e Outros (O) 

foram classificados como comportamentos abertamente corajosos. Os 

comportamentos Aproximando (A), Alimentando (AL), Nadando Devagar (ND), 

Nadando ao Lado (NL) e Nadando Atrás (NA) foram classificados como 

comportamentos de coragem. Os comportamentos Parado (P) e Nadando 

Rápido (NR) foram considerados comportamentos de timidez, e os 

Escondendo (E), Fugindo (F) e Não Visível (NV) foram considerados 

comportamentos abertamente tímidos. Os registros dos comportamentos em 

cada categoria foram utilizados para o cálculo do índice de coragem, proposto 

por Bremner-Harrison, Prodohl & Elwood (2004) e modificado por Bremner-

Harrison & Cypher (2011). Neste índice, os comportamentos abertamente 

corajosos foram multiplicados por 3, os comportamentos de coragem foram 

multiplicados por 2, os comportamentos de timidez foram multiplicados por 1, e 

os comportamentos abertamente tímidos foram multiplicados por -1. Os 

resultados das multiplicações foram somados, e os animais que obtiveram os 

maiores valores do índice de coragem foram considerados corajosos. Os 

animais que obtiveram os menores valores do índice de coragem foram 

considerados tímidos. 
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2.6. Análises estatísticas: 

Para avaliar se ocorreram modificações dos comportamentos exibidos pelos 

guppies entre os dois tratamentos, foram construídos modelos lineares 

generalizados (GLMs), onde os comportamentos foram as variáveis-resposta e 

os tratamentos, comparação entre os aquários, o sexo e os indivíduos foram as 

variáveis explicativas. Os índices de personalidade coletados em águas limpas 

e águas contaminadas foram utilizados para avaliar se houve modificação da 

personalidade dos peixes com a introdução do detergente.  

 

A variação da expressão dos comportamentos antipredação também foi 

avaliada utilizando-se GLMs, onde as variáveis-resposta foram os 

comportamentos antipredação (fugindo, escondendo, não visível e nadando 

rápido) e as variáveis explicativas foram os objetos, tratamentos, comparação 

entre os aquários, tempo de latência com relação aos objetos novos, distâncias 

dos objetos novos e indivíduos. Os objetos foram agrupados em predadores 

(todos os objetos que tinham o formato de peixes ou camarão) e não 

predadores (todos os demais objetos). Os horários de coleta de dados não 

influenciaram na exibição dos comportamentos pelos guppies, portanto, nas 

análises comportamentais, os dados foram tratados conjuntamente (P > 0.05). 

Todos os testes foram realizados no programa Minitab 16, ao nível de 

significância de 95% (Zar, 1999). 
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3. RESULTADOS 

3.1. Testes comportamentais 

A média e o desvio padrão do total de cada um dos comportamentos 

apresentados pelos indivíduos, assim como os seus respectivos aquários e 

tratamentos (sem ou com detergente), encontram-se nas Tabelas 2 e 3. Os 

peixes 3 e 5 morreram antes que houvesse a adição do detergente, portanto, 

não existem dados coletados em todo o experimento para esses indivíduos. 

 

Tabela 2: Média e desvio padrão dos comportamentos exibidos pelos guppies do aquário 1, 

em ambos os tratamentos (sem e com detergente). 

Comp. 

Aquário 1 
 

Sem detergente Com detergente 

1 2 3 4 1 2 3 4 

  

P 28.7 ± 14.0 

 

27.4 ± 13.3 

 

34.0 ± 22.8 

 

35.5 ± 13.7 

 

46.3 ± 23.2 

 

40.7 ± 28.4 

 

* 53.3 ± 32.3 

 

A 5.4 ± 4.3 12.0 ± 6.3 4.2 ± 2.4 

 

1.6 ± 1.6 

 

4.7 ± 3.2 

 

8.1 ± 6.5 

 

* 1.8 ± 1.9 

 

AL 13.5 ± 14.4 

 

2.8 ± 6.1 3.9 ± 6.2 

 

1.9 ± 4.6 

 

5.6 ± 10.7 

 

4.1 ± 9.0 

 

* 3.1 ± 15.5 

 

ND 54.8 ± 13.6 

 

49.9 ± 14.8 

 

49.4 ± 9.6 

 

69.1 ± 10.8 

 

56.3 ± 21.4 

 

54.6 ± 21.1 

 

* 49.8 ± 27.9 

 

NR 8.0 ± 11.9 

 

11.4 ± 13.2 

 

17.0 ± 13.0 

 

4.5 ± 4.5 

 

1.0 ± 2.1 

 

5.2 ± 7.5 

 

* 1.7 ± 2.6 

 

NL 2.0 ± 3.7 

 

4.3 ± 5.5 

 

2.7 ± 2.8 

 

2.1 ± 3.9 

 

0.6 ± 0.9 

 

1.2 ± 2.3 

 

* 0.7 ± 1.7 

 

NA 2.4 ± 3.3 

 

8.4 ± 7 

 

0.3 ± 0.5 

 

0.1 ± 0.3 

 

0.7 ± 0.9 

 

2.2 ± 3.6 

 

* 0.1 ± 0.3 

 

E 0.3 ± 1.3 0.0 ± 0.2 0.3 ± 0.6 * 0.4 ± 1.8 0.0 ± 0.2 * 0.1 ± 0.4 
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CN 0.0 ± 0.2 

 

0.0 ± 0.2 

 

0.0 ± 0.3 

 

0.0 ± 0.2 

 

0.0 ± 0.2 

 

0.0 ± 0.2 

 

* * 

MC 0.0 ± 0.2 

 

0.1 ± 0.4 

 

* * * * * * 

AT 0.3 ± 1 

 

* * * 0.4 ± 1 

 

0.2 ± 0.6 

 

* * 

F * 0.3 ± 1.2 

 

* * 0.2 ± 0.6 

 

0.4 ± 1 

 

* * 

NV 3.5 ± 5.3 

 

1.7 ± 2.3 

 

4.5 ± 5.3 

 

3.4 ± 3.8 

 

3.2 ± 5.6 

 

2.7 ± 3.9 

 

* 8.5 ± 11.8 

 

AO 0.7 ± 0.9 

 

0.9 ± 1.2 

 

2.0 ± 2.0 

 

1.0 ± 1.3 

 

0.2 ± 0.5 

 

0.1 ± 0.3 

 

* 0.4 ± 0.8 

 

MO 0.0 ± 0.3 

 

0.1 ± 0.3 

 

0.8 ± 1.0 

 

0.2 ± 0.5 

 

0.0 ± 0.2 

 

* * 0.1 ± 0.3 

 

O 0.4 ± 0.7 

 

0.5 ± 0.8 

 

0.8 ± 0.8 

 

0.5 ± 0.9 

 

0.5 ± 2.0 

 

0.5 ± 1.1 

 

* 0.3 ± 0.7 

 

P: Parado; A: Aproximando; AL: Alimentando; ND: Nadando Devagar; NR: Nadando Rápido; 

NL: Nadando ao Lado; NA: Nadando Atrás; E: Escondendo; CN: Confrontando; MC: Mordendo 

a Cloaca; AT: Atacando; F: Fugindo; NV: Não Visível; AO: Aproximando do Objeto; MO: 

Mordendo o Objeto; O: Outros comportamentos. *: Sem registro. 

 

Tabela 3: Média e desvio padrão dos comportamentos exibidos pelos guppies do aquário 2, 

em ambos os tratamentos (sem e com detergente). 

Comp. 

Aquário 2 

Sem detergente Com detergente 

5 6 7 8 5 6 7 8 

P 37.1 ± 32.0 

 

38.8 ± 22.2 

 

39.3 ± 17.8 

 

38.4 ± 17.9 

 

* 47.7 ± 23.0 

 

37.6 ± 16.3 

 

42.0 ± 15.0 

 

A 6.8 ± 5.6 

 

7.0 ± 4.9 

 

2.6 ± 2.3 

 

2.8 ± 2.2 

 

* 11.3 ± 10 

 

2.6 ± 1.8 

 

3.2 ± 3.0 
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AL 0.4 ± 0.7 

 

2.4 ± 4.5 

 

6.7 ± 7.6 

 

8.1 ± 8.9 

 

* 2.6 ± 5.7 

 

7.6 ± 13.0 

 

10.8 ± 12.8 

 

ND 47.1 ± 23.0 

 

55.9 ± 17.7 

 

58.9 ± 17.5 

 

58.2 ± 12.6 

 

* 43.3 ± 14.5 

 

65.0 ± 18.6 

 

51.8 ± 12.0 

 

NR 19.8 ± 21.4 

 

8.7 ± 14.9 

 

7.9 ± 12.1 

 

6.6 ± 11.9 

 

* 1.8 ± 3.4 

 

1.3 ± 1.7 

 

1.1 ± 1.8 

 

NL 1.4 ± 1.7 

 

1.4 ± 2.0 

 

0.8 ± 1.3 

 

0.4 ± 0.9 

 

* 5.6 ± 6.5 

 

1.8 ± 2.3 

 

1.9 ± 2.2 

 

NA 2.6 ± 3.6 

 

2.3 ± 3.0 

 

0.2 ± 0.4 

 

0.2 ± 0.6 

 

* 3.5 ± 3.1 

 

0.3 ± 0.5 

 

0.3 ± 0.6 

 

E * * * 0.2 ± 0.8 

 

* * 0.1 ± 0.4 

 

1.4 ± 2.7 

 

CN * * * * * * * * 

 

MC 

 

* 

 

0.0 ± 0.2 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

0.0 ± 0.2 

 

 

* 

 

* 

AT * * 0.1 ± 0.4 

 

0.2 ± 0.7 

 

* * 0.0 0.2 ± 0.8 

 

F 0.3 ± 0.5 

 

* 0.3 ± 0.8 

 

0.1 ± 0.3 

 

* * 0.2 ± 0.8 

 

* 

NV 1.1 ± 2.1 

 

1.4 ± 2.2 

 

1.9 ± 3.1 

 

3.0 ± 3.3 

 

* 3.5 ± 11.3 

 

2.4 ± 3.4 

 

5.8 ± 12.4 

 

AO 1.8 ± 2.3 

 

1.3 ± 1.4 

 

0.9 ± 1.0 

 

0.8 ± 1.2 

 

* 0.2 ± 0.6 

 

0.4 ± 0.8 

 

0.4 ± 0.7 

 

MO 1.1 ± 1.6 

 

0.1 ± 0.3 

 

0.1 ± 0.3 

 

0.4 ± 1.1 

 

* * 0.1 ± 0.3 

 

* 

O 0.6 ± 1.1 

 

0.8 ± 1.8 

 

0.2 ± 0.6 

 

0.5 ± 0.9 

 

* 0.3 ± 0.6 

 

0.7 ± 1.1 

 

1.1 ± 3.2 

 

P: Parado; A: Aproximando; AL: Alimentando; ND: Nadando Devagar; NR: Nadando Rápido; 

NL: Nadando ao Lado; NA: Nadando Atrás; E: Escondendo; CN: Confrontando; MC: Mordendo 

a Cloaca; AT: Atacando; F: Fugindo; NV: Não Visível; AO: Aproximando do Objeto; MO: 

Mordendo o Objeto; O: Outros comportamentos. *: Sem registro. 

 

Os comportamentos Parado (P), Nadando Rápido (NR) e Não Visível (NV) 

foram influenciados pelo tratamento, sendo que Parado e Não Visível foram 
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mais registrados no tratamento com detergente do que no sem detergente 

(Figura 3), e o comportamento Nadando Rápido foi mais registrado no 

tratamento sem detergente (Figura 3).  

 

Figura 3: Exibição dos comportamentos Parado (P - I), Nadando Rápido (NR - SF) e Não 

Visível (NV – NV), por tratamento (DET = com detergente; NDET = sem detergente). 
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Os comportamentos Nadando Atrás (NA), Mordendo o Objeto (MO), 

Aproximando do Objeto (AO) e Escondendo (E) também sofreram influência do 

tratamento, sendo que os três primeiros comportamentos foram mais exibidos 

no tratamento sem detergente, e o último no tratamento com detergente (Figura 

4). Nenhum outro comportamento foi modificado pelo detergente.    

 

 

Figura 4: Exibição dos comportamentos Nadando Atrás (NA - SB), Escondendo (E - H), 

Aproximando do Objeto (AO - AO) e Mordendo o Objeto (MO - BO), por tratamento (DET = com 

detergente; NDET = sem detergente). 

 

As demais variáveis explicativas (indivíduos, sexo e comparação entre os 

aquários), que influenciaram os comportamentos Aproximando (A), 
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Alimentando (AL), Nadando Devagar (ND), Nadando Rápido (NR), Nadando ao 

Lado (NL), Nadando Atrás (NA), Confrontando (CN), Atacando (AT), Fugindo 

(F), Não Visível (NV), Aproximando do Objeto (AO) e Mordendo o Objeto (MO), 

se encontram na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Resultados do GLMs para as respostas comportamentais dos guppies de acordo 

com o sexo, indivíduo e comparação entre aquários. 

Variável resposta Variável Explicativa F Valor de P 

A (A) Indivíduo 

Sexo 

24.19 

118.37 

< 0.001 

<0.001 

AL (F) Indivíduo 5.26 < 0.001 

ND (SS) Indivíduo 

Sexo 

3.17 

10.97 

< 0.01 

< 0.01 

NR (SF) Indivíduo 6.63 < 0.001 

NL (SSI) Indivíduo 

Sexo 

3.83 

10.83 

< 0.001 

< 0.01 

NA (SB) Indivíduo 

Sexo 

9.51 

78.19 

< 0.01 

< 0.001 

CN (FI) Aquário 5.24 0.02 

AT (AT) Indivíduo 2.90 0.01 

F (E) Indivíduo 3.20 < 0.01 

NV (NV) Indivíduo 

Sexo 

Aquário 

2.34 

8.00 

4.52 

0.02 

< 0.01 

0.02 

AO (AO) Indivíduo 4.52 < 0.001 

MO (BO) Indivíduo 8.37 < 0.001 
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Os machos aproximaram, nadaram ao lado e nadaram atrás mais do que as 

fêmeas. Já as fêmeas nadaram devagar e ficaram mais tempo não visíveis do 

que os machos. Os peixes do aquário 1 confrontaram-se e ficaram mais tempo 

não visíveis do que os do aquário 2. Os peixes 2, 5 e 6 (machos) se 

aproximaram mais dos outros indivíduos; os peixes 1 (macho), 7 e 8 (fêmea) 

foram os que mais se alimentaram; os peixes 1 (macho), 4 e 7 (fêmea) foram 

os que mais nadaram devagar e os peixes 2, 5 (machos) e 3 (fêmea) foram os 

que mais nadaram rápido. Já os peixes 2, 6 (machos) e 3 (fêmea) foram os que 

mais nadaram ao lado de outros indivíduos, enquanto os peixes 2, 5 e 6 

(machos) foram os que mais nadaram atrás. Os indivíduos 1 (macho) e 8 

(fêmea) foram os que mais atacaram outros peixes,enquanto os indivíduos 2, 5 

(macho) e 7 (fêmea) foram os que mais fugiram dos ataques de outros peixes. 

Os peixes 3, 4 e 8 (fêmeas) foram os que ficaram mais tempo não visíveis, 

enquanto os indivíduos 3 (fêmea) e 5 (macho) foram os que mais se 

aproximaram e morderam os objetos. Os comportamentos Mordendo a Cloaca 

(MC) e Outros (O) não foram influenciados por nenhuma das variáveis 

explicativas avaliadas. 

 

3.2. Testes comportamentais (antipredação) 

Dos comportamentos antipredação avaliados, somente o comportamento 

Nadando Rápido (NR) foi influenciado pelo objeto utilizado, sendo mais exibido 

frente aos objetos que não simularam predador (NPRED) (Figura 5). Os 

comportamentos Fugindo (F), Escondendo (E) e Não Visível (NV) não foram 

influenciados pelo tipo de objeto (predadores e não predadores). Com relação 

aos comportamentos antipredação avaliados, apenas Nadando Rápido (NR) e 
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Não Visível (NV) foram influenciados pelo detergente, sendo que NR aconteceu 

mais vezes no tratamento sem detergente, e NV no tratamento com detergente 

(Figura 3). 

 

 

Figura 5: Exibição do comportamento Nadando Rápido (NR), frente ao objeto (PRED = objetos 

que simularam predador; NPRED = objetos que não simularam predadores). 

 

Os peixes foram observados usando a distância < 9 cm (menor distância dos 

objetos) com maior frequência no aquário 2 (GLM: N = 8; DF = 1; F = 12.71; P 

< 0.001) e quando o objeto não representava um predador (GLM: N = 8; DF = 

1; F = 14.29; P < 0.001). Os peixes que mais estiveram a essa distância foram 

os indivíduos 3, 7, 8 (fêmeas), 5 e 6 (machos) (GLM: N = 8; DF = 7; F = 6.98; P 

< 0.001). 

 

Os peixes foram observados usando a distância entre 9 e 14 cm (distância 

intermediária dos objetos) com maior frequência no aquário 2  (GLM: N = 8; DF 
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= 1; F = 11.23; P = 0.001) e quando o objeto não representava um predador 

(GLM: N = 8; DF = 1; F = 8.43; P < 0.01).  Os peixes que mais estiveram a essa 

distância foram os indivíduos 3, 7, 8 (fêmeas), 5 e 6 (machos) (GLM: N = 8; DF 

= 7; F = 5.40; P < 0.001).  

 

Os peixes foram observados usando a distância > 14 cm (maior distância dos 

objetos) com maior frequência no aquário 1  (GLM: N = 8; DF = 1; F = 16.33; P 

< 0.001) e quando o objeto representava um predador (GLM: N = 8; DF = 1; F = 

14.60; P < 0.001).  Os peixes que mais estiveram a essa distância foram os 

indivíduos 1, 2 (machos) e 4 (fêmea) (GLM: N = 8; DF = 7; F = 7.55; P < 0.001).  

 

O tempo de latência com relação aos objetos novos foi menor para os objetos 

que não simulavam predadores (180.1 ± 295.4) do que para os objetos que 

simulavam predadores (374.7 ± 550.3) (Figura 6). Os peixes do aquário 1 se 

aproximaram dos objetos mais rapidamente que os peixes do aquário 2 (GLM: 

N = 8; DF = 1; F = 7.54; P < 0.01). Os indivíduos 2 e 5 (machos) e 4 (fêmea) 

foram os que se aproximaram mais rapidamente dos objetos (GLM: N = 8; DF = 

7; F = 3.38; P < 0.01). A presença do detergente não influenciou em nenhuma 

das distâncias avaliadas (< 9 cm, 9-14 cm e > 14 cm), e também não 

influenciou no tempo de latência. 
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Figura 6: Tempo de latência gasto pelos guppies para se aproximarem dos objetos novos 

durante os testes antipredação; quando o objeto simulava um predador (PRED - preto), e 

quando não simulava um predador (NPRED - cinza). 

 

3.3. Teste de personalidade 

Os comportamentos exibidos durante os testes de personalidade resultaram 

em índices de coragem menores durante a exposição ao detergente do que em 

água limpa (sem detergente: 2729.71 ± 402.47; com detergente: 2700.00 ± 

274.84) (Tabela 5). Entretanto, ao serem analisados os índices individuais de 

coragem nos experimentos AB1 e AB2, nota-se que os indivíduos 

apresentaram índices menores de coragem no aquário 1, e índices maiores de 

coragem no aquário 2 (Tabela 5). 
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Tabela 5: Índice de coragem de cada peixe, de cada sexo e com os devidos tratamentos. Em 

negrito, estão os resultados do experimento AB1, e os resultados do experimento AB2 estão 

escritos no formato normal (sem negrito). M = Macho; F = Fêmea. 

Peixe Sexo Detergente Abert. Corajoso  

x (3) 

Coragem  

x (2) 

Timidez  

x (1) 

Abert.Tímido 

x (-1) 

Total 

1 M Ausente 78 2264 599 -83 2858 

1 M Presente 24 1792 815 -81 2550 

1 M Ausente 54 2418 542 -31 2983 

1 M Presente 78 2276 605 -31 2928 

2 M Ausente 105 2226 614 -38 2907 

2 M Presente 30 1864 829 -29 2694 

2 M Ausente 45 2420 551 -24 2992 

2 M Presente 45 2348 546 -65 2874 

3 F Ausente 144 1572 663 -62 2317 

3 F Presente ― ― ― ― ― 

3 F Ausente ― ― ― ― ― 

3 F Presente ― ― ― ― ― 

4 F Ausente 102 2226 580 -73 2835 

4 F Presente 18 1136 1095 -131 2118 

4 F Ausente 54 2266 620 -29 2911 

4 F Presente 48 2200 556 -128 2676 

5 M Ausente 84 932 455 -11 1460 

5 M Presente ― ― ― ― ― 

5 M Ausente ― ― ― ― ― 

5 M Presente ― ― ― ― ― 

6 M Ausente 60 2232 653 -11 2934 
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6 M Presente 21 1594 915 -81 2449 

6 M Ausente 138 1908 770 -30 2786 

6 M Presente 33 2390 571 -23 2971 

7 F Ausente 75 1828 825 -36 2692 

7 F Presente 51 2136 683 -31 2839 

7 F Ausente 48 2324 591 -31 2932 

7 F Presente 60 2494 484 -49 2989 

8 F Ausente 102 2134 634 -65 2805 

8 F Presente 39 1728 772 -151 2388 

8 F Ausente 75 2048 716 -35 2804 

8 F Presente 114 2352 522 -64 2924 

 

 

4. DISCUSSÃO 

A maioria dos guppies se mostrou mais ativos e com um maior número de 

comportamentos corajosos em água limpa, se expondo mais ao risco de 

predação, pois se aproximaram e morderam mais os objetos. Machos 

apresentaram mais comportamentos sociais, visando formar cardumes e 

tentando se reproduzir mais. A introdução do detergente tornou os peixes mais 

letárgicos e com comportamentos mais relacionados ao eixo da timidez 

(aquário 1) e com isso, acabaram por se expor menos e realizar uma menor 

exploração do ambiente. Por outro lado, peixes do aquário 2 ficaram em geral, 

mais corajosos, após a introdução do detergente. 
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Peixes da espécie Mystus montanus realizaram mais vezes o comportamento 

de nadar rápido, quando foram introduzidos a um tratamento com detergente 

(Chandashive, 2014). Porém, isso não foi corroborado no presente estudo, 

visto que os guppies apresentaram maior frequência do comportamento 

Nadando Rápido (NR) quando não havia poluente na água. Na presença do 

detergente, o comportamento Parado (P) foi exibido com maior frequência, 

corroborando com o trabalho realizado por Saaristo, McLennan, Johnstone, 

Clarke & Wong (2017). Estes autores comprovaram que guppies expostos à 

fluoxetina, ficaram mais parados do que os que não foram expostos a essa 

substância; comprovando que poluentes podem causar efeitos letárgicos. 

 

A exposição a produtos tóxicos pode afetar a natação dos peixes, tornando-a 

mais lenta (Allin & Wilson, 2000), e dessa forma também comprometer a 

habilidade de fugir de ameaças (como predadores) (Weis & Weis, 1998). A 

modificação da natação dos guppies foi observada no presente estudo, pois 

exibiram menos o comportamento de Nadando Rápido (NR) em água 

contaminada com detergente. O presente estudo também corroborou com os 

trabalhos realizados por Viran, Erkoç, Polat & Koçak (2003); e por Yilmaz, Gül 

& Erbaşl (2004), que observaram os efeitos dos inseticidas deltametrina e alfa-

cipermetrina, respectivamente. Ambos utilizaram o guppy como organismo 

teste, e constataram que o mesmo apresentou diminuição nas suas atividades 

em geral, provando que poluentes podem causar alterações na natação. 

 

O comportamento de Alimentação (AL) não apresentou variação significativa 

entre os tratamentos. Em seus estudos com alevinos de Fundulus heteroclitus 
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expostos ao chumbo, Weis & Weis (1998) não encontraram diferenças 

significativas no comportamento alimentar entre os grupos controle e os grupos 

tratados nas primeiras três semanas de experimento. Porém, as diferenças 

foram significativas nas semanas seguintes (quarta e quinta semanas) de 

experimento, o que mostra que quando o tempo de exposição ao poluente é 

mais longo, o comportamento pode ser afetado. Como os animais do presente 

estudo ficaram expostos ao detergente por apenas 10 dias (e intercalando 

entre água limpa e contaminada), talvez por isso não tenha sido detectada 

diferença no comportamento alimentar dos indivíduos, o que poderia ocorrer 

caso a exposição fosse prolongada. Testes posteriores poderiam ser realizados 

para avaliar essa hipótese. Caso seja corroborada, os efeitos em longo prazo 

do detergente sobre a fauna ictiológica poderiam ter sua gravidade mais 

evidenciada, já que a mudança no comportamento alimentar das espécies 

poderia significar sua extinção, visto que já foi comprovada que alguns 

poluentes causam alterações no comportamento de alimentação dos peixes 

(Almeida, Barreto, Novelli, Castro & Moron, 2009). 

 

Machos de lagosta americana (Homarus americanus) apresentaram maior 

frequência de comportamentos agonísticos, quando expostos à substância 20-

hidroxiecdisona (Reinhart, Cromarty, Sipala & Kass-Simon, 2012); e o mesmo 

ocorreu com o lagostim vermelho (Procambarus clarkii), onde a maioria dos 

indivíduos se tornou mais agressiva, após o aumento de temperatura (Zhao & 

Feng, 2015). Porém, o detergente não causou um aumento de exibição dos 

comportamentos agonísticos [Confrontando (CN) e Atacando (AT)] nos 

guppies, visto que não houve diferenças significativas com relação aos 
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tratamentos (com e sem detergente). Isso pode ter ocorrido pelo fato de P. 

reticulata ser uma espécie pacífica (Andrade, Andrade, Boscolo & Soares, 

2005). 

 

Volkova et al. (2012) observaram que a exposição do guppy à substância 

química 17α-etinilestradiol (EE2) fez com que os indivíduos buscassem mais 

vezes por moradias de fundo, mas isso não afetou o seu comportamento 

reprodutivo e de formação de cardumes. No presente estudo, o detergente 

afetou o comportamento reprodutivo, visto que o comportamento Nadando 

Atrás (NA) foi mais registrado no tratamento sem detergente, ou seja, os 

machos nadaram menos em busca de fêmeas, buscando menos por parceiras 

para acasalamento. O comportamento Mordendo a Cloaca (MC) não foi 

influenciado pelo detergente, mas como ocorreram poucos episódios nos dois 

tratamentos, não foi possível determinar se o detergente realmente afetou este 

comportamento. Já os comportamentos Escondendo (E) e Não Visível (NV) 

apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos (ambos foram mais 

exibidos no tratamento com detergente), corroborando o estudo de Volkova et 

al. (2012). Entretanto, a busca por abrigo no presente estudo pode não ter 

significado fuga do poluente, já que em várias vezes os guppies se 

alimentavam na entrada do esconderijo, entrando calmamente no mesmo. Em 

relação à formação de cardumes, Zhang, Zhang, Sun & Shao (2016) 

observaram que cardumes compostos por fêmeas de vairão (Gobiocypris 

rarus) expostos ao tributilestanho, ficaram mais coesos do que os cardumes 

não expostos a essa substância, mostrando que poluentes podem influenciar 

na formação dos cardumes. No presente estudo, o comportamento Nadando 
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ao Lado (NL) não sofreu nenhuma alteração significativa entre os tratamentos, 

mostrando que a formação de cardumes não foi influenciada pelo detergente. 

 

Kelley, Evans, Ramnarine & Magurran (2003) realizaram um estudo sobre o 

comportamento antipredador do guppy, e treinaram um dos grupos para 

responderem aos modelos de predadores. Em seus resultados, encontraram 

que os guppies que haviam recebido o treinamento observavam os modelos de 

predadores a uma distância maior. Como os guppies do presente estudo não 

foram treinados, isso pode ter colaborado para que a latência de aproximação 

aos objetos novos fosse mais rápida, se expondo mais depressa. Embora os 

guppies do presente estudo sejam provenientes de cativeiro, isso pode não ter 

sido determinante para os resultados obtidos, de acordo com um estudo 

realizado por Swaney, Cabrera-Álvarez & Reader (2015). Esses autores 

compararam o comportamento antipredador de populações de guppies 

silvestres e de cativeiro; porém, não encontraram diferenças significativas entre 

os comportamentos desempenhados pelas duas populações diante do 

predador. A perda da capacidade de reconhecimento de predadores em 

animais que são mantidos a várias gerações em cativeiro já foi evidenciada nos 

estudos de McPhee (2003), Blumstein, Bitton & Veiga (2006) e Azevedo, 

Young & Rodrigues (2012), mas no presente estudo, os guppies reconheceram 

os seus predadores, visto que permaneceram distantes por mais tempo quando 

o objeto simulava um predador, além de terem demorado mais tempo para se 

aproximar dos supostos predadores e terem ficado mais quietos nos aquários. 
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Peixes sofrem adaptações comportamentais frente a um predador, como por 

exemplo, ficarem mais imóveis e crípticos, sendo que estes comportamentos 

podem ser resultados de uma evolução para diminuir a frequência de detecção, 

reduzindo a chance de ataque do predador e o sucesso predatório (Barber, 

Hoare & Krause, 2000). Além disso, a rapidez na detecção do predador pode 

significar a sobrevivência ou a morte da presa, já que quanto mais rapidamente 

o perigo for detectado, mas rapidamente a presa pode responder ao predador, 

como observado por York & Bartol (2016), que estudando juvenis de lula, 

observaram que as mesmas lançavam o jato de tinta de escape, assim que 

detectavam o predador. Nos peixes do presente estudo, os guppies do aquário 

1 foram mais rápidos em detectar e se afastar dos objetos introduzidos, do que 

os peixes do aquário 2. Isso pode sugerir que os peixes do aquário 2 tiveram 

maiores alterações causadas pelo detergente do que os do aquário 1, com 

relação ao seu comportamento antipredação, tornando-se mais letárgicos e 

com menor capacidade de perceber a presença dos predadores (Saaristo, 

McLennan, Johnstone, Clarke & Wong, 2017). 

 

O fato de os guppies terem respondido de maneira semelhante ao detergente, 

pode estar associado a uma síndrome comportamental, que consiste em uma 

falta de plasticidade comportamental e faz com que os indivíduos respondam 

de uma maneira semelhante após encontros repetidos com um estímulo ou 

situação (Hebert, Lavin, Marks & Dzieweczynski 2014). Em um estudo com a 

perca-sol de guelras azuis (Lepomis macrochirus), Wilson & Godin (2009) 

observaram que a maior parte dos indivíduos apresentou uma síndrome 

comportamental mais inclinada para a coragem, visto que os indivíduos 
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permaneceram mais ativos, explorando mais o ambiente e correndo um maior 

risco de serem predados do que os indivíduos tímidos. No presente estudo, o 

índice de coragem apontou que os indivíduos ficaram com a personalidade 

mais tímida, no aquário 1; e com a personalidade mais corajosa, no aquário 2, 

sugerindo que os guppies estavam respondendo conjuntamente, de acordo 

com as alterações do ambiente no qual estavam inseridos. 

 

Ainda segundo Hebert, Lavin, Marks & Dzieweczynski (2014), o lançamento de 

poluentes na água podem alterar os níveis hormonais dos peixes, e podem 

modificar as síndromes comportamentais, ou seja, o fato de a maioria dos 

peixes do presente estudo terem se inclinado para a timidez no aquário 1, e 

para a coragem no aquário 2, pode sugerir que o detergente pode ter causado 

modificações fisiológicas nos peixes, alterando os seus níveis hormonais. Um 

estudo realizado com a carpa (Cyprinus carpio) revelou que em ambientes 

poluídos, as taxas dos hormônios estradiol e testosterona declinaram nos 

machos, provando que poluentes podem afetar os hormônios (Solé, Raldua, 

Piferrer, Barceló & Porte, 2003). Estudos hormonais poderiam ser realizados 

com guppies expostos à contaminação por detergente para averiguar se 

ocorrem mudanças hormonais, e se elas influenciam na exibição dos 

comportamentos. 

 

Em estudo realizado por Zhao & Feng (2015) com o lagostim vermelho 

(Procambarus clarkii), os comportamentos de coragem diminuíram com 

pequenos aumentos na temperatura, ou seja, tornaram-se mais tímidos. O fato 

de o detergente ter tornado os peixes do aquário 1 mais tímidos, e os peixes do 
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aquário 2 mais corajosos, mostra que quando os comportamentos e 

personalidades são afetados por poluentes, os efeitos prejudiciais atingem não 

somente ao indivíduo, mas também podem afetar as estruturas das 

populações, comunidades e o ecossistema em geral (afetando, por exemplo, 

nas estruturas das teias alimentares e nas taxas de alimentação) (Boyd, 

Bremer & Williams, 2002; Reichmund, Roudez, Glover & Weis, 2009; Toscano 

& Griffen, 2014).   

 

Também através da variação de comportamentos entre indivíduos, pode-se 

sugerir que os animais compartilharam entre si informações de aprendizagem 

social, o que os permitiu aprender de maneira rápida e eficiente sobre o seu 

ambiente (Day, MacDonald, Brown, Laland & Reader, 2001). Animais que 

vivem em grupos, ganham informações do ambiente ao observarem 

conspecificos (Kuvers et al., 2010; Carter, Marshall, Heinsohn & Cowlishaw, 

2014; Loftus & Borcherding, 2016). Então, animais mais tímidos podem se 

tornar mais corajosos, caso estejam acompanhados de outro animal corajoso 

(Van Oers, Klunder & Drent, 2005). 

 

5. CONCLUSÃO 

O detergente neutro alterou o comportamento e a personalidade de guppies, 

demonstrando que seu descarte nos corpos d’água pode ter consequências 

sérias sobre os indivíduos e populações animais, mesmo em curto prazo (10 

dias). Portanto, o descarte indevido nos ambientes aquáticos pode causar 

diversos danos graves aos ecossistemas aquáticos e às comunidades 

biológicas presentes nele. Então, técnicas de descarte mais eficientes devem 
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ser elaboradas, visando à conservação dos ambientes aquáticos e dos 

organismos que os habitam. 
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