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Sinopse:  
 

Estudou-se o efeito da gasolina e do óleo diesel sobre a freqüência de 

Descarga do Órgão Elétrico (DOE) do peixe elétrico neotropical 

Microsternarchus bilineatus. Constataram-se variações significativas na taxa 

de repetição em 80 % dos indivíduos testados desta espécie quando 

expostos aos contaminantes em concentrações de 110 e 220 µL/L, sendo 

que, em 85,30% dos casos, as mudanças ocorreram na primeira hora de 

exposição. Apesar das baixas concentrações testadas e variações 

individuais, Microsternarchus mostrou ter um ótimo potencial para ser 

utilizado como organismo biomonitor em ambientes controlados e 

bioindicador quando se utiliza como variável resposta a taxa de repetição ou 

frequência instantânea (Hz) desta espécie. 
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Resumo 
Este estudo avaliou o efeito dos combustíveis automotivos (gasolina e óleo diesel) 

sobre a freqüência da Descarga do Órgão Elétrico (DOE) de Microsternarchus bilineatus 

(Ostariophysi, Gymnotiformes), com o intuito de testar a viabilidade desta espécie como 

biomonitora na detecção de poluentes derivados do petróleo. Dez indivíduos da espécie 

foram expostos a concentrações de 110 µL/L e 220µL/L para cada poluente testado. Estas 

concentrações correspondem, respectivamente, a 25% e 50% do Limite de Tolerância (LTm) 

para peixes em águas continentais. Cada experimento durou 9 horas, sendo que a primeira 

hora foi usada para a aclimatação dos indivíduos nos tanques experimentais. A partir da 

segunda hora iniciou-se as gravações das DOEs com 2 minutos de duração, em intervalos 

de 15 minutos. Da segunda até a quinta hora foi usada como período pré-contaminação e as 

DOEs desta fase foram comparadas com as gravações feitas após a adição do poluente. 

Após a liberação do poluente no tanque, as gravações se seguiram por mais 4 horas 

(período pós-contaminação). O sinal bioelétrico foi captado por meio de eletrodos colocados 

nos tanques, amplificado, e então monitorado e visualizado por meio de um osciloscópio 

digital em tempo-real. O sinal foi gravado com o auxílio um conversor analógico/digital 

(resolução de 16 bits) e analisado com o programa MATLAB. Análises estatísticas foram 

feitas em cima das freqüências das descargas entre os períodos pré e pós-contaminação. 

Mediante a constatação da heterogeneidade dos dados, realizou-se o Teste t - Student 

pareado (p<0,05), para valores pré- e pós-contaminação.  Tanto a gasolina como o óleo 

diesel, nas concentrações testadas, provocaram alterações nas freqüências das DOEs de 

Microsternarchus. Nove dos dez indivíduos testados mudaram o ritmo de descarga para 

gasolina à concentração de 110 µL/L e sete à 220 µL/L. Para óleo diesel a 110 µL/L, nove 

de dez indivíduos mudaram a freqüência e, para 220 µL/L, nove dos dez indivíduos testados 

alteraram o padrão de descarga. Dos 34 indivíduos que tiveram suas DOEs alteradas, 

85,30% mudaram suas freqüências na primeira hora de exposição aos contaminantes. 

Variações nos resultados podem estar ocorrendo devido à tolerância diferencial individual 

aos contaminantes, mas de qualquer forma, os resultados obtidos até o momento sugerem 

que Microsternarchus tem um ótimo potencial para ser utilizado como espécie biomonitora 

de ambientes aquáticos. O presente estudo também abre um leque de possibilidades para 

estudos futuros, onde se possa aprofundar as investigações iniciadas aqui, pela utilização 

de diferentes concentrações, diferentes poluentes e pela análise de outros parâmetros 

associados às DOEs além das freqüências. 

 
Palavras-chave: Gymnotiformes, peixe elétrico, DOE, biomonitoramento, gasolina, óleo 

diesel, Amazônia. 



 VIII

Abstract 
 

This study evaluated the effect of automotive fuel (gasoline and diesel) on the Electric 

Organ Discharge (EOD) frequency of Microsternarchus bilineatus (Ostariophysi, 
Gymnotiform), with the objective of testing the viability of this species as a biomonitor to 

detect pollutant derived from petroleum. Ten individuals of the species were exposed to 

concentrations of 110 µL/L and 220µL/L for each of the pollutant tested. Those 

concentrations correspond, respectively, to 25% and 50% of the Tolerance Limit (LTm) for 

fish in continental waters. Each experiment lasted for 9 hours, as the first hour was used to 

acclimate the individuals in the experimental tanks. From the second hour on, the EODs 

recordings started with 2 minutes duration, in 15 minutes intervals. From the second until fifth 

hour was considered as a pre-contamination period, and the EODs of this phase were 

compared with the recordings made after the addition of the pollutant. After the release of the 

pollutant in the tank, the recordings continued for an additional four hours (pos-contamination 

period). The bioelectrical signal was captured through a pair of electrodes placed in the 

tanks, amplified, and then visualized in real time with a digital oscilloscope. The signal was 

recorded with the aid of an analog to digital converter (16 bits resolution) and analyzed with 

the program MATLAB. Statistical analyzes were performed on the discharge frequencies pre 

and pos-contamination. Once the heterogeneity of the data was detected, the paired student 

t-test (p<0.05) was applied comparing values pre and pos-contamination. Both gasoline and 

diesel, in the concentrations tested, provoked changes in the DOEs frequencies of 

Microsternarchus. Nine out of the ten individual tested changed the discharge rhythm for 

gasoline 110 µL/L, and seven for the concentration of 220 µL/L. For diesel at 110 µL/L, nine 

out of ten individuals changed their frequency and, for 220 µL/L, nine out of ten individuals 

tested altered their discharge pattern. From the 34 individuals that had their DOEs altered, 

85,30% changed their frequencies within the first hour of exposition to the contaminants. 

Variations in the results can be occurring due to the individual tolerance to the contaminants, 

however, the results obtained until now, suggest that Microsternarchus has a great potential 

to be utilized as a biomonitor species in aquatic environments. The present study also opens 

a wide number of possibilities for future studies, where the investigations started here could 

be complemented by the utilization of different concentrations, different pollutants, and other 

parameters associated to DOEs to be analyzed, besides the frequencies.  

 
Key words: Gymnotiformes, electric fish, EOD, biomonitoring, gasoline, diesel, Amazonian. 
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1 INTRODUÇÃO 

De toda a água contida na Terra (1.386 bilhões de km3), 97,5% (1.351 bilhões 

de km3) são águas salgadas espalhadas por oceanos, mares, lagos salgados e 

aqüíferos salinos (reservas subterrâneas). Dos 2,5% (35 milhões km3) restantes, que 

formam as águas “doces”, mais de dois terços (69,5%, ou 24,4 milhões km3) estão 

indisponíveis ao ser humano, por estarem contidos em geleiras, neves, gelos e 

subsolos congelados. Da fração restante, 30,1% (10,5 milhões km3) estão 

armazenados em aqüíferos, e somente 0,4% (135 mil km3) são encontradas na 

superfície da Terra, em lagos, rios, zonas úmidas, no solo, na umidade do ar, em 

plantas e nos animais (Clarke & King, 2005). Visto que os recursos hídricos são 

finitos, torna-se fundamental utilizá-los da maneira mais eficiente possível e 

preservá-los para gerações futuras.  

A utilização dos recursos naturais está na base da geração de riquezas e a 

preservação do meio ambiente tornou-se, nos últimos anos, palavra de ordem nos 

processos industriais. O progresso econômico precisa levar em conta a conservação 

dos sistemas naturais, pois o desenvolvimento industrial e aumento da população 

humana têm causado uma produção de grandes quantidades de resíduos 

anualmente, os quais tendem a ser altamente nocivos ao meio ambiente e em 

especial aos ambientes aquáticos. Dentre os diversos tipos de danos ambientais 

causados pela indústria moderna, os acidentes com produtos químicos têm sido os 

objetos de grande preocupação em função dos perigos intrínsecos desses materiais 

(inflamabilidade, toxicidade, corrosividade, entre outros) que representam, portanto, 

riscos à segurança e à saúde da população bem como ao meio ambiente. Sérios 

impactos ambientais podem advir das emergências químicas, em função de 

contaminação do ar, solo e dos recursos hídricos, sendo que estes últimos muitas 

vezes são utilizados para o abastecimento público (CETESB, 2006a). 

Com a ampliação da rede brasileira de oleodutos e o aumento do tráfego de 

navios petroleiros em águas interiores, o risco de vazamentos de petróleo e seus 

derivados cresceu no Brasil, em função das diversas atividades associadas à 

exploração, refino e transporte do petróleo e gás natural, que produzem sub-

produtos e efluentes que podem ser altamente nocivos ao meio ambiente (Gouveia, 

2005; Zagatto, 2006). Pacheco & Santos (2001) apontam que contaminações 

consideráveis por hidrocarbonetos derivados de petróleo resultam de acidentes e 
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vazamentos a partir de tanques, grandes derrames e descartes industriais e 

municipais.  

A região Amazônica, além de ter uma indústria de exploração de petróleo e 

gás natural em plena expansão, possui inúmeros postos de combustíveis localizados 

nas margens dos rios ou a deriva em balsas (Figura 1). Esta característica da região 

faz com que o risco de contaminação de recursos aquáticos aumente, o que requer 

que sistemas de monitoramento sejam desenvolvidos com o intuito de minimizar 

possíveis acidentes e a contaminação ambiental por derivados de petróleo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante desta realidade, estudar o efeito dos combustíveis automotivos na 

Descarga do Órgão Elétrico (DOE) de Microsternarchus bilineatus visa testar a 

possibilidade de se usar esta espécie como biomonitora na detecção de poluentes 

derivados do petróleo, como a gasolina e o óleo diesel, e, deste modo, contribuir na 

construção de um sistema de biomonitoramento mais abrangente para ambientes 

aquáticos na Amazônia. Esse sistema, caso seja viável, poderá ser um valioso 

instrumento para a detecção de poluentes e auxiliar na tomada de decisões 

relacionadas à identificação, prevenção e mitigação de poluição em sistemas 

aquáticos. Conseqüentemente, pode contribuir para a redução dos efeitos adversos 

à saúde da população e ao meio ambiente. Isto se torna ainda mais relevante 

quando se considera áreas de alta vulnerabilidade e sensibilidade ambiental, como 

certos locais da Amazônia. 

Figura 1: Postos de combustíveis são localizados na margem dos rios, caso típico na 

região Amazônica. Foto: LFCE, 2007. 
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2 OBJETIVOS  
 

2.1 Geral 
 Avaliar o efeito da gasolina e do óleo diesel sobre o padrão da Descarga do 

Órgão Elétrico (DOE) de Microsternarchus bilineatus.  
 

2.2 Específicos 
 Determinar variações nas taxas de descarga do órgão elétrico de 

Microsternarchus bilineatus durante exposição à gasolina para concentrações 

de 110 e 220µL/Litro em tempos de exposição máxima de três horas; 

 

 Determinar variações nas taxas de descarga do órgão elétrico de 

Microsternarchus bilineatus durante exposição ao óleo diesel para 

concentrações de 110 e 220µL/Litro em tempos de exposição máxima de três 

horas; 

 

 Determinar hora e concentração do contaminante que ocorreu variação nas 

taxas de descarga do órgão elétrico de Microsternarchus bilineatus durante 

exposição à gasolina e ao óleo diesel para concentrações de 110 e 220µL/Litro 

em tempos de exposição máxima de três horas. 

 

2.3 Hipóteses 
Neste estudo foram analisadas as diferenças das descargas pré e pós-

contaminação atribuindo as seguintes hipóteses: 

 
H0= As concentrações dos contaminantes não alteram o padrão das descargas dos 

indivíduos em exposição máxima de três horas; 

 
H1= As concentrações dos contaminantes alteram o padrão das descargas dos 

indivíduos em exposição máxima de três horas. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 
  
3.1 Exploração Petrolífera na Amazônia 

A atividade petrolífera na região Norte do Brasil, especificamente na 

Amazônia brasileira, teve início em Julho de 1988 às margens do rio Urucu (afluente 

do Rio Solimões que fica cerca de 650 km de Manaus), onde foi instalada uma 

unidade de exploração e produção. Cerca de 210 milhões de litros de óleo são 

produzidos anualmente, este óleo e o gás natural são levados por 287 km de dutos 

até o terminal de Coari no rio Solimões e, daí segue em navios e balsas até a 

refinaria em Manaus (PETROBRAS, 2005). A produção média de petróleo em Urucu 

é de 56,5 mil barris por dia, enquanto a de gás natural é de 9,7 milhões de metros 

cúbicos por dia. Esse volume faz do Amazonas o segundo produtor terrestre de 

petróleo e o terceiro produtor de gás natural, e do município de Coari o maior 

produtor terrestre. A produção de óleo de Urucu abastece os Estados do Pará, 

Amazonas, Rondônia, Maranhão, Tocantins, Acre, Amapá e parte do Nordeste. O 

petróleo de Urucu é considerado de alta qualidade, sendo o mais leve dentre os 

óleos processados nas refinarias do país. Essas características permitem seu 

aproveitamento especialmente para a produção de gasolina, nafta petroquímica, 

óleo diesel e GLP (gás de cozinha). O processamento de GLP, que supera 1,5 mil 

toneladas diárias, equivale a 115 mil botijões de 13 kg (PETROBRAS, 2006).  

 

3.2 Petróleo e seus derivados  
O petróleo é constituído, essencialmente, por uma mistura de milhares de 

compostos orgânicos do grupo dos hidrocarbonetos, isto é, de compostos formados 

exclusivamente pelos elementos carbono e hidrogênio combinados quimicamente 

nas mais variadas percentagens (Perrone, 1965). Os produtos e derivados do 

petróleo incluem compostos de alto potencial tóxico pela presença de substâncias 

como benzeno e seus derivados, além de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. 

De modo geral, os hidrocarbonetos são divididos em duas famílias: alifáticos e 

aromáticos (Figura 2) e a proporção de cada categoria de hidrocarboneto depende 

do tipo de derivado de petróleo considerado (Watts et al., 2000).  
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Os hidrocarbonetos aromáticos se diferenciam dos alifáticos por apresentarem 

um ou mais anéis benzênicos como componentes estruturais, sendo classificados 

como monoaromáticos, diaromáticos e policíclicos aromáticos (PCAs ou PAHs, do 

inglês Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) (Poter & Simmons, 1998). Representando 

os compostos monoaromáticos citam-se o benzeno e seus derivados simples 

(Figuras 3 e 4), nos quais um ou mais átomos de hidrogênio são substituídos por 

grupos metila ou etila. Como exemplos têm-se o tolueno (com um grupo metila) e os 

xilenos (com três isômeros: para-xileno, orto-xileno e meta-xileno, contendo dois 

grupos metila e com uma pequena quantidade de etilbenzeno). Em conjunto, os 

compostos da gasolina benzeno + tolueno + xileno, além do etil-benzeno são 

chamados de BTEX (Watts et al., 2000; Portal-BR, 2006), que são considerados 

carcinogênicos quando inalado e/ou em contato com seres humanos (Costa, 2005). 
Quanto às suas propriedades físico-químicas, os compostos aromáticos 

possuem maior mobilidade em água, em função da sua solubilidade em meio 

aquoso ser da ordem de três a cinco vezes maiores que os alifáticos. A mobilidade 

em sistemas água-solo também é maior, o que implica em uma lenta absorção no 

solo e, consequentemente, um transporte preferencial via água (Watts et al., 2000). 

Em termos práticos, em caso de derrame de combustível, a fração aromática tem 

grandes chances de alcançar o lençol freático favorecendo a solubilização e 

Figura 2: Categorias dos hidrocarbonetos. Foto: adaptada de Potter & Simmons, 

1998). 
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migração de BTEX dada sua maior miscibilidade em água com a presença do álcool 

(Tiburtius et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Benzeno e tolueno (com um grupo metila) representando os compostos 

monoaromáticos. Foto disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Benzeno 

Figura 4: Xileno (três isômeros – orto-xileno, meta-xileno e para-xileno), contendo dois 

grupos metila e é representante dos compostos monoaromáticos. Foto disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Xileno 
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3.3 Gasolina, Óleo Diesel e seus efeitos em organismos aquáticos  
 Os combustíveis automotivos derivados do petróleo utilizados foram: (1) a 

gasolina comum “tipo C” + álcool etílico anidro combustível (AEAC) e (2) o óleo 

diesel. O percentual de álcool na gasolina varia entre 20 e 25%, mas a Resolução 

vigente permite a adição de 25% de álcool anidro à gasolina, conforme o Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (ANP, 2006; MAPA no 37, de 27 de junho 

de 2007).  

Para a obtenção desses derivados do petróleo, ocorre um processo de 

refinamento que consiste numa série de tratamentos físicos e químicos que visam à 

separação do petróleo bruto submetido à destilação fracionada. Esta técnica, de 

forma sumária, consiste em aquecer o petróleo bruto e conduzi-lo à parte inferior de 

uma torre, denominada torre de fracionamento ou coluna de destilação (Neiva, 1993) 

(Figura 5). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Processo de refinamento do petróleo bruto submetido à destilação fracionada 

dos derivados. No detalhe mostra-se a temperatura de destilação da gasolina e do óleo 

diesel. Foto: adaptada e disponível em: www.santateresa.g12.br 
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Gasolina: é um dos mais importantes derivados do petróleo, sendo o segundo 

combustível mais consumido no Brasil, perdendo somente para o óleo diesel. É, 

dentre os combustíveis automotivos de composição complexa, constituído por mais 

de 300 compostos, aquele que oferece maior risco de incêndio e explosão, uma vez 

que possui em sua composição alta concentração de hidrocarbonetos aromáticos 

líquidos leves e voláteis como BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno); 

olefínicos: pentanos, hexanos, pequenas quantidades de heptanos, octanos e 

nonanos; alifáticos leves: butano, pentano, metil-pentano, possuindo de 4 a 12 

átomos de carbono na molécula, e também uma pequena parcela de oxigenados, 

compostos metálicos, de enxofre e de nitrogênio. As gasolinas automotivas possuem 

ponto de ebulição entre 30° a 220°C (Souza, 2005; Portal-BR, 2006; ANP, 2006).  

Souza (2005) determinou o perfil físico-químico e cromatográfico de gasolinas 

automotivas comum do “tipo C” comercializadas em oito diferentes bandeiras de 

distribuição na cidade de Manaus. Os resultados mostram a presença de compostos 

leves, denominados de PIANO (Parafinas, Iso-parafinas, Aromáticos, Naftenos e 

Olefinas). Além destes compostos leves, a autora encontrou valores baixos no teor 

de oleofínas (hidrocarbonetos de dupla ligação) e de hidrocarbonetos aromáticos 

(BTX) na gasolina de Manaus (valores médios para benzeno: 0,50% (v/v); tolueno: 

2,14% (v/v) e xileno: 3,45% (v/v)) quando comparados aos valores máximos 

especificados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), Portaria No 309 de 

dezembro de 2001 (benzeno: 1,0% (v/v); aromáticos: 45% (v/v). Este perfil 

composicional revela uma forte tendência da predominância destes compostos, isto 

faz com que a gasolina de Manaus seja diferente das demais do Brasil devido 

possuir característica singular no petróleo proveniente da Bacia do Rio Ururcu-AM.  

Óleo Diesel: é o derivado mais consumido no Brasil, constituído basicamente 

por hidrocarbonetos, com baixas concentrações de compostos que contém enxofre, 

nitrogênio e oxigênio. É um produto inflamável, medianamente tóxico, volátil, límpido, 

isento de impurezas e com odor forte e característico. O óleo diesel é, na verdade, 

uma mistura, de várias etapas do fracionamento do petróleo, obtida nas unidades de 

destilação. Podem fazer parte do óleo diesel as seguintes frações: querosene, diesel 

leve, diesel pesado, gasóleo leve de vácuo, óleo leve de reciclo e nafta pesada. É 

utilizado em motores de combustão interna e ignição por compressão (motores do 

ciclo diesel) empregados nas mais diversas aplicações, tais como: automóveis, 
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pequenas embarcações marítimas, navios e geradores elétricos. Sua destilação está 

compreendida em 245 a 310°C (Garcia, 2002).  
No Brasil, os padrões de qualidade de água doce, após tratamento simplificado, 

destinado ao abastecimento para consumo humano, à proteção das comunidades 

aquáticas e à recreação de contato primário, ou seja, onde há possibilidade do 

banhista ingerir água é elevada (natação, esqui aquático e mergulho) apresentam os 

seguintes valores máximos permitidos para benzeno: 0,005mg/L; etilbenzeno: 

90,0µg/L; tuoleno: 2µg/L e xileno: 300µg/L conforme a Resolução CONAMA no 357 

de 17 de março de 2005. 
Os derivados do petróleo quando derramados comportam-se de forma muito 

diferenciada em função das características da área atingida. O impacto na água 

doce pode ser mais severo quando comparado com os ambientes de água salgada 

devido a pouca movimentação hidrológica nesses ambientes. Em rios e riachos de 

pequena vazão estes compostos tendem a permanecer no ambiente por um longo 

período, interagindo com gramíneas das margens ou sedimento de fundo dos rios 

afetando as relações tróficas dos organismos que interagem com estes 

microambientes (USEPA, 1999). Diante desta preocupação ambiental e poucos 

trabalhos realizados em ambientes de água doce foi que iniciaram pesquisas 

experimentais sobre impactos causados por hidrocarbonetos derivados do petróleo 

utilizando peixes de ecossistemas de água doce, mostrando que um derramamento 

de óleo diesel ou gasolina na natureza pode acarretar, a curto e médio prazo, 

problemas ambientais.  

Como a maioria das pesquisas são de ambientes marinhos, Paixão et al. (2007) 
acrescentaram que, apesar da contaminação petroquímica aguda frequentemente 

ser decorrente de derramamentos de óleo, a toxicidade crônica petroquímica em 

organismos aquáticos que habitam ecossistemas da costa marinha está associada à 

drenagem urbana destes contaminantes, na qual as frações solúveis de gasolina 

desempenham um papel importante. A Microalga marinha Tetraselmis chuii Butcher, 

1959 (Cholorophyta, Prasinophyceae) e os embriões de ostra-do-mangue 

Crassostrea rhizophorae Guilding, 1828 (Ostroida, Ostreiidae) foram expostos a 

diferentes formulações de frações solúveis de gasolina por 96 e 24 horas, 

respectivamente, a fim de verificar a toxicidade da gasolina e o potencial tóxico que 

causou inibição do crescimento das culturas de microalgas e anormalidades nos 

embriões em 50% para ambos os testes. Os resultados mostraram que a toxicidade 
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da gasolina formulada foi menos prejudicial quando comparados com o potencial 

tóxico que foi mais prejudicial. Os componentes do potencial tóxico foram 

identificados seguidos no seguinte grau de efeito: mistura de hidrocarbonetos com 9 

átomos de carbono; mistura de hidrocarbonetos com 9, 10 e 11 átomos de carbono; 

e nafta pesada. Este estudo conduziu para uma possibilidade de desenvolver uma 

gasolina reciclada eco-eficiente a fim de reduzir o perigo do descarte de 

combustíveis ao meio ambiente.  

Pacheco & Santos (2001) ao realizarem testes toxicológicos com frações 

aquosas de gasolina e óleo diesel, para a enguia européia Anguilla anguilla 

Linnaeus, 1758 (Anguilliformes, Anguillidae), mostraram que nestes compostos 

contêm elementos genotóxicos indutores da atividade enzimática no fígado; o óleo 

diesel danifica o epitélio respiratório, produz alterações no hematócrito, aumenta o 

consumo de oxigênio e reduz as taxas de crescimento, sobrevivência e reprodução 

destes indivíduos. 

Barbieri (2004) avaliou a toxicidade aguda da água de produção de petróleo no 

Estado de Sergipe no peixe Poecilia vivipara Bloch e Schneider, 1801 

(Cyprinodontiformes, Poeciliidae). As CL50 foram 32,11%, após exposição de 24 

horas, 24,57% em 48 horas, 22,77% em 72 horas e 19,98% em 96 horas.  

Vanzella (2006) mostrou resultados da avaliação da mutagenicidade e 

genotoxicidade da fração solúvel do óleo diesel comercial em peixes dulciaquícolas 

da espécie Prochilodus lineatus Valenciennes, 1836 (Characiformes, 

Prochilodontidae), vulgarmente conhecidos como curimbas. Foi detectado dano 

celular, lesão no material genético e aumento de micronúcleos nos eritrócitos de 

peixes expostos, levando a concluir que os danos oxidativos foram causados por 

compostos eletrofílicos decorrentes da metabolização dos hidrocarbonetos do óleo 

diesel. 

Sinomato et al. (2006; 2008) encontraram mudanças bioquímicas, fisiológicas e 

histopatológicas no peixe neotropical Prochilodus lineatus quando expostos ao óleo 

diesel. 

Martins (2007) em sua pesquisa utilizou efluentes coletados de postos 

revendedores de combustíveis automotivos, verificou a citotoxicidade ao investigar 

os índices de anormalidades nucleares em eritrócitos de sangue periférico de tilápia 

Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758 (Perciformes, Cichlidae) e a genotoxicidade 

pela indução de aberrações cromossômicas em micronúcleos de eritrócitos de 
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sangue periférico nesta mesma espécie peixe foi de baixo risco. No caso dos 

lubrificantes, o efeito citotóxico, provavelmente, está associado à presença de 

hidrocarbonetos aromáticos, cuja proporção aumenta com o uso do óleo no motor. 

   

3.4 Peixes elétricos neotropicais 
Os rios Neotropicais (Américas do Sul e Central), com aproximadamente 

6.025 espécies de peixes (Reis et al., 2003), sustentam uma diversa variedade de 

espécies endêmicas, incluindo os peixes elétricos da ordem Gymnotiformes (Cox 

Fernandes et al., 2004), que perfazem cerca de 3% do total das espécies nestes rios 

(Marrero & Taphorn, 1991). A bacia Amazônica, considerada a maior rede 

hidrográfica de água doce, contém a mais rica ictiofauna existente na região 

Neotropical, assim como também no mundo, com mais de 3.000 espécies de peixes, 

sendo este o local onde os Gymnotiformes apresentam sua maior diversidade e 

abundância (Chao, 2001). Em sua linhagem evolutiva este grupo de peixes elétricos 

está inserido na série Otophysi e apresentam um ancestral comum imediato com os 

Bagres (Alves-Gomes, 1997). 

Segundo Crampton & Albert (2005) existem em torno de 134 espécies de 

Gymnotiformes descritas, que podem ser divididas em seis famílias, de acordo com 

características morfológicas (Mago-Leccia, 1994), ou ainda, em sete famílias em 

função de análises de seqüências de DNA, sendo elas: Sternopygidae, Gymnotidae, 

Electrophoridae, Rhamphichthyidae, Hypopomidae, Eigenmanniidae e Apteronotidae 

(Alves-Gomes et al., 1995). 

Gymnotiformes possuem corpo alongado, cilíndrico (Electrophoridae) ou 

comprimido lateralmente (outras famílias), ausência de nadadeira dorsal, ausência 

de nadadeira caudal (exceção da família Apteronotidae, cuja nadadeira caudal é 

reduzida), nadadeira anal longa, e todos os órgãos vitais localizados na parte mais 

anterior do corpo, sendo que a abertura genital e o ânus estão posicionados 

ventralmente, na altura das nadadeiras peitorais (Mago-Leccia, 1994). Além disso, 

apresentam órgão elétrico e eletrorecepção que é uma de suas características mais 

marcantes (Alves-Gomes, 1997). Seu hábito é noturno e em sua maioria se 

alimentam principalmente de material autóctone, especialmente larvas de insetos 

aquáticos (Marrero & Taphorn, 1991). Vivem nos mais variados tipos de ambientes, 

incluindo igarapés e rios, lagos e igapós, sobre o fundo de areia e sobre lodo, em 
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águas brancas, águas pretas e águas cristalinas, em estuários, cachoeiras, em 

poças temporárias durante águas baixas e no fundo do canal de grandes rios a mais 

de 35 metros de profundidade, floresta alagada de igapó e várzea, onde neste último 

há maior abundância da enguia elétrica, puraque ou poraquê [(Electrophorus 

electricus Linnaeus, 1766 (Electrophoridae)] (Alves-Gomes, 1997; Bullock et al., 

1979; Crampton, 1996). Este grupo de peixes compreende a maior parte da 

biomassa nas calhas de alguns rios, como por exemplo, Orinoco, Negro, Amazonas 

e tributários do Amazonas (Barletta, 1995; Cox Fernandes, 1995; Cox Fernandes & 

Podos, 2004; Cox Fernandes et al., 2004; Marrero & Taphorn, 1991) constituindo 

desta maneira uma das principais fontes de alimento para os grandes bagres, ordem 

Siluriformes (Barthem & Goulding, 1997; Duque & Winemiller, 2003; Marrero & 

Taphorn, 1991; Kirschbaum, 1995). Popularmente são conhecidos como: sarapó, 

tuvira amarela, ituí transparente [Eigenmannia virescens Valenciennes, 1842 

(Eigenmanniidae)], ituí-cavalo, tuvira [Gymnotus carapo Linnaeus, 1758 

(Gymnotidae)], espírito negro ou fantasma negro [Apteronotus albifrons Linnaeus, 

1766 (Apteronotidae)] e enguia elétrica ou poraquê  (Bullock et al., 1979). 

 

3.5 Sistema Eletrogênico e Eletrosensório (SEE) 
Os peixes elétricos são caracterizados por possuírem a capacidade de 

produzir corrente elétrica alternada, por meio de um composto especializado ou 

diferenciado denominado órgão elétrico (Alves-Gomes, 1997), que por sua vez é 

constituído de células modificadas denominadas eletrócitos (Bullock et al., 1979). 

Durante cada DOE, a membrana dos eletrócitos se despolariza, onde ocorre à 

entrada de Sódio (3Na+) e saída de Potássio (2K-), assim forma-se um campo 

elétrico (um dipólo) no espaço circundante ao redor do corpo destes peixes. O 

sistema eletrogênico e eletrosensório (SEE) é um composto formado pelo órgão 

elétrico e pelos eletroreceptores. Paralelamente ao sistema eletrogênico (órgão 

elétrico) os gymnotiformes possuem um sistema eletrosensório formado por células 

eletroreceptoras espalhadas pela superfície do corpo que permitem monitorar o 

gradiente de tensão do campo elétrico (Alves-Gomes, 1997). O sistema 

eletrosensório é constituído pelos órgãos ampulários e tuberosos. Os órgãos 

ampulários são conectados com o meio externo por um canal preenchido com uma 

substância gelatinosa servindo de suporte para as células e possuem alta 
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condutividade elétrica e os órgãos tuberosos não apresentam conexão direta, mas 

possuem uma camada de células que fazem conexão com o meio externo (Figura 
6). Os receptores tuberosos possuem um conjunto de inervações associadas que 

derivam para um segmento da musculatura, denominados órgãos elétricos 

miogênicos, mas diferenciado para uma única família Apteronotidae, em que este 

segmento origina dos neurônios, denominado órgão elétrico neurogênico, esse 

tecido nervoso, então diferenciado, é que assume o papel de gerar descargas 

elétricas (Heiligenberg,1993). O sistema eletrogênico e eletrosensório (SEE) 

funcionando em conjunto, permitem monitorar o campo formado durante a descarga 

e interagir com o meio em que eles vivem como, por exemplo, na detecção de 

objetos em geral (plantas, obstáculos) e de alimento. Permitem também a 

comunicação e interação social entre os indivíduos, atuando durante a escolha de 

parceiros no período de reprodução, e permitindo a diferenciação entre adultos e 

juvenis, e entre machos e fêmeas (Bullock et al., 1979; Hagedorn & Carr, 1985; 

Hagedorn & Zelick, 1989; Sullivan, 1997; Hopkins, 1974).  
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Figura 6: O sistema eletrosensório constituído pelos órgãos tuberosos e ampulários.  Foto adaptada: 

Heiligenberg, 1993. 
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Cada espécie de Gymnotiformes tem uma DOE própria e podem ser 

subdivididos em dois grandes grupos, de acordo com o aspecto temporal da 

descarga: pulsadores (Gymnotidae, Electrophoridae, Rhamphichthyidae e 

Hypopomidae) e peixes onduladores (Eigenmanniidae, Sternopygidae e 

Apteronotidae). Peixes com descarga do tipo pulso possuem DOE de curta duração, 

com um longo intervalo de silêncio entre duas descargas consecutivas, podendo 

descarregar entre menos de 5 e mais de 120 vezes por segundo (Hz), enquanto os 

onduladores descarregam em uma frequência constante e estável, com regulares 

intervalos e taxas de descarga entre 60 e 2100 Hz (Bullock et al., 1979; Bastian, 

1994; Alves-Gomes, 1997) (Figuras 7 e 8).  

Pelo fato da DOE ser espécie-específica, esta pode ser utilizada como uma 

ferramenta útil nos estudos de sistemática, de ecologia e de neurofisiologia (Alves-

Gomes, 1997). Além disso, algumas espécies de gymnotiformes encontram-se 

dentre as espécies de peixes ornamentais de interesse em aquariofilia, por 

exportadores, desportistas e aquaristas (Chao, 2001). 

 

Amplitude pico a pico (mV)

Tempo (ms)

Figura 7: Sinal da Descarga do Órgão Elétrico tipo onda. 
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3.6 A utilização de peixes elétricos como biomonitores 
 

Preocupados com a poluição devido aos produtos altamente tóxicos 

causadores de doenças e mortes de pessoas, e com a geração de resíduos em 

quantidades significativamente prejudicial ao ambiente, foram que vários países 

deram início ao monitoramento ambiental (Zagatto, 2006). Ao longo da história, 

técnicas biológicas de monitoramento da qualidade de água vêm sendo amplamente 

utilizadas devido à capacidade de fornecer informações sobre mudanças no 

ambiente e prover mensurações diretas de toxicidade. A importância destas 

iniciativas foi atestada, não somente pela variedade de espécies usadas, mas 

também pelo número de princípios desenvolvidos (Thomas et al., 1997). 

Biomonitoramento é definido pelo uso de um organismo para obter 

informação sobre certa característica da biosfera (Markert et al., 1997). O organismo 

usado é denominado monitor biológico ou biomonitor. Porém, há uma considerável 

variação no uso dos termos bioindicador e biomonitor. Os bioindicadores referem-se 

a todos os organismos que fornecem as informações sobre as mudanças na 

qualidade ambiental (dados não paramétricos) e estas informações podem ser 

respostas comportamentais ou visuais que indiquem ausência ou presença, 

diferença ou igualdade na morfologia ou na estrutura de uma população contida em 

um determinado ambiente, como por exemplo: multiplicação repentina de algas 

(“boom”). Os biomonitores são organismos que fornecem informações sobre os 

parâmetros quantitativos (dados paramétricos) da qualidade do ambiente, ou seja, 

Amplitude pico a pico (mV)

Tempo (ms)

Figura 8: Sinal da Descarga do Órgão Elétrico tipo pulso. 
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além da informação qualitativa fornece a quantidade e a intensidade tóxica exposta 

no ambiente por meio de um ser vivo. Estas informações são obtidas de processos 

bioquímicos ou metabólicos, de estrutura celular e de elementos ou compostos 

contidos no indivíduo, como por exemplo: identificar o elemento químico com 

potencial tóxico presente na casca de uma árvore ou no tecido de algum animal 

aquático ou terrestre (Markert et al., 2003).  
 Alguns sistemas de biomonitoramento registram a atividade respiratória 

levando em conta a concentração de oxigênio em diferentes testes com organismos, 

como bactérias (Solyom, 1977), algas (Pandard & Vasseur, 1992) e crustáceos 

(Heinis & Swain, 1986). Muitas bactérias também são bioluminescentes e esta 

característica auxilia para determinar toxicidade no ambiente (Bulich, 1979). Outros 

exemplos incluem o uso da locomoção de crustáceos e atividade muscular de 

bivalvos (Kramer et al., 1989; Barbieri, 2004). Para peixes, respostas elétricas 

também tiveram utilizações (Thomas et al., 1996a, 1996b, 1997, 1998) e ao longo da 

literatura corrente, tem sido bastante estudado respostas fisiológicas de peixes 

expostos a xenobióticos (Val & Almeida-Val, 1999; Pacheco & Santos, 2001; 

Rossoni, 2005; Schwertner & Alves-Gomes, 2003; Schwertner, 2005; Bucker et al., 

2006).  

A DOE dos peixes elétricos pode apresentar modificações em função de 

alterações físico-químicas da água e, desta forma, os Gymnotiformes podem ser 

utilizados como biomonitores para detectarem poluentes ou alterações na 

composição química da água (Thomas, 2000; Rossoni, 2005; Schwertner, 2005; 

Ferreira & Alves-Gomes, 2006). Isto é possível, porque o padrão da descarga 

elétrica destes peixes é afetado por fatores endógenos e exógenos que influem no 

seu metabolismo. A forma para detectar variações nas descargas inclui a 

observação e caracterização temporal do sinal elétrico emitido pelo peixe, uma vez 

que a frequência instantânea ou taxa de repetição (em Hertz) e a forma de onda das 

descargas dos órgãos elétricos variam em função das características físico-químicas 

do ambiente aquático. Particularmente, para os mormorídeos peixes elétricos 

africanos, em Brienomyrus niger Günther, 1866 (Mormyridae) ocorreu aumento da 

taxa de repetição ao longo de dois dias quando expostos ao pesticida Malathion 

(1µg/L) e somente no terceiro dia aumentou a taxa de repetição quando exposto ao 

inseticida Dieldrin (1µg/L) (Grove & Moller, 1979). Geller (1984) verificou em 

Gnathonemus petersi Günther, 1862 diminuição das taxas de repetições (Hz) em 
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150 minutos (2h30min.) quando expostos ao mercúrio (Hg) em 0,100mg/L durante 

20h, cobre (Cu) em 0,500mg/L durante 4h, cianeto (CN) em 0,100mg/L durante 4h e 

arsenito de sódio (NaAsO2) em 12mg/L durante 28 h. Kay & Lewis (1993) utilizaram 

a mesma espécie citada anteriormente e verificaram aumento da sensibilidade 

juntamente com a diminuição das taxas de repetições (Hz) quando expostos ao 

cianeto (CN) a 5 e 25 µg/L, o tempo de resposta foi entre 15 a 45 minutos do início 

da dosagem durante 1 hora de exposição. 

Na década de 60 iniciou-se a utilização de peixes elétricos neotropicais para 

detecção de substâncias químicas na água, já com o objetivo de se propor a 

utilização destes peixes como potenciais biomonitores. Pesquisadores sugeriram o 

uso de Gymnotus carapo e Eigenmannia sp. como tema de bioensaios para drogas 

neurotrópicas (Krivoy et al., 1962, 1963; Holmstedt et al., 1964). Pimentel-Souza & 

Siqueira (1988; 1992) examinando o efeito da concentração de dióxido de carbono 

na frequência das DOEs de Apteronotus albifrons e Eingenmannia virescens 

propuseram um projeto de biomonitoramento de águas doces utilizando uma 

espécie pulsadora Gymnotus carapo.  

Thomas et al. (1996a, 1996b) testaram à influência de cianeto de potássio 

(KCN) na DOE de Apteronotus albifrons, em duas horas de exposição e mostraram 

que esta espécie pode detectar concentrações de cianeto de 35 µg/L em menos de 

meia hora (27 minutos), correspondendo aos requisitos de um biomonitor de 

poluição por cianeto em estações de monitoramento de água. Para esta mesma 

espécie, Thomas et al. (1997) avaliaram o efeito das variáveis de pH e condutividade 

sobre a taxa de repetição (Hz) da DOE e observaram que esta diminuiu em 

condições ácidas (pH 3,6 a 5,4) e aumentou em condições básicas a partir do pH 

10,6, houve aumento linear significativo das taxas de repetições nos intervalos de 

pH 5,5 a 7,6 e 9,2 a 10,5, considerado estabilidade da DOE. Os autores não 

observaram efeito da condutividade sobre a taxa de repetição e forma da onda. Em 

1998, esses mesmos autores testaram o efeito da temperatura em dois protocolos 

de variação que foi diminuída e aumentada num intervalo de 22 a 32°C. Os 

resultados obtidos mostraram que existe dependência significativa, crescente e 

decrescente para cada unidade em grau Celcius da água, sobre a taxa de repetição 

da DOE, confirmando a necessidade de um controle da variação da temperatura 

para utilizar o peixe elétrico como biomonitor da qualidade da água. Thomas (2000) 

utilizando descargas elétricas de Apteronotus albifrons propôs um sistema integrado 
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de gerenciamento funcionando como dispositivo de vigilância e proteção dos 

recursos aquáticos atuando em casos de alarme, o Gymnotox, localizado nas 

proximidades do rio Moselle na cidade de Nancy na França. Este sistema consiste 

em combinar dados físico-químicos com informações de monitores biológicos, com o 

objetivo de compor um possível sistema de biomonitoramento em tempo real por 

meio de análises das taxas de repetições das DOEs. Apteronotus albifrons 

provavelmente foi utilizado pela facilidade com que estes animais são encontrados 

no mercado aquarista internacional. 

Rossoni (2005) testou Apteronotus hasemani Ellis, 1913 (referido como 

Parapteronotus em Albert, 2001) em água de formação, um produto secundário da 

exploração do petróleo, nas seguintes concentrações: 1:10000 (1ml:10L), 2:10000 

(2ml:10L) e 4:10000 (4ml:10L). Foi observada uma resposta imediata, associada à 

queda na frequência a partir do tempo inicial de exposição para as três 

concentrações. Porém, não se tem certeza se o efeito se deu pelo poluente ou pelo 

aumento de condutividade da água. Uma vez que, a amplitude do sinal diminuiu com 

o aumento da condutividade. Schwertner (2005) expôs seis indivíduos da mesma 

espécie em diferentes concentrações de benzeno, tuoleno e xileno (BTX): 10ppm, 

100ppm e 100ppm BTX+etanol por 3 horas. Seus resultados evidenciaram uma 

queda dos valores das frequências fundamentais dos peixes submetidos ao 

contaminante. Foi possível inferir com segurança que a espécie detecta BTX em 

concentrações a partir de 10ppm, devido à variação sutil das frequências 

fundamentais nos 90 a 120 minutos de exposição. Para as demais concentrações 

esta queda foi notoriamente ainda mais brusca quando comparadas ao padrão 

normal. 

Bucker et al. (2006) detectaram maior sensibilidade do Ensaio do Cometa 

(genotoxicidade), em peixes elétricos da espécie Eingenmannia virescens. Os 

efeitos foram significativos quando expostos ao benzeno (50ppm) ocorrendo um 

aumento gradual no número de células com maiores classes de danos de acordo 

com maior tempo de exposição, indicando um efeito tempo-dependente. 

Ferreira (2006), Ferreira & Alves-Gomes (2006) experimentaram o efeito da 

temperatura para um protocolo de variação de 25 até 15°C em Microsternarchus 

bilineatus Fernández-Yépez, 1968 e observaram que o sinal apresentou três fases 

no intervalo de 25 a 18ºC ocorrendo apenas diminuição da terceira fase do sinal a 

partir de 17 até 15ºC. 
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3.7 A espécie Microsternarchus bilineatus 
A espécie Microsternarchus bilineatus (Figura 9) é a única espécie 

identificada até o momento dentro do gênero Microsternarchus. Segundo Mago-

Leccia (1994) este gymnotiformes pertencente à família Hypopomidae, apresenta 

uma coloração marrom no dorso e uma região ventral mais clara, nadadeira anal 

posicionada ventralmente distante da nadadeira peitoral, possui duas linhas escuras 

paralelas no dorso que iniciam atrás da cabeça e seguem até a região da cauda, 

sendo esta última longa e fina. É uma espécie de pequeno porte e atinge quando 

adulto 120 mm de comprimento total (Sullivan, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma das características mais marcantes desta espécie é a sua DOE. Apesar 

de ser um pulsador, a duração de seu pulso é bastante longa em relação aos outros 

hipopomídeos e, conseqüentemente, o intervalo entre as descargas é menor (Alves-

Gomes, 2001; Alves-Gomes et al., 1995; Alves-Gomes, 1997). 

Ao mesmo tempo em que possui um pulso de longa duração, a taxa de 

repetição é extremamente estável, ou seja, o número de descargas elétricas por 

unidade de tempo é quase constante, que pode ser considerada como uma 

representação de uma transição de pulso para onda. Microsternarchus, durante o 

dia tende a ser encontrado em ambientes de águas paradas e se protege na 

vegetação densa próxima a superfície ou no meio da coluna d’água com leve 

correnteza (Alves-Gomes, 1997; Alves-Gomes et al., 1995), raízes das plantas, 

associado às liteiras, em habitats com baixa condutividade elétrica. Está distribuído 

nos rios Orinoco, Negro e na costa das Guianas, sendo encontrado em sintopia 

(vizinhança) com espécies dos gêneros Brachyhypopomus, Hypopygus, Gymnotus e 

Sternopygus (Sullivan, 1997). Segundo Nogueira (2006), esta espécie apresentou 

LFCE, 2006

Figura 9: Exemplar de Microsternarchus bilineatus Fernández-Yépez, 1968. 

Comprimento total de 80 mm. Foto: LFCE, 2006. 
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intensa atividade, principalmente à procura de alimento nos horários das 18:30 até 

03:30h, devido a taxa de repetição (Hz) atingir valores máximos.  

 

 

3.8 A escolha da espécie 
Ao mesmo tempo em que, a espécie Microsternarchus bilineatus tem sido 

alvo dentro dos projetos de pesquisa no Laboratório de Fisiologia Comportamental e 

Evolução – LFCE/INPA, os motivos pelos quais levaram a utilizar esta espécie neste 

estudo foram: abundância dos indivíduos nas coletas durante as excursões, 

facilidade de ser criada em cativeiro (rusticidade), pequeno porte torna-o prático na 

implantação do sistema de biomonitoramento e principalmente, pela estabilidade na 

descarga elétrica. Além disso, apresentam os seguintes requisitos para tornar-se um 

organismo biomonitor (Chakrabortty & Paratkar, 2006):  

 

1. Facilidade de manutenção e tratamento; 

2. Facilmente padronizado; 

3. As condições que provocam respostas são bem conhecidas; 

4. Não são caros; 

5. As respostas são facilmente avaliadas; 

6. Os efeitos da poluição são óbvios e quantificáveis; 

7. Uniformidade genética pode ser alcançada; 

8. As respostas podem ser avaliadas estatisticamente. 

 

 

 

 
4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1 Descrição da área de coleta, captura e manutenção dos 
indivíduos em laboratório 
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Os 40 exemplares de Microsternarchus bilineatus usados neste estudo foram 

provenientes de coletas realizadas no mês de setembro de 2007 no igarapé Tarumã 

Grande localizado no km 31 da BR 174 próximo a Manaus – AM, latitude 02º 42’ 

34,1’’ S e longitude 60º 02’ 54’’ W (Figuras 10 e 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Imagem do Igarapé 

Tarumã Grande, km 31, BR 174 

próximo a Manaus – AM. Foto: 

www.earth.google.com, 2008. 

 Km 31 
BR 174   

Figura 11: Local de coleta 

dos exemplares. Igarapé 

Tarumã Grande, km 31, BR 

174 próximo a Manaus – 

AM. Foto: arquivo pessoal, 

2007. 
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Para a localização dos exemplares, durante as coletas no campo, foi utilizado 

um “detector de peixe elétrico”, que consiste em eletrodos metálicos conectados a 

um amplificador e ao serem inseridos na água emite o sinal amplificado para um 

auto-falante (Figura 12). Desta forma as DOEs são convertidas em som, sendo 

possível determinar a localização precisa dos Microsternarchus bilineatus e de 

outras espécies de Gymnotiformes. Uma vez localizados, os espécimes foram 

capturados utilizando-se rapichés (Figuras 13 e 14). Os indivíduos foram 

efetivamente identificados pelas características morfológicas externas descritas 

anteriormente (página19) e pela DOE, sendo espécie-específica, apresentar som e 

forma do sinal diferente das outras espécies.    

 

 

Figura 12: Localização dos exemplares utilizando um “detector de peixe elétrico”, no detalhe. 

Foto: arquivo pessoal, 2007. 
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Figuras 13 e 14: Captura dos espécimes de Microsternarchus bilineatus utilizando rapichés. 
Foto: arquivo pessoal, 2007. 
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Após a captura, os espécimes foram acondicionados em sacos plásticos com 

água dos locais de coleta e transportados para o Laboratório de Fisiologia 

Comportamental e Evolução – LFCE no INPA foram colocados em aquários de 40 

litros, com água proveniente do sistema de água de manutenção do LFCE, com dez 

peixes em cada aquário para serem aclimatados por no mínimo uma semana 

previamente ao início dos experimentos. O sistema de água de manutenção do 

LFCE utiliza água captada do poço artesiano do INPA que é mantida em tanques de 

1.000 e 2.000 L, com aeração constante e um filtro biológico ativo. Nestes tanques a 

água foi estabilizada por pelo menos uma semana, antes de ter sido utilizada na 

manutenção dos aquários onde os peixes foram mantidos para posterior gravação 

das descargas. Nos tanques do sistema de água e nos aquários de manutenção os 

filtros biológicos continham areia grossa, lã de vidro, esponja, carvão ativado e para 

animais coletados em rios de água preta, um pedaço de xaxim (Dicksonia 

sellowiana). O xaxim libera componentes que aproximam os valores da 

condutividade elétrica e do pH nos tanques aos da água em que foram capturados e 

transportados. O acompanhamento dos parâmetros físico-químicos (temperatura, 

pH, condutividade e oxigênio dissolvido) nos tanques do sistema de água e nos 

aquários de manutenção foi feito quinzenalmente. Os indivíduos foram alimentados 

com náuplios de Artemia salina e com o anelídeo enquitréia (Enchytraeus albidus) 

duas vezes ao dia alternadamente até que fossem iniciadas as gravações das 

descargas elétricas, pois a alimentação foi suspensa durante os experimentos.  

Antes das gravações tomou-se o cuidado de selecionar os indivíduos de 

mesmo tamanho e sem sinais de injúrias e/ou regeneração na parte posterior do 

corpo e/ou da cauda (que é por onde o órgão elétrico se estende), caso contrário, 

afetaria na produção da DOE influenciando na forma do sinal e comprimento total 

(CT) dos indivíduos. Este tipo de problema é comum em peixes Gymnotiformes e 

esta preocupação também foi observada por Hopkins, 1991, Kirschbaum, 1995; 

Sullivan, 1997.  
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4.2 Coleta dos dados 
4.2.1 Gravações das DOEs 

Para o estudo do efeito dos poluentes nas DOEs de Microsternarchus, os 

indivíduos foram colocados em um aquário experimental, revestido internamente 

com saco plástico, com capacidade de 5 litros, confinados em tubos de pré-forma de 

garrafa PET, de tamanho apropriado, tampados e vazados para minimizar 

movimentos. As DOEs foram captadas por meio de três eletrodos de cobre com 

revestimento de ouro, colocados no aquário experimental, sendo que o eletrodo 

positivo foi colocado próximo à cabeça, o negativo próximo à cauda e o neutro na 

posição mediana entre os pólos positivo e negativo. O aquário experimental foi 

colocado dentro de uma caixa de Faraday, que tem a função de minimizar a 

influência de ruídos eletromagnéticos externos (Figura 15 e 16). 

Os sinais bioelétricos, captados por meio dos eletrodos, foram amplificados 

usando-se um amplificador diferencial (como forma de minimização de ruídos 

elétricos) AC/DC (A-M Systems, Inc. 3000), com capacidade de ganho variável de 

seis níveis de 50x até 10.000x. O sinal amplificado foi monitorado e visualizado por 

meio de um osciloscópio digital (Tektronix TPS 2014) em tempo-real. Este mesmo 

sinal foi digitalizado com auxílio do conversor analógico/digital Digidata 1440A (Axon 

Instruments) com resolução de 16 bits e taxa de amostragem de 50 kHz (50.000 

pontos por segundo), e gravado com o software AxoScope 10.0. (Figura 17). A 

frequência instantânea (Hz) das DOEs foi calculada por meio do programa MATLAB 

7.0, o que necessitou procedimentos e algoritmos serem desenvolvidos 

especialmente para este fim, sendo a frequência instantânea Hz= 1 / T, onde T é o 

período entre dois pulsos consecutivos.  
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Figuras 15 e 16: Aquários utilizados nos experimentos, revestidos com sacos plásticos (1), 

durante as gravações das DOEs dos espécimes de Microsternarchus bilineatus os aquários foram 

inseridos no banho-maria (2) para manter a temperatura da água constante desde o início até o 

fim dos experimentos e na caixa de Faraday (3); (4) eletrodos; (5) peixe confinado. Foto: arquivo 

pessoal, 2007. 

1
1

2
3

4

5

Figura 17: Equipamentos utilizados para as gravações das DOEs 

dos espécimes de Microsternarchus bilineatus. 1. osciloscópio digital; 

2. amplificador; 3. conversor analógico/digital e 4. software AxoScope 

10.0 no computador. Foto: arquivo pessoal, 2007. 

1 

2

3 

4
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4.2.2 Delineamento Experimental  
 Os combustíveis automotivos foram obtidos junto ao posto da rede 

PETROBRAS – BR posto São Lucas localizado no bairro do Coroado, da cidade de 

Manaus. A concentração de gasolina e óleo diesel inicialmente utilizada foi 

determinada a partir das concentrações permitidas que correspondem ao limite de 

tolerância (TLm=24horas) para peixes de águas continentais, que é de 90 ppm, ou 

seja, 90 mg/L. (CETESB, 2006b; 2008). Este limite de tolerância (TLm) exprime a 

concentração de uma substância tóxica na qual 50% dos organismos sobrevivem. 

Com o intuito de avaliar a sensibilidade de Microsternarchus como biomonitor, 

testou-se o efeito de concentrações correspondentes a 50% e 25% destes valores. 

Para os aquários de 5 Litros usados, as quantidades de poluentes (gasolina e óleo 

diesel) usadas foram de 0,25 x 90 x 5L = 112,5 e 0,50 x 90 x 5L = 225µL. Devido 

dificuldade de pipetar o valor exato foram utilizados 110 e 220µL. 

No total foram realizados quatro experimentos (gasolina 110 e 220µL; óleo 

diesel 110 e 220µL) e dez indivíduos gravados em cada experimento. O protocolo 

experimental, representado no quadro da Figura 18, mostra as fases do 

experimento, os intervalos entre as gravações, o tempo total (9 horas) de exposição 

dos indivíduos (Hora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) e o número total (35 horas) de 

gravações das descargas (N1, N2 e N3). Em cada teste, antes do contaminante ser 

adicionado, os indivíduos foram aclimatados durante cinco horas, mas não foram 

gravados na primeira hora (N) porque este período foi usado para aclimatar cada 

espécime às condições do aquário experimental. No período entre a segunda e o 

final da quinta hora, as gravações foram feitas em intervalos de 15 minutos (N1) e 

estas descargas foram consideradas como controle ou pré-contaminação para 

comparações com as descargas obtidas após a liberação do contaminante no 

aquário. Na primeira hora (Hora 6) após a adição do poluente, o tempo entre as 

gravações baixou de 15 para 10 minutos (N2), com o intuito de averiguar mais 

precisamente o momento de alteração das DOEs, caso acontecessem. Da segunda 

hora (Hora 7), pós-contaminação em diante, o intervalo entre as gravações voltou a 

ser de 15 minutos (N3). Todas as DOEs foram gravadas durante 2 minutos no 

software AxoScope 10.0 (Figuras 19 e 20). A água usada nos aquários individuais 

experimentais foi a mesma do sistema de água de manutenção do LFCE. 
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Tempo de 
exposição dos 

indivíduos 

 
 

Início e Intervalo 
entre gravações 

das DOEs 

Número de 
gravações das 

DOEs 

 

 

Hora 1 

 
 
 
 

08:00 

 

N = 0 

Controle (pré-contaminação) 

 
 

Hora 2 

09:00 
09:15 
09:30 
09:45 

N1= 4h 

Hora 3 

10:00 
10:15 
10:30 
10:45 

N1= 4h 

Hora 4 

11:00 
11:15 
11:30 
11:45 

N1= 4h 

Hora 5 

12:00 
12:15 
12:30 
12:45 
13:00 

N1= 5h 

Adição do poluente    

 

 

 

 

Monitoramento do efeito dos 
poluentes nas DOEs  
(pós-contaminação) 

 
 

Hora 6 

13:10 
13:20 
13:30 
13:40 
13:50 

N2= 5h 

Hora 7 

14:00 
14:15 
14:30 
14:45 

N3= 4h 

Hora 8 

15:00 
15:15 
15:30 
15:45 

N3= 4h 

Hora 9 

16:00 
16:15 
16:30 
16:45 
17:00 

N3= 5h 

Total de gravações   35h 

 
Figura 18: Protocolo experimental mostra as fases do experimento, os horários, os intervalos e o 

número total de gravações. As DOEs foram gravadas durante 2 minutos no software AxoScope 

10.0. N = período de aclimatação sem gravação das descargas; N1 e N3= número de gravações no 

intervalo de 15 minutos; N2= número de gravações no intervalo de 10 minutos. 

Aclimatação 
(não houve gravação) 

Fases experimentais 
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Figura 19: Software AxoScope exemplicando uma gravação da descarga de Microsternarchus 

bilineatus. eixo x: tempo (s)= 120 (2 min.); eixo y: amplitude pico a pico do sinal (mV). 

Figura 20: Software AxoScope mostra a descarga de Microsternarchus bilineatus, quando realizado 

uma ampliação na gravação (exemplo da figura anterior). eixo x: tempo (s); eixo y: amplitude pico a 

pico do sinal (mV). 
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No total, 35 gravações de 2 minutos foram feitas para cada indivíduo, em 

cada experimento. Os parâmetros físico-químicos foram mantidos sem grandes 

variações. As Tabelas 1 e 2 mostram as medidas na água dos aquários 

experimentais no início (i) e fim (f) dos experimentos realizados com gasolina (110 e 

220 µL), e as Tabelas 3 e 4 mostram as medidas para os experimentos com óleo 

diesel (110 e 220 µL). Em praticamente todos os experimentos, a temperatura 

permaneceu entre 25 e 26 oC, o oxigênio dissolvido (OD) se manteve entre valores 

de 6,0-9,7 mg/L, o pH entre 5,5-7,6 e acondutividade elétrica (CE) variou entre 16 e 

35 µS/cm.  
 
Tabela 1: Valores das variáveis da água no início (i) e fim (f) do experimento com gasolina 110µL. 
 

      
Peixes 

 

     

Variáveis 
da Água 

 
#01 
i - f 

 
#02 
i - f 

 
#03 
i - f 

 
#04 
i - f 

 
#05 
i - f 

 
#06 
i - f 

 
#07 
i - f 

 
#08 
i - f 

 
#09 
i - f 

 
#10 
i - f 

 
T (oC) 

 

 
26-26 

 
26-26 

 
25-25 

 

 
25-25 

 
25-25 

 
25-25 

 
25-25 

 
25-25 

 
25-25 

 
25-25 

 
CE 

(µS/cm) 
 

 
22-35 

 
22-22 

 
21-22 

 
16-17 

 
17-17 

 
17-17 

 
17-18 

 
18-17 

 
17-18 

 
18-18 

 
OD 

(mg/L) 
 

 
8,7-9,7 

 
7,70-8,18 

 
8,18-8,05 

 
8,02-8,16 

 
8,28-8,19 

 
8,18-8,25 

 
8,24-8,17 

 
7,95-8,17 

 
7,97-8,07 

 
7,62-7,83 

 
pH 

 

 
5,54-5,84 

 

 
5,95-5,38 

 
5,76-5,82 

 
5,94-5,98 

 
5,65-5,65 

 
5,78-5,74 

 
6,11-5,99 

 
6,76-5,74 

 
5,72-5,77 

 
5,82-5,82 

 
 
 
Tabela 2: Valores das variáveis da água no início (i) e fim (f) do experimento com gasolina 220µL. 
 

      
Peixes 

 

     

Variáveis 
da Água 

 
#01 
i - f 

 
#02 
i - f 

 
#03 
i - f 

 
#04 
i - f 

 
#05 
i - f 

 
#06 
i - f 

 
#07 
i - f 

 
#08 
i - f 

 
#09 
i - f 

 
#10 
i - f 

 
T (oC) 

 

 
25-25 

 

 
25-25 

 
25-25 

 
25-25 

 
25-25 

 
25-25 

 
25-25 

 
25-25 

 
25-25 

 
25-25 

 
CE 

(µS/cm) 
 

 
19-18 

 

 
19-19 

 
19-18 

 
19-19 

 

 
19-19 

 

 
19-19 

 

 
22-22 

 
21-22 

 
20-20 

 

 
20-21 

 
OD 

(mg/L) 
 

 
7,12-6,95 

 
6,60-6,77 

 
6,54-6,51 

 
6,31-6,20 

 

 
5,7-5,86 

 
5,39-5,41 

 
7,48-8,70 

 

 
7,52-7,65 

 
7,63-7,75 

 
8,16-7,94 

 
pH 

 

 
5,98-5,99 

 

 
5,97-5,94 

 
5,97-5,92 

 
5,98-5,36 

 
5,70-5,46 

 
5,76-5,79 

 
5,92-5,90 

 
5,87-5,83 

 
5,93-5,98 

 
6,0-5,90 
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Tabela 3: Valores das variáveis da água no início (i) e fim (f) do experimento com óleo diesel 110µL. 
 

      
Peixes 

 

     

Variáveis 
da Água 

 
#01 
i - f 

 
#02 
i - f 

 
#03 
i - f 

 
#04 
i - f 

 
#05 
i - f 

 
#06 
i - f 

 
#07 
i - f 

 
#08 
i - f 

 
#09 
i - f 

 
#10 
i - f 

 
T (oC) 

 

 
25-25 

 

 
26-26 

 
25-25 

 
25-25 

 
25-25 

 
25-25 

 
25-25 

 
25-25 

 
25-25 

 
25-25 

 
CE 

(µS/cm) 
 

 
22-19,5 

 
22-22 

 
22-22 

 
22-22 

 
22-22 

 
23-22 

 
23-23 

 
23-23 

 
22-22 

 
22-23 

 
OD 

(mg/L) 
 

 
8,02-11,30 

 
7,80-8,10 

 
7,98-6,90 

 
6,20-6,0 

 
8,40-6,30 

 
7,70-7,9 

 
7,7-7,8 

 
7,4-7,3 

 
6,7-7,8 

 
7,70-8,30 

 
pH 

 

 
6,0-7,0 

 
7,30-7,34 

 
7,49-7,37 

 
7,38-7,58 

 
7,48-7,42 

 
7,56-7,59 

 
7,61-7,35 

 
7,49-7,57 

 
7,53-7,51 

 

 
7,50-7,08 

 
 
Tabela 4: Valores das variáveis da água no início (i) e fim (f) do experimento com óleo diesel 220µL. 
 

      
Peixes 
 

     

Variáveis 
da Água 

 
#01 
i - f 

 
#02 
i - f 

 
#03 
i - f 

 
#04 
i - f 

 
#05 
i - f 

 
#06 
i - f 

 
#07 
i – f 

 
#08 
i - f 

 
#09 
i - f 

 
#10 
i - f 

 
T (oC) 

 

 
25-25 

 

 
25-25 

 
26-26 

 

 
25-25 

 

 
25-25 

 

 
25-25 

 

 
25-25 

 

 
25-25 

 

 
25-25 

 

 
25-25 

 
 

CE 
(µS/cm) 

 

 
24-24 

 
24-24 

 
25-25 

 
24-24 

 
24-24 

 
25-25 

 
27-27 

 
26-26 

 
26-26 

 
27-27 

 
OD 

(mg/L) 
 

 
7,90-7,50 

 

 
7,70-7,50 

 
6,30-7,30 

 
8,0-7,30 

 

 
7,40-7,20 

 
7,50-7,30 

 
7,30-5,50 

 
6,30-6,40 

 
7,50-7,70 

 
6,50-7,20 

 
pH 

 

 
7,02-7,12 

 
7,19-7,27 

 
7,42-7,51 

 
7,25-7,44 

 

 
7,34-7,52 

 
7,35-7,38 

 
7,42-7,09 

 
7,40-7,37 

 
7,52-7,52 

 
7,48-7,51 

 

 



 32

Após a última gravação, no término de cada experimento, foram realizadas as 

medidas biométricas dos indivíduos (Tabela 5): comprimento total (CT)= medida do 

focinho até o fim da cauda; comprimento padrão (CP)= do focinho até o final da 

nadadeira anal e comprimento da cauda (Ccauda)= do final da nadadeira anal até o 

fim da cauda (Hopkins, 199; Sullivan, 1997). Os peixes foram preservados em álcool 

80% para posterior deposição de testemunho na Coleção de Peixes do INPA. 

 

Tabela 5: Valores médios, desvios padrões ( X ± DP) e intervalo das medidas biométricas (mm) e 

peso (mg) de Microsternarchus bilineatus utilizados nos quatro experimentos deste estudo. CT= 

comprimento total, CP= comprimento padrão, Ccauda= comprimento cauda, Intervalo= menor e maior 

valores observados para a respectiva medida. 

 

 
Experimento 

 

 
CT (mm) 

 
CP (mm) 

 
CCauda (mm) 

 
Peso (mg) 

Gasolina 110µL  69,9±3,84 
 

51,50±2,27 18,4±1,84 399,20±83,59 

Intervalo 
 

65-77 49-56 16-21 307-533 

Gasolina 220µL 
 

68±5,77 50,40±3,50 17,60±2,80 298,67±54,43 

Intervalo 
 

55-74 44-56 11-21 229-412 

Óleo diesel 110µL 
 

71±6,67 53,30±3,77 17,80±4,47 354,50±78,33 

Intervalo 
 

65-84 49-60 12-24 246-492 

Óleo diesel 220µL 
 

71,10±6,37 58±4,40 19,80±2,62 394,20±86,80 

Intervalo 
 

66-88 51-65 15-24 221-506 
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4.3 Análise dos dados 

Para cada gravação de 2 minutos, calcularam-se as médias e os desvios 

padrões ( X ± DP) das frequências instantâneas (Hz) de cada indivíduo em todos os 

níveis de tratamento, o que inclui o controle (antes) e após a exposição aos 

contaminantes.  

Para a avaliação estatística, do efeito das dosagens dos poluentes sobre a 

variável resposta, foi realizada uma análise de variância (ANOVA) com um critério, a 

fim de verificar as variações entre os tratamentos, cujo resultado foi traduzido pela 

heterogeneidade dos dados devido o valor de teste – F ter sido significativo. 

Posteriormente, complementou-se com o exame do Teste t - Student pareado, para 

detectar diferenças entre as médias amostrais, atribuindo grau de significância de 

5%.  

O Teste t - Student pareado, amostras relacionadas ou dependentes obedece 

ao procedimento onde dois conjuntos são investigados, o segundo constituído dos 

mesmos elementos do primeiro, sendo este último funciona como seu próprio 

controle, ou seja, amostras tomadas para testar a média das diferenças antes e 

depois da condição objeto da pesquisa (Ayres et al. 2000; Zar,1999).  
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5. RESULTADOS  
 
 
5.1 Análise de Variância (ANOVA: um critério) das taxas de 
repetições (Hz) das DOEs 
 

Foi testada a variação da frequência entre os dez indivíduos e dentro das 17 

gravações para cada indivíduo nos experimentos pré-contaminação à gasolina 110 e 

220µL (Tabelas 6 e 7) e o óleo diesel 110 e 220µL (Tabelas 8 e 9), assim como 

para as 18 gravações para cada indivíduo pós-contaminação. Todos os valores de 

frequência obtidos podem ser considerados heterogêneos, devido esta ser diferente 

entre indivíduos. Os valores da análise de variância para um critério (ANOVA) foram 

os seguintes: Lê-se: Fg.l.entre,g.l.dentro(bimodal)p=valor de Fcalculado; 1) experimento 

gasolina 110µL pré-contaminação: F9,160(2)0,05=63,20; p<0,05 e pós-contaminação: 

F9,170(2)0,05=142,96; p<0,05 (Tabela 10); 2) experimento gasolina 220µL pré-

contaminação: F9,160(2)0,05=69,35; p<0,05 e pós-contaminação: F9,170(2)0,05=147,81; 

p<0,05; (Tabela 11); 3) experimento óleo diesel 110µL pré-contaminação: 

F9,160(2)0,05=99,03; p<0,05 e pós-contaminação: F9,170(2)0,05=250,58; p<0,05 (Tabela 
12); 4) experimento óleo diesel 220µL pré-contaminação: F9,160(2)0,05=42,63; p<0,05 e 

pós-contaminação: F9,170(2)0,05=170,05; p<0,05 (Tabela 13). 
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Tabela 6: Estatística descritiva das distribuições das frequências (Hz) dos pulsos de Microsternarchus 

bilineatus pré-contaminação e pós-contaminação à gasolina 110µL. N= número de observações; 

Intervalo= menor e maior valores observados; X ± DP= média ± desvio padrão da frequência 

instantânea, em negrito representando maior e menor valor; EP= erro padrão; CV (%)= coeficiente de 

variação. 

 

 

 
 
 
 

 Pré-contaminação 

(09:00 às 13:00h) 

Pós-contaminação 

(13:10 às 17:00h) 
Individuo N Intervalo (Hz) Media ± DP 

(Hz) 

EP CV N Intervalo (Hz) Media ± DP 

(Hz) 
EP CV

#01 17 56,98-71,14 62,77±4,27 1,03 
 

6,80 
 

18 56,32-62,97 59,45±1,86 0,43 
 

3,13 
 

#02 17 53,20-60,72 55,70±2,27 0,55 
 

4,08 
 

18 53,51-62,56 56,63±2,78 0,65 
 

4,91 
 

#03 17 62,87-79,45 71,70±5,52 1,34 
 

7,71 
 

18 59,80-68,75 63,63±2,48 0,58 
 

3,90 
 

#04 17 51,85-82,86 75,06±7,10 1,72 
 

9,47 
 

18 48,52-63,12 53,49±3,42 0,80 
 

6,40 
 

#05 17 62,65-76,46 68,08±4,50 1,09 
 

6,61 
 

18 59,89-73,63 63,61±4,11 0,96 
 

6,46 
 

#06 17 49,65-66,03 55,55±6,36 1,54 
 

11,46 
 

18 48,25-53,59 50,11±1,43 0,33 
 

2,85 
 

#07 17 63,52-68,43 66,32±1,45 0,35 
 

2,20 
 

18 63,33-68,26 65,54±1,76 0,41 
 

2,70 
 

#08 17 55,60-64,35 59,97±2,44 0,59 
 

4,08 
 

18 53,67-60,26 56,37±1,88 0,44 
 

3,35 
 

#09 17 73,76-86,09 81,64±3,09 0,75 
 

3,79 
 

18 73,59-82,51 76,28±2,51 0,59 
 

3,30 
 

#10 17 59,83-68,33 63,71±2,36 0,57 3,72 18 59,60-69,04 62,78±2,70 0,63 4,30 
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 Tabela 7: Estatística descritiva das distribuições das frequências (Hz) dos pulsos de 

Microsternarchus bilineatus pré-contaminação e pós-contaminação à gasolina 220µL. N= número de 

observações; Intervalo= menor e maior valores observados; X ± DP= média ± desvio padrão da 

frequência instantânea, em negrito representando maior e menor valor; EP= erro padrão; CV (%)= 

coeficiente de variação. 

 

 
 

 Pré-contaminação 

(09:00 às 13:00h) 

Pós-contaminação 

(13:10 às 17:00h) 
Individuo N Intervalo (Hz) Media ± DP 

(Hz) 

EP CV N Intervalo (Hz) Media ± DP 

(Hz) 
EP CV

#01 17 64,43-74,76 69,39±3,13 
 

0,75 4,51 
 

18 63,46-69,80 
 

64,97±1,62  0,38 2,50 
 

#02 17 61,81-78,32 69,17±4,98 
 

1,20 7,20 
 

18 68,02-78,91 
 

71,58±3,65 0,86 5,10 
 

#03 17 50,36-59,72 53,66±2,60
 

0,63 4,86 
 

18 49,44-58,63 
 

53,80±2,28 0,53 4,25 
 

#04 17 52,51-57,00 55,38±1,36 
 

0,33 2,46 
 

18 55,59-60,70 
 

57,38±1,35 0,31 2,36 
 

#05 17 55,90-71,21 62,45±4,80 
 

1,16 7,70 
 

18 53,07-56,87 
 

54,25±0,98 0,23 1,81 
 

#06 17 67,24-75,34 71,36±2,57
 

0,62 3,60 
 

18 58,22-67,64 
 

65,09±2,39 0,56 3,67 

#07 17 61,85-70,81 65,76±2,53 
 

0,61 3,86 18 60,62-67,13 
 

63,71±1,81 0,42 2,85 

#08 17 59,98-71,84 67,04±4,02 
 

0,97 6,00 18 61,15-68,78 
 

65,91±2,52 0,59 3,82 

#09 17 68,07-74,14 70,81±1,82 
 

0,44 2,58 
 

18 70,25-74,51 
 

72,05±1,41 0,33 1,96 

#10 17 56,24-62,73 58,57±2,16 
 

0,52 3,69 18 54,97-67,69 59,74±3,08 0,72 5,17 
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Tabela 8: Estatística descritiva das distribuições das frequências (Hz) dos pulsos de Microsternarchus 

bilineatus pré-contaminação e pós-contaminação ao óleo diesel 110µL. N= número de observações; 

Intervalo= menor e maior valores observados; X ± DP= média ± desvio padrão da frequência 

instantânea, em negrito representando maior e menor valor; EP= erro padrão; CV (%)= coeficiente de 

variação. 
 
 
 

 
 
 

 Pré-contaminação 

(09:00 às 13:00h) 

Pós-contaminação 

(13:10 às 17:00h) 
Individuo N Intervalo (Hz) Media ± DP 

(Hz) 

EP CV N Intervalo (Hz) Media ± DP 

(Hz) 
EP CV

#01 17 47,19-53,82 
 

50,50±2,16 0,52 4,30 
 

18 47,70-52,86 
 

50,16±1,55 0,36 3,10 
 

#02 17 63,24-69,17 66,41±1,72 0,41 2,58 
 

18 62,23-70,33 
 

65,60±2,23 0,52 3,40 
 

#03 17 50,00-57,70 53,34±2,61 0,63 4,90 
 

18 53,58-57,01 
 

55,91±0,93 0,21 1,66 
 

#04 17 81,66-89,52 
 

85,5±2,40 0,58 2,80 18 77,03-86,96 
 

81,54±3,22 0,76 3,95 
 

#05 17 58,53-66,00 
 

62,16±2,20 0,53 3,54 18 59,71-76,52 
 

64,85±4,77 1,12 7,35 
 

#06 17 63,16-82,83 70,23±6,01 1,46 8,56 
 

18 59,89-66,43 
 

63,43±1,92 0,45 3,03 
 

#07 17 57,68-65,55 
 

61,17±2,37 0,57 3,88 18 55,14-61,83 
 

56,98±1,58 0,37 2,77 
 

#08 17 54,34-78,75 
 

64,23±8,82 2,14 12,47 18 51,71-58,01 
 

54,69±1,92 0,45 3,51 
 

#09 17 52,46-64,52 57,77±3,74 0,90 6,19 
 

18 48,20-56,79 
 

50,26±2,02 0,47 4,02 
 

#10 17 57,24-65,54 61,02±2,07 0,50 3,40 18 60,36-69,95 63,10±2,63 0,62 4,17 
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Tabela 9: Estatística descritiva das distribuições das frequências (Hz) dos pulsos de Microsternarchus 

bilineatus pré-contaminação e pós-contaminação ao óleo diesel 220µL. N= número de observações; 

Intervalo= menor e maior valores observados; X ± DP= média ± desvio padrão da frequência 

instantânea, em negrito representando maior e menor valor; EP= erro padrão; CV (%)= coeficiente de 

variação. 

 

 
 

 Pré-contaminação 

(09:00 às 13:00h) 

Pós-contaminação 

(13:10 às 17:00h) 
Individuo N Intervalo (Hz) Media ± DP 

(Hz) 

EP CV N Intervalo (Hz) Media ± DP 

(Hz) 
EP CV

#01 17 46,55-57,40 
 

49,92±3,15 
 

0,76 6,31 18 45,25-52,47 
 

47,97±2,07  0,48 4,31 
 

#02 17 52,12-70,55 
 

59,70±5,19 
 

1,25 8,69 18 52,17-56,46 
 

54,35±1,20 0,28 2,20 
 

#03 17 42,71-57,52 
 

48,97±4,58 
 

1,11 9,35 18 44,56-51,79 
 

47,55±2,27 0,53 4,77 
 

#04 17 52,81-58,44 
 

54,81±1,74 
 

0,42 3,19 18 51,61-55,55 
 

53,36±1,23 0,29 2,30 
 

#05 17 54,71-70,39 
 

60,23±4,75
 

1,15 7,88 18 56,70-65,45 
 

59,18±2,37 0,55 4,00 
 

#06 17 50,20-53,35 
 

52,08±0,90 
 

0,21 1,73 18 50,16-54,47 
 

52,30±1,54 0,36 2,94 
 

#07 17 49,16-55,37 
 

52,39±1,43 
 

0,34 2,72 18 50,26-54,35 
 

52,64±1,04 0,24 1,97 
 

#08 17 39,72-43,68 
 

41,62±1,22
 

0,29 2,93 18 38,53-46,18 
 

40,79±1,93 0,45 4,73 
 

#09 17 41,62-61,69 
 

49,22±6,22 
 

1,50 12,63 18 43,68-49,17 
 

45,73±1,50 0,35 3,28 
 

#10 17 55,70-61,94 
 

57,73±1,72 
 

0,41 2,98 18 50,56-54,07 
 

52,07±0,88 0,20 1,69 
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Tabela 10: Resultado da análise de variância (ANOVA - um fator) das frequências (Hz) dos pulsos de 

Microsternarchus bilineatus pré-contaminação e pós-contaminação à gasolina 110µL. g.l.= grau de 

liberdade; SQ= soma dos quadrados; QM= quadrados médios; F= valor do teste da análise de 

variância. 

 

 

 
 
Tabela 11: Resultado da análise de variância (ANOVA - um fator) das frequências (Hz) dos pulsos de 

Microsternarchus bilineatus pré-contaminação e pós-contaminação à gasolina 220µL. g.l.= grau de 

liberdade; SQ= soma dos quadrados; QM= quadrados médios; F= valor do teste da análise de 

variância. 

 
 
 
Tabela 12: Resultado da análise de variância (ANOVA - um fator) das frequências (Hz) dos pulsos de 

Microsternarchus bilineatus pré-contaminação e pós-contaminação ao óleo diesel 110µL. g.l.= grau 

de liberdade; SQ= soma dos quadrados; QM= quadrados médios; F= valor do teste da análise de 

variância. 

 

 
 
 
 

 Pré-contaminação Pós-contaminação 
Fonte de 
variação 

g.l. SQ QM p<0,05 F g.l. SQ QM p<0,05 F

Entre 9 10.727 1.191,8 9 8.793,7 977,08  
Dentro 160 3.017,1 18,85 170 1.161,9 6,835  
Total 169 13.744  0,0001 63,20 179 9.955,6  0,0001 142,96

 Pré-contaminação Pós-contaminação 
Fonte de 
variação 

g.l. SQ QM p<0,05 F g.l. SQ QM p<0,05 F

Entre 9 6.467,1 718,56 9 6.765,9 751,77  
Dentro 160 1.657.8 10,36 170 864,63 5,08  
Total 169 8.124,9  0,0001 69,35 179 7.630,5  0,0001 147,81

 Pré-contaminação Pós-contaminação 
Fonte de 
variação 

g.l. SQ QM p<0,05 F g.l. SQ QM p<0,05 F

Entre 9 14.543 1.615,9 9 14.070 1.563,4  
Dentro 160 2.610,6 16,31 170 1.060,6 6,239  
Total 169 17.153  0,0001 99,03  179 15.131  0,0001 250,58 
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Tabela 13: Resultado da análise de variância (ANOVA - um fator) das frequências (Hz) dos pulsos de 

Microsternarchus bilineatus pré-contaminação e pós-contaminação ao óleo diesel 220µL. g.l.= grau 

de liberdade; SQ= soma dos quadrados; QM= quadrados médios; F= valor do teste da análise de 

variância. 

 
 
 
 

5.2 Análise Teste t-Student pareado  
 

Os indivíduos possuem taxas de descarga (Hz) diferentes entre si nos 

experimentos realizados com gasolina e óleo diesel nos dois tratamentos (110 e 

220µL). Devido à heterogeneidade das descargas foi realizado um teste t-Student 

pareado (as amostras são dependentes) para cada indivíduo, por tratamento, a fim 

de verificar diferenças estatísticas das descargas entre o período de pré-

contaminação (h0 para 4 horas) e pós-contaminação (h1, h2 e h3 para as 3 horas). 

As Tabelas 14, 15, 16 e 17 mostram os resultados deste teste t-Student e seus 

respectivos valores médios das frequências instantâneas ( X Hz)±os desvios 

padrões (DP), considerando p≤0,05. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pré-contaminação Pós-contaminação 
Fonte de 
variação 

g.l. SQ QM p<0,05 F g.l. SQ QM p<0,05 F

Entre 9 4.973,5 552,61 9 4.331,4 481,26  
Dentro 160 2.073,9 12,962 170 481,13 2,830  
Total 169 7.047,4  0,0001 42,63 179 4.812,5  0,0001 170,05 
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Indivíduos Frequência  (Hz) 

X ± DP 

g.l. ttabelado p  Teste t-
Student 

1 
 

h0=62,77±4,27     

 h1=58,71±0,71 
h2=58,84±2,27 
h3=59,60±3,11 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,000<0,05 
0,041<0,05 
0,134>0,05 

12,64*
3,45* 
2,03 

2 
 

h0=55,70 ±2,27 
 

    

 
 

h1=58,38±2,49 
h2=58,72±2,86 
h3=55,26±1,98 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,073>0,05 
0,125>0,05 
0,691>0,05 

-2,41
-2,10 
0,43 

3 
 

h0=71,70±5,52     

 
 

h1=64,69±2,31  
h2=64,43±2,41 
h3=64,61±2,25 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,002<0,05 
0,009<0,05 
0,008<0,05 

6,76*
6,02* 
6,27* 

4 
 

h0=75,06±7,10     

 
 

h1=51,23±2,10 
h2=51,28±1,93 
h3=53,54±0,17 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,000<0,05 
0,000<0,05 
0,000<0,05 

25,27*
24,61* 
251,44* 

5 
 

h0=68,09±4,50     

 
 

h1=60,65±0,59 
h2=60,39±0,41 
h3=63,95±1,97 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,000<0,05 
0,000<0,05 
0,025<0,05 

27,98*
36,89* 
4,19* 

6 
 

h0=55,55±6,36     

 
 

h1=50,75±1,30 
h2=48,91±0,27 
h3=49,21±0,79 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,001<0,05 
0,000<0,05 
0,001<0,05 

8,24*
47,71* 
15,88* 

7 
 

h0=66,32±1,45     

 h1=64,83±1,48 
h2=65,51±1,81 
h3=64,18±0,94 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,087>0,05 
0,434>0,05 
0,020<0,05 

2,26 
0,90 
4,57* 

8 
 

h0=59,97±2,44     

 
 

h1=56,54±0,67 
h2=55,36±0,72 
h3=55,06±1,11 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,000<0,05 
0,001<0,05 
0,003<0,05 

11,33*
12,74* 
8,77* 

9 h0=81,65±3,09     

 
 

h1=74,25±0,34 
h2=74,38±0,63 
h3=77,03±1,92 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,000<0,05 
0,000<0,05 
0,017<0,05 

48,24*
22,95* 
4,79* 

10 
 

h0=63,71±2,36     

 
 

h1=60,59±0,92  
h2=62,84±1,05 
h3=61,23±0,48 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,002<0,05 
0,197>0,05 
0,002<0,05 

7,51*
1,65 

10,29* 

Tabela 14: Valores do Teste t-Student pareado das frequências (Hz) ± os desvios padrões (DP) para o 

experimento pré-contaminação (h0) e pós-contaminação (h1, h2 e h3) com gasolina 110µL. g.l.= graus de 

liberdade. *Teste t significativo (p<0,05). 
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Tabela 15: Valores do Teste t-Student pareado das frequências (Hz) ± os desvios padrões (DP) para o 

experimento pré-contaminação (h0) e pós-contaminação (h1, h2 e h3) com gasolina 220µL. g.l.= graus de 

liberdade. *Teste t significativo (p<0,05).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indivíduos Frequência  (Hz) 

X ± DP 

g.l. ttabelado p  Teste 
 t-Student 

1 
 

h0=69,39±3,13     

 
 

h1=64,08±0,49   
h2=64,96±1,02 
h3=66,67±2,60 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,000<0,05 
0,003<0,05 
0,127>0,05 

23,97* 
8,69* 
2,09 

2 
 

h0=68,17±4,98     

 
 

h1=69,30±1,33  
h2=70,02±1,42 
h3=70,04±1,95 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,129>0,05 
0,080>0,05 
0,151>0,05 

-1,90 
-2,60 
-1,91 

3 
 

h0=53,66±2,60     

 
 

h1=54,11±3,49  
h2=54,10±0,49 
h3=55,30±1,52 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,789>0,05 
0,184>0,05 
0,121>0,05 

-0,28 
-1,72 
-2,15 

4 
 

h0=55,38±1,36  

 
 

h1=56,89±0,80  
h2=56,98±0,22 
h3=57,92±0,79 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,014<0,05 
0,001<0,05 
0,008<0,05 

-4,19* 
-14,18* 
-6,40* 

5 
 

h0=62,45±4,80     

 
 

h1=54,22±0,63  
h2=53,99±0,51 
h3=54,00±1,01 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,000<0,05 
0,000<0,05 
0,000<0,05 

29,14* 
32,85* 
16,66* 

6 
 

h0=71,36±2,57     

 
 

h1=66,34±1,03  
h2=64,60±4,29 
h3=64,69±1,42 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,000<0,05 
0,051>0,05 
0,003<0,05 

10,83* 
3,14 
9,35* 

7 
 

h0=65,76±2,53     

 
 

h1=61,62±0,69  
h2=64,09±2,05 
h3=64,20±0,63 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,000<0,05 
0,202>0,05 
0,016<0,05 

13,33* 
1,62 
4,88* 

8 
 

h0=67,04±4,02     

 
 

h1=63,81±1,72 
h2=64,15±2,53 
h3=67,40±1,36 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,014<0,05 
0,106>0,05 
0,635>0,05 

4,18* 
2,28 
-0,52 

9 h0=70,81±1,82 
 

  

 
 

h1=71,18±0,55 
h2=71,14±1,02 
h3=72,54±1,94 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,210>0,05 
0,567>0,05 
0,173>0,05 

-1,50 
-0,64 
-1,78 

10 
 

h0=58,57±2,16     

 
 

h1=60,25±2,05 
h2=59,91±1,93 
h3=56,14±1,17 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,141>0,05 
0,257>0,05 
0,026<0,05 

-1,83 
-1,40 

   4,12* 
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Tabela 16: Valores do Teste t-Student pareado das frequências (Hz) ± os desvios padrões (DP) para o 

experimento pré-contaminação (h0) e pós-contaminação (h1, h2 e h3) com óleo diesel 110µL. g.l.= graus de 

liberdade. *Teste t significativo (p<0,05). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indivíduos Frequência  (Hz) 

X ± DP 

g.l. ttabelado p Teste  
t-Student 

1 
 

h0=50,50±2,16     

 
 

h1=48,25±0,37  
h2=49,82±0,58 
h3=50,51±1,33 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,000<0,05 
0,100>0,05 
0,609>0,05 

13,55* 
2,34 
-0,56 

2 
 

h0=66,41 ±1,72     

 
 

h1=63,80±1,98  
h2=65,59±2,83 
h3=66,05±0,85 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,042<0,05 
0,604>0,05 
0,468>0,05 

2,94* 
0,57 
0,82 

3 
 

h0=53,34±2,61     

 
 

h1=54,76±0,80  
h2=56,19±0,70 
h3=56,28±0,34 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,017<0,05 
0,004<0,05 
0,000<0,05 

-3,93* 
-8,05* 

-17,26* 
4 
 

h0=85,5±2,40  

 
 

h1=79,32±0,38 
h2=78,25±1,78 
h3=82,52±1,57 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,000<0,05 
0,004<0,05 
0,033<0,05 

35,46* 
8,10* 
3,70* 

5 
 

h0=62,16±2,20     

 
 

h1=62,52±3,23  
h2=62,29±1,15 
h3=62,58±1,45 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,818>0,05 
0,842>0,05 
0,611>0,05 

-0,24 
-0,21 
-0,56 

6 
 

h0=70,23±6,01     

 
 

h1=64,09±1,21  
h2=64,36±1,88 
h3=64,22±1,15 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,000<0,05 
0,008<0,05 
0,002<0,05 

11,33* 
6,24* 

10,46* 
7 
 

h0=61,17±2,37     

 
 

h1=56,09±0,72  
h2=58,00±2,60 
h3=55,97±0,93 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,000<0,05 
0,092>0,05 
0,002<0,05 

15,62* 
2,45 

11,20* 
8 
 

h0=64,23±8,82     

 
 

h1=54,50±1,40  
h2=53,99±1,21 
h3=53,18±1,93 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,000<0,05 
0,000<0,05 
0,001<0,05 

15,45* 
16,91* 
11,41* 

9 h0=57,77±3,74 
 

    

 
 

h1=49,77±1,05  
h2=48,63±0,72 
h3=51,61±3,47 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,000<0,05 
0,000<0,05 
0,038<0,05 

17,02* 
25,14* 
3,54* 

10 
 

h0=61,02±2,07     

 
 

h1=60,60±0,16  
h2=62,36±0,96 
h3=64,82±3,42 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,004<0,05 
0,068>0,05 
0,113>0,05 

5,86* 
-2,79 
-2,22 
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Tabela 17: Valores do Teste t-Student pareado das frequências (Hz) ± os desvios padrões (DP) para o 

experimento pré-contaminação (h0) e pós-contaminação (h1, h2 e h3) óleo diesel 220µL. g.l.= graus de 

liberdade. *Teste t significativo (p<0,05). 

 

 
 
 
 

Indivíduos Frequência  (Hz) 

X ± DP 

g.l. ttabelado p Teste 
 t-Student 

1 
 

h0=49,92±3,15     

 
 

h1=46,53±0,49  
h2=48,49±2,07 
h3=46,70±1,64 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,000<0,05 
0,373>0,05 
0,040<0,05 

13,87*
1,04 
3,49* 

2 
 

h0=59,70±5,19 
 

    

 
 

h1=54,59±1,02  
h2=53,89±1,15 
h3=55,06±0,29 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,000<0,05 
0,002<0,05 
0,000<0,05 

10,41*
9,5* 

29,68* 
3 
 

h0=48,97±4,58     

 
 

h1=45,39±0,42  
h2=47,21±3,24 
h3=49,30±2,04 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,000<0,05 
0,452>0,05 
0,545>0,05 

16,94*
0,86 
-0,68 

4 
 

h0=54,81±1,74     

 
 

h1=52,27±0,44  
h2=52,72±1,19 
h3=53,66±0,63 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,000<0,05 
0,039<0,05 
0,035<0,05 

12,95*
3,50* 
3,65* 

5 
 

h0=60,23±4,75     

 
 

h1=58,54±1,21  
h2=60,04±1,92 
h3=57,85±1,63 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,035<0,05 
0,852>0,05 
0,061>0,05 

3,13* 
0,20 
2,92 

6 
 

h0=52,08±0,90     

 
 

h1=51,04±0,91  
h2=50,66±0,73 
h3=52,82±0,77 

3 
3 
3 

3,18 
3,18 
3,18 

0,107>0,05 
0,031<0,05 
0,151>0,05 

2,27 
3,83* 
-1,92 

7 
 

h0=52,39±1,43     

 
 

h1=51,78±1,15  
h2=52,76±0,57 
h3=53,18±0,69 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,265>0,05 
0,367>0,05 
0,129>0,05 

1,29 
-1,06 
-2,08 

8 
 

h0=41,62±1,22     

 
 

h1=39,10±0,55  
h2=41,79±1,53 
h3=40,64±1,05 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,000<0,05 
0,974>0,05 
0,111>0,05 

10,89*
  0,03 

2,24 
9 h0=49,22±6,22 

 
    

 
 

h1=44,52±0,58 
h2=45,21±0,53 
h3=45,71±1,6 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,000<0,05 
0,001<0,05 
0,022<0,05 

17,91*
14,85* 
4,41* 

10 
 

h0=57,73±1,72 
 

    

 
 

h1=52,57±0,98  
h2=52,47±0,51 
h3=52,19±0,76 

4 
3 
3 

2,78 
3,18 
3,18 

0,000<0,05 
0,000<0,05 
0,001<0,05 

11,70*
20,34* 
14,47* 
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5.3 Efeito Gasolina 110µL 
Nos experimentos realizados com gasolina na concentração de 110µL, nove 

dos dez indivíduos testados apresentaram diferenças com a diminuição da 

frequência (Hz) e este efeito foi detectado já na primeira hora de exposição para oito 

indivíduos, com exceção do indivíduo #7 que apresentou diminuição na terceira 

hora. Os resultados do Teste t – Student apresentados na Tabela 14 e resumidos na 

Figura 21 mostram que seis peixes (#3, #4, #5, #6, #8 e #9) apresentaram uma 

redução da frequência (Hz) que se manteve nas três horas de exposição. Três (#1, 

#7 e #10) apresentaram diminuição da frequência em pelo menos em uma das três 

horas de exposição, o indivíduo #1 na primeira e segunda hora, o #7 somente na 

terceira hora e o #10 na primeira e terceira hora. Apenas o peixe #2 aumentou a 

frequência nas duas primeiras horas, mas não apresentaram diferenças nas 

descargas. No total, oito dos dez peixes utilizados diminuíram suas taxas de 

descarga na primeira hora de exposição à gasolina.  

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Diminuição significativa da frequência (Hertz) (média±desvio padrão) para a maioria dos 

indivíduos, quando comparados com o controle nos experimentos realizados com gasolina na 

concentração de 110µL. (*)= representa valores significativamente diferentes para o Teste t – 

Student (p<0,05). 
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5.4 Efeito Gasolina 220µL 
Nos experimentos realizados com gasolina na concentração de 220µL, sete 

peixes apresentaram diferenças nas suas descargas. Os resultados do Teste t-

Student compilados da Tabela 15 na Figura 22 mostram que, diferentemente de 

todos os outros indivíduos, o peixe #4 apresentou aumento da frequência (Hz) nas 

três horas de exposição e os seis apresentaram decréscimo na frequência (Hz), 

sendo que o peixe #5 apresentou decréscimo que se manteve nas três horas de 

exposição e os peixes #1, #6, #7 e #8 apresentaram decréscimo da frequência logo 

na primeira hora do experimento e o peixe #10 apresentou diminuição da frequência 

no final do experimento. O indivíduo #7 diminuiu a frequência na primeira hora, 

estabilizou próximo ao normal na segunda hora e se manteve até a terceira hora. Já 

o indivíduo #8 diminui sua frequência logo na primeira hora, mas não manteve esta 

diminuição nas duas horas seguintes. Os peixes que não apresentaram diferenças 

foram #2, #3 e #9. No total, cinco dos dez peixes utilizados diminuíram suas taxas de 

descarga na primeira hora de exposição à gasolina, apenas um indivíduo (#4) entre 

estes aumentou sua frequência.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 22: Diminuição significativa da frequência (Hertz) (média±desvio padrão) para a metade 

dos indivíduos experimentados com gasolina na concentração de 220µL. (*)= representa 

valores significativamente diferentes para o Teste t – Student (p<0,05). 
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5.5 Efeito Óleo Diesel 110µL 

 Nos experimentos realizados com óleo diesel na concentração de 110µL, 

nove peixes testados apresentaram diferenças nas suas descarga. Os resultados do 

Teste t-Student compilados da Tabela 16 na Figura 23, mostram que, 

diferentemente de todos os outros indivíduos, o peixe #3 apresentou um aumento da 

frequência (Hz) nas três horas de exposição e os oito apresentaram decréscimo na 

frequência (Hz), sendo que os peixes #4, #6, #8 e #9 apresentaram um decréscimo 

que se manteve nas três horas de exposição seguido de uma tendência gradativa de 

voltar a exibir a frequência inicial (Hz) e os peixes #1, #2, #7, e #10 apresentaram 

um decréscimo na frequência (Hz) detectado na primeira hora. O peixe #5 não 

apresentou diferenças nas suas descargas. No total, oito dos dez peixes utilizados 

alteraram suas taxas de descarga na primeira hora de exposição ao óleo diesel, 

apenas o indivíduo #3 aumentou a frequência. 

 

 

Figura 23: Diminuição significativa da frequência (Hertz) (média±desvio padrão) para oito dos 

dez indivíduos experimentados com óleo diesel na concentração de 110µL. (*)= representa 

valores significativamente diferentes para o Teste t – Student (p<0,05). 
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5.6 Efeito Óleo Diesel 220µL 

Nos experimentos realizados com óleo diesel na concentração de 220µL, 

nove dos dez indivíduos testados diminuíram a frequência (Hz), sendo que este 

efeito foi detectado na primeira hora de exposição, com exceção do indivíduo #6 que 

o efeito foi somente na segunda hora de exposição. Os resultados do Teste t-

Student apresentados na Tabela 17 e resumidos na Figura 24, mostram que os 

peixes #2, #4, #9 e #10 apresentaram uma redução da frequência (Hz) que se 

manteve nas três horas de exposição e os peixes #1, #3, #5, #6 e #8 apresentaram 

uma redução da frequência (Hz) em alguma das três horas de exposição, o indivíduo 

#1 diminuiu a frequência na primeira e terceira hora. O único peixe que não teve 

alteração foi o #7. No total, oito dos dez peixes utilizados alteraram suas taxas de 

descarga na primeira hora de exposição ao óleo diesel. 

 
 

Figura 24: Diminuição significativa da frequência (Hertz) (média±desvio padrão) para nove 

indivíduos experimentados com óleo diesel na concentração de 220µL. (*)= representa 

valores significativamente diferentes para o Teste t – Student (p<0,05). 
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5.7 Efeito dos contaminantes 
 A Figura 25 resume os resultados anteriores e mostra que, para gasolina, o 

maior número (N=9) de peixes afetados com a diminuição da frequência (Hz) foi com 

a exposição à menor concentração de contaminante (110µL). O contrário aconteceu 

com os peixes expostos ao óleo diesel, uma vez que a maior quantidade de peixes 

(N=9) afetados foi na exposição de maior concentração (220µL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Número de peixes afetados com a alteração (decréscimo) significativa da 

frequência instantânea (Hz) em maior quantidade de peixes (N=09) pelo contaminante 

gasolina 110µL e óleo diesel 220µL, e em menor quantidade de peixes afetados para 

gasolina 220µL (N=06) e óleo diesel 110µL (N=08). Apenas dois indivíduos tiveram 

aumento da frequência instantânea (Hz) diferentes quando comparados ao controle, sendo 

um para gasolina 220µL e outro para óleo diesel 110µL. 
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6 DISCUSSÃO 
Constatou-se que as concentrações de combustíveis usadas foram suficientes 

para causar alterações em 16 dos 20 indivíduos testados para a gasolina e 18 dos 

20 indivíduos testados para óleo diesel. Com exceção de dois indivíduos (# 4 para 

gasolina a 220µL e #3 para óleo diesel a 110µL), todos os outros animais mostraram 

uma diminuição da sua frequência instantânea (Hz) de descarga. Não foi possível 

estabelecer com clareza até que ponto estas variações individuais ocorrem, mas é 

possível que o reflexo de mudar a frequência instantânea das descargas não seja 

constante para esta espécie, assim alguns indivíduos aceleram e outros diminuam 

suas frequências instantâneas em condições adversas ou novas. De qualquer forma, 

é inquestionável, do ponto de vista estatístico, que mesmo as baixas concentrações 

testadas, causaram alterações no padrão de descarga de Microsternarchus. 

Considerando-se que as concentrações usadas neste estudo representaram ¼ e ½ 

das concentrações toleradas não deixa de ser surpreendente a sensibilidade destes 

peixes, uma vez que 80% (34/40) dos peixes testados mudaram o ritmo de descarga 

dos seus órgãos elétricos de uma forma significativa. Um segundo aspecto 

importante é que, para as 34 respostas positivas, 29 ou 85,30% aconteceram logo 

na primeira hora, uma na segunda e uma na terceira hora de exposição, entretanto 

mostraram certa tendência em retornar à frequência inicial com o passar do 

experimento. Deste modo haveria necessidade de aumentar o tempo de observação 

para responder a essa dúvida. 

Do ponto de vista fisiológico, é possível que as concentrações testadas não 

tenham um efeito severo no metabolismo ou nos circuitos bioquímicos dos 

indivíduos e as respostas obtidas sejam, na verdade, reações comportamentais 

menos drásticas, associadas a uma mudança repentina das condições da água. As 

pesquisas realizadas anteriormente com peixes elétricos mostraram que houve 

variações nos padrões das descargas quando expostos aos contaminantes e aos 

parâmetros físico-químicos testados. Principalmente, com a diminuição da taxa de 

repetição (Hz) observada em Geller (1984) e Kay & Lewis (1993) que utilizaram o 

peixe elétrico africano Gnathonemus petersi. Nos Gymnotiformes observou-se em 

Thomas et al. (1996a, 1996b, 1997) e Thomas (1998, 2000) que utilizaram 

Apteronotus albifrons; Rossoni (2005) e Schwertner (2005) utilizaram Parapteronotus 

hasemani; Ferreira (2006) utilizou Parapteronotus hasemani e Microsternarchus 



 51

bilineatus e em Ferreira & Alves-Gomes (2006) utilizaram Microsternarchus 

bilineatus. Efeito contrário ocorreu com o peixe elétrico africano Brienomyrus niger 

que aumentou a taxa de repetição ao longo de dois e três dias de exposição à 

pesticida e inseticida (Grove & Moller, 1979). Os resultados obtidos nesta presente 

pesquisa mostraram uma sensibilidade imediata com a diminuição da taxa de 

repetição de Microsternarchus bilineatus, mas também foi encontrado aumento da 

taxa de repetição (Hz) em dois indivíduos (#4 para gasolina a 220µL e #3 para óleo 

diesel a 110µL). Portanto, mais uma vez reforça a necessidade de aumentar o 

tempo de exposição para confirmar se, o aumento da taxa de repetição (Hz) de fato 

aconteceria em Microsternarchus bilineatus. 

 Rossoni (2005) observou para o peixe elétrico ondulador Parapteronotus 

hasemani, uma resposta imediata associada à queda da frequência instantânea a 

partir do tempo inicial de exposição à água de formação. O experimento teve 

duração total de três horas e o tempo de exposição ao contaminante foi de apenas 

duas horas. Ao analisar a variação do percentual das frequências instantâneas 

(%Hz) foi possível verificar que, com o aumento da concentração ocorreu diminuição 

de 99 a 94% da Hz e, a espécie foi mais sensível às menores concentrações de 1mL 

(98 a 94%Hz) e 2mL (98 a 95%Hz) e menos sensível à maior concentração de 4mL 

(99 a 97%Hz) mostrando valores próximos ao percentual das frequências das 

descargas padrão. Schwertner (2005) detectou em três horas de exposição, para 

mesma espécie (P. hasemani), uma queda nos valores das frequências 

fundamentais submetidos ao contaminante BTX em diferentes concentrações. Os 

valores (médias±desvio padrão) da Hz obtidos no início(i) e fim(f) dos experimentos 

mostraram que a partir de 10ppm a diminuição das frequências (757,98 ±55,31(i); 

748,60±57,65(f)) foi sutil observada aos 90 a 120 minutos, em 110ppm a frequência 

(840,10±74,06(i); 823,55±69,60(f) Hz) diminuiu aos 15 minutos e em 100ppm+etanol a 

frequência (790,97±88,92(i); 781,05±91,49(f)) diminuiu aos 36 minutos de exposição. 

O aumento da dose do contaminante diminuiu os valores das frequências 

instantâneas seguidas de re-estabelecimento no fim do experimento. Nesta pesquisa 

observou-se que Microsternarchus bilineatus diminuiu a freqüência instantânea, para 

os contaminantes testados, num período máximo de três horas e detectou na 

primeira hora de exposição, além da menor concentração de gasolina (110µL) ter 

afetado a maioria dos indivíduos. Percebe-se que há uma tendência aos peixes 

elétricos diminuírem a frequência quando expostos aos contaminantes BTX, água de 
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formação, gasolina e óleo diesel, seguido de um re-estabelecimento da frequência 

instantânea inicial. 

Um dos maiores problemas da contaminação por resíduos de gasolina, e 

outros produtos derivados do petróleo, está relacionado com hidrocarbonetos 

aromáticos – dentre os quais se destacam o benzeno, tolueno e o xileno – devido ao 

seu elevado potencial tóxico decorrente de sua concentração significativa na 

gasolina, elevada solubilidade em água e toxicidade crônica (Corseuil & Alvarez, 

1996). No entanto, Paixão et al. (2007) destacaram em seu estudo que frações 

solúveis da gasolina que contêm hidrocarbonetos mais pesados seriam mais tóxicas 

que aquelas com elevados teores de BTEX. Isso se daria em razão da alta 

volatilidade (facilidade de evaporação) dos compostos BTEX quando comparados 

aos compostos di ou tri-aromáticos (PCAs). Talvez os resultados obtidos com a 

gasolina, onde um menor número de indivíduos tenha alterado suas descargas 

quando a concentração foi de 110 para 220µL estejam relacionados com o fato de 

compostos BTEX, nas concentrações usadas e sob efeito da aeração do aquário 

experimental, terem volatilizado. Desta forma, mesmo quando as concentrações 

aumentaram, o teor de BTEX no experimento de 220µL pode não ter sido 

suficientemente alta para causar efeitos proporcionais.  

O óleo diesel apresenta baixa solubilidade na água (Pacheco e Santos, 2001) 

e neste estudo, afetou a freqüência instantânea (Hz) de um maior número de 

indivíduos nos experimentos quando utilizado em maiores concentrações (220µL). 

Sinomato, et al. (2006; 2008) encontraram mudanças bioquímicas, fisiológicas e 

histopatológicas no peixe neotropical Prochilodus lineatus quando expostos ao óleo 

diesel em tempos mais prolongados (15 dias) utilizando 40% da fração solúvel deste 

contaminante. 

 Como o presente estudo visava testar a possibilidade de Microsternarchus 

bilineatus detectar mudanças em três horas - uma vez que este tempo seria razoável 

para estações de biomonitoramento detectar respostas imediatas - não foi possível 

estabelecer se após várias horas de exposição os peixes iriam se ajustar às novas 

condições da água e voltar a apresentar a frequência instantânea inicial ou padrão, 

ou se o maior tempo de exposição causaria um efeito acumulativo, provocaria 

mudanças nas descargas e até mesmo a morte do indivíduo. Estas dúvidas só 

poderão ser esclarecidas com estudos adicionais das DOEs.  
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Sugere-se que além do efeito acumulativo, outros parâmetros poderiam estar 

afetando a freqüência instantânea do peixe. Parâmetros não realizados neste 

estudo, mas por outros autores utilizando compostos hidrocarbonetos, como: 

genotoxicidade, citotoxicidade e hematológicos utilizados por Bucker et al. (2006) no 

Gymnotiformes Eingenmannia virescens; Vanzella (2006) em curimbas Prochilodus 

lineatus e Martins (2007) na tilápia Oreochromis niloticus.  

O ciclo circadiano (Figura 26) e a atividade alimentar influenciaram nos 

resultados, uma vez que, Nogueira (2006) em sua pesquisa com Microsternarchus 

bilineatus determinou oscilações de aumento das taxas de repetição no período 

diurno entre 10:30 e 11:30h e às 17:30h, seguida da atividade alimentar que ocorreu 

no horário das 18:30 até 01:30h atingindo os valores máximos das taxas de 

repetição (Hz). Os valores médios±desvio padrão das taxas de repetição durante o 

período diurno foi de 84,3±12,8 Hz, sendo mais variável. No período noturno foi de 

107,9±10,9 Hz, sendo mais estável. Totalizando durante as 24 horas de 96,1±10,1 

Hz. Neste presente estudo, Microsternarchus bilineatus apresentou intervalos da 

taxa de repetição durante os experimentos, considerando nos períodos sem 

contaminante até o fim do experimento. No período diurno das 09:00 a 13:00h, sem 

poluente, a taxa de repetição variou de 50,50±2,16 a 85,5±2,40, valor este 

semelhante ao encontrado por Nogueira (2006) no período diurno (84,3±12,8 Hz). A 

tendência de um re-estabelecimento da frequência instantânea observada no fim do 

experimento (às 17:00h) pode estar relacionada com o início da atividade alimentar 

do espécime, que coincide com o final da tarde e, portanto tende a aumentar ou 

manter-se próxima da taxa de repetição obtida no início da manhã.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 26: Ciclo circadiano de Microsternarchus bilineatus por um período de 24 

horas. Nogueira, 2006. 
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Alves-Gomes et al. (2004) argumentaram que as propriedades biofísicas das 

DOEs estão intimamente relacionadas às características físico-químicas da água 

onde o peixe se encontra e ao estado fisiológico do peixe. Mudanças na composição 

da água podem causar alterações nas DOEs de duas maneiras complementares: 1) 

seja pelo aspecto puramente físico (lei de Ohm), onde o órgão elétrico atua como 

uma fonte de corrente e a inclusão de um novo elemento químico na água poderá 

causar uma mudança na condutividade (carga) do circuito, causando assim uma 

alteração na amplitude do sinal; 2) seja, pela ação indireta de substâncias químicas 

no metabolismo do peixe, que poderá alterar a fisiologia das descargas e, 

consequentemente, as características temporais ou a forma de onda. 

Estas alterações fisiológicas e bioquímicas que modificam os padrões das 

DOEs podem acontecer em vários níveis no organismo, mas principalmente junto ao 

órgão elétrico do peixe, seja nas conexões entre o sistema nervoso e o eletrócito 

(que é a unidade celular do órgão elétrico), ou nos canais iônicos associados a 

entrada e saída de corrente do eletrócito durante a despolarização das DOEs, ou 

ainda nos centros nervosos que comandam o ritmo da descarga das DOEs, no 

Sistema Nervoso Central. Os ritmos de descarga do órgão elétrico são determinados 

no núcleo marcapasso, um pequeno núcleo localizado na medula cerebral, com 

menos de 300 células em peixes pulsadores.  Este núcleo só recebe “input” de 

outros dois locais no cérebro dos gymnotiformes, os dois núcleos pré-marcapasso. 

Ou seja, qualquer alteração no ritmo de descarga passa necessariamente pelo 

marcapasso na medula (Dye & Meyer, 1986; Heiligenberg, 1986).  

Não houve mudanças drásticas no valor da condutividade elétrica dos aquários 

experimentais entre a pré e a pós-contaminação (Tabelas 1, 2, 3 e 4), tanto para 

gasolina como para óleo diesel, provavelmente pelo baixo teor de íons solúveis 

nestes combustíveis. Desta forma, não foi possível detectar uma variação direta nas 

DOEs, seguindo a Lei de Ohm como sugere Alves-Gomes et al. (2004). Por outro 

lado, é possível que dentre os elementos formadores da gasolina e do óleo diesel 

contenham compostos que foram definitivamente incorporados ao metabolismo dos 

peixes em menos de uma hora e, assim, causaram as alterações observadas. Como 

as concentrações foram baixas, não houve alterações em 100% dos indivíduos. É 

possível alguns peixes sejam mais tolerantes que outros. Também pode ser devido a 

variações fisiológicas individuais o fato de dois indivíduos terem aumentado suas 

taxas de descarga ao invés de diminuir, como os demais indivíduos observados.   
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Os resultados obtidos até o momento mostraram Microsternarchus, mesmo 

para concentrações de gasolina e óleo diesel abaixo do permitido, ter um ótimo 

potencial para ser utilizado como organismo biomonitor em ambientes controlados, 

montados em estações de monitoramento e, possivelmente desenvolver um 

Gymnotox na Amazônia para o período diurno. É cedo afirmar que Microsternarchus 

deve ser aplicado para condições ambientais naturais (in situ), para isso sugerem-se 

novos experimentos utilizando a água do mesmo local de coleta dos indivíduos ou 

ainda, no futuro obter equipamentos portáteis que permitem realizar gravações das 

descargas com a mesma precisão e qualidade realizada no laboratório e próximo ao 

local de coleta. O presente estudo também abre um leque de possibilidades para 

estudos futuros, onde possa aprofundar as investigações iniciadas. É preciso testar 

se a diminuição da frequência é constante aumentando o tempo de exposição e 

assim, confirmar se a espécie tende a adaptar-se às condições de poluição; simular 

um derramamento experimental e utilizar a fração solúvel de gasolina e óleo diesel; 

repetir o experimento no período noturno para verificar se existe diferenças e desta 

maneira, contribuir para um sistema de biomonitoramento por 24 horas; manter os 

indivíduos vivos após os experimentos ao longo das demais horas ou dias para 

observar a possibilidade de um eventual período de recuperação e/ou estabilização 

dos padrões das DOEs; confirmar de que todos os indivíduos analisados pertencem 

a mesma espécie, utilizando estudos de DNA e medidas morfológicas; identificar se 

existe dimorfismo sexual morfológicos e nas DOEs; avaliar o efeito não só de outras 

concentrações dos mesmos poluentes, como também é preciso averiguar se as 

concentrações testadas não causaram alterações também na forma de onda das 

DOEs. É bastante provável que as substâncias testadas causem alterações não só 

na frequência de descarga, mas em detalhes mais sutis do sistema eletrogênico, 

como: a forma de onda, conteúdo espectral, relação de amplitude e tempo das 

fases, entre outros. Estes estudos deverão ser feitos como continuidade da presente 

pesquisa. 
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7 CONCLUSÕES  
 
1) Microsternarchus alterou a frequência instantânea (Hz) da descarga quando 

exposto às concentrações de 110 µL/L e 220 µL/L tanto para gasolina como para 

óleo diesel; 

 

2) A diminuição da frequência (Hz) foi uma resposta imediata quando exposto 

Microsternarchus à gasolina e óleo diesel nas doses 110 µL/L e 220 µL/L;  

 

3) O ciclo circadiano e a atividade alimentar de Microsternarchus pode ter 

influenciado nos resultados, pois ocorreu oscilação na descarga no período diurno;  
 

4) O tempo de três horas de exposição foi insuficiente para afirmar que 

Microsternarchus pode voltar a exibir a frequência inicial, considerando que há uma 

tendência gradativa da normalização da mesma;  

 

5) Microsternarchus pode ser utilizado como bioindicador quando se considera a 

taxa de repetição (frequência instantânea) como a única variável resposta, uma vez 

que, esta variação foi comportamental resultando em aumento e diminuição da Hz. 

Principalmente, porque não foi possível afirmar se as concentrações utilizadas 

causaram efeito severo no metabolismo ou nas propriedades biofísicas (circuitos 

bioquímicos); 

 

6) É necessário analisar minuciosamente parâmetros do sistema eletrogênico que 

afirmem precisamente o efeito dos contaminantes.  
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