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Resumo 
 
BRITO, T. M. Validação da preferência claro/escuro como modelo c omportamental de 
ansiedade no peixe Carassius auratus (peixe dourado) . 2011. 45f. Dissertação 
(Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de 
São Paulo, Ribeirão Preto, 2011. 
 
A validação de um modelo experimental para se investigar a ansiedade deve estar baseada 
inicialmente em uma validação comportamental paramétrica, que pressupõe a investigação 
de respostas relacionadas ao comportamento de defesa da espécie frente às situações 
aversivas presentes no ambiente de exposição. Assim, o presente trabalho validou a 
preferência claro/escuro como um modelo comportamental para o estudo da ansiedade no 
peixe Carassius auratus (peixe dourado). Foram avaliados os seguintes parâmetros: 
repetição das exposições ao aparato de teste em 5 sessões diárias, privação de comida, 
aquário enriquecido, troca de água do aquário antes dos testes, proporções diferentes do 
compartimento claro e escuro, e aquário com a metade do comprimento. Os dados indicaram 
que as reexposições aumentaram o número de cruzamentos, indicando que a mesma 
aumenta a exploração do aparato, atenuando os componentes aversivos do ambiente. Os 
peixes alojados no aquário enriquecido se locomoveram mais no aparato, e não apresentam 
preferência significativa por nenhum dos compartimentos (claro/escuro), evidenciando que a 
aversividade do ambiente claro foi atenuada pelo alojamento em um aquário enriquecido. Os 
animais privados de comida por 48 h não apresentaram diferenças estatisticamente 
significativas entre os tempos gastos nos compartimentos claro e escuro do aquário, 
indicando uma maior exploração do aparato em busca de alimento. Os animais que 
passaram pelo procedimento de troca de água do aquário de testes não apresentaram 
preferência por nenhum dos compartimentos, indicando que os peixes, provavelmente, 
liberam sinalizadores químicos na água que informam seus co-específicos sobre o potencial 
aversivo do ambiente. Quanto à proporção do aquário, os animais expostos ao aquário teste 
75% claro e 25% escuro se locomoveram menos que os do aquário controle, indicando que 
uma maior área clara, pode levar a uma ampliação da aversividade nesse aquário. Quando 
os sujeitos foram submetidos ao aquário 75% escuro e 25% claro, a frequência de 
cruzamentos foi maior no grupo controle e, nesse caso, a maior locomoção pode estar 
associada a uma atenuação da aversividade do ambiente relacionada a presença de uma 
maior área escura. No aquário 87,5% claro e 12,5% escuro, os animais do grupo 
experimental não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os tempos 
gastos em nenhum dos compartimentos do aquário, indicando que uma maior área clara 
(aversiva) altera a preferência por ambientes escuros. Os peixes expostos ao aquário com a 
metade do comprimento aumentaram sua locomoção, evidenciando que o comprimento do 
aparato interfere na aversividade do compartimento claro. De forma geral, os dados 
demonstraram que a manipulação de estímulos ambientais altera os padrões 
comportamentais exploratórios relacionados à preferência claro/escuro, os quais podem 
estar associados a diferentes comportamentos relacionados à ansiedade. 
 
Palavras-Chave: Comportamento exploratório, ansiedade, preferência claro/escuro, 
Carassius auratus, validação de teste comportamental. 
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Abstract 
 
BRITO, T. M. Validation of the light/dark preference as a behavi oral model of anxiety in 
Carassius auratus (goldfish) . 2011. 45f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2011. 
 
The validation of an experimental model to investigate the anxiety must be initially based in a 
parametric behavioral validation, which involves investigating responses related to the 
defense behavior of the species to cope with aversive situations in the environment of 
exposure. Thus, the present study validated the light/dark preference as a behavioral model 
for the study of anxiety in Carassius auratus (goldfish). The following parameters were 
evaluated: repetition of exposures to the test apparatus in 5 daily sessions, food deprivation, 
enriched aquarium, exchange of the water of the test aquarium, different proportions of the 
light and dark compartments, and exposure to an aquarium with half the length of the control 
one. The data indicated that the repeated exposures increased the number of crossings, 
indicating that they increased the exploration of the apparatus by reducing the aversive 
components of the environment. The fish housed in the enriched aquarium displaced more in 
the test apparatus, showin no significant preference for either the dark or light side, indicating 
the aversion of the test environment was attenuated by the exposure to the enriched 
aquarium. 48-H food-deprived animals showed no statistically significant differences between 
the times spent in either side of the test aquarium, indicating more intense exploration of the 
test apparatus in search of food. The animals submitted to the procedure of exchanging the 
water of the test aquarium before testing did not show preference for either side, indicating 
that the fish probably release chemical signals in the water which inform their conspecifics of 
the potential aversiveness of environment. As to the proportion of the aquarium, animals 
exposed to the 75% light 25% dark test aquarium displaced less than the ones exposed to 
the control aquarium, indicating that a larger light area can lead to an increase in the 
aversiveness of the aquarium. When the subjects were exposed to the 75% dark 25% light 
aquarium, the frequency of crossings was greater for the control group and, in this case, the 
increased locomotion may be associated with an attenuation in the aversiveness of the 
environment related to the presence of a larger dark area. In the 87.5% light 12.5% dark 
aquarium, the animals in the experimental group did not present statistically significant 
differences between the times spent on either the light or dark sides of the apparatus, 
indicating that a larger light (aversive) area alters the preference for dark environments. The 
fishes exposed the aquarium with half the length increased their locomotion, indicating that 
the length of the apparatus interferes with the aversiveness of the light compartment. Overall, 
the data showed that manipulating environmental stimuli affects exploratory behavior patterns 
related to light/dark preference, which may be associated with different anxiety-related 
behaviors. 
 
Keywords: Exploratory behavior, anxiety, light/dark preference, Carassius auratus, behavioral 
test validation. 
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1. Introdução 
 

1.1. Carassius auratus 
 
 De forma geral, os peixes constituem um conjunto de espécies que vivem em ambiente 

aquático, possuem escamas (mesmo os peixes chamados de couro ou os tubarões as possuem, 

mas não com características similares), utilizam-se de movimentos da base da cauda para 

locomoverem-se e têm o sistema olfativo diferenciado do da respiração (Pough; Janis; Heiser, 

2003). 

 O peixe dourado (goldfish; Figura 1) é uma carpa Crucian, da subfamília das carpas, 

do gênero Carassius (Ciprinídeos, Cyprinidae), que provavelmente se originou de uma 

mutação da carpa Crucian na China imperial (Komiyama et al., 2009). Peixe facilmente 

domesticável, pode ser considerado atualmente um dos principais animais de aquarismo no 

Brasil pois, aliado à domesticação, apresenta pequeno porte (peso máximo de 30 g) e se adapta 

facilmente a diferentes condições ambientais, como temperatura, umidade, pequenas variações 

de pH (Gouveia Jr; Maximino; Brito., 2006). 

 

Figura 1 – Peixe Dourado, Kinguio (Carassius auratus) 

 
 O peixe dourado, juntamente com a carpa, foram os primeiros vertebrados em que foi 

possível localizar três tipos diferentes de células visuais do tipo cone. O primeiro apresenta 

resposta de células ganglionares e bipolares à oponência de cores (amarelo-azul, ou verde-

vermelho) e oponência dupla de cores (amarelo-azul e verde-vermelho), características estas 

também observadas em humanos e outras espécies que aparentemente possuem um córtex 

visual desenvolvido (Neumeyer, et al, 2002). 
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 Tais aspectos permitiram que o peixe dourado fosse caracterizado como uma das 

principais espécies utilizadas para se estudar o sistema visual, pois é um animal que possui 

uma visão tetracromática altamente especializada, facilmente treinado em observações 

comportamentais e que apresenta uma retina que pode ser investigada com certa tranqüilidade 

a partir de técnicas eletrofisiológicas (Dor et al, 1997, Neumeyer, et al, 2002). Assim, a 

especialização do sistema visual dessa espécie, o torna um animal interessante para se explorar 

padrões comportamentais exploratórios relacionados à discriminação de cores e brilho, como é 

o caso da preferência claro/escuro. 

 Thorndike (1911) já realizava experimentos com a espécie Fundulus sp desde o início 

do século 20. Neles o autor condicionava os animais a se esquivarem de situações aversivas, 

no caso uma grande intensidade luminosa, pouco tolerada pela espécie, a partir da 

disponibilização de um esconderijo localizado em uma das regiões do labirinto de teste. 

 Da mesma forma, o peixe dourado caracteriza-se como uma das primeiras espécies 

utilizadas como modelo em estudos experimentais (Gouveia Jr; Maximino; Brito, 2006). Tais 

modelos apresentam um universo relativamente grande de características, objetivos e 

hipóteses, produzindo materiais que se baseiam desde atividade espontânea, nos quais as 

respostas emitidas não são treinadas e/ou ensinadas (Kleerekoper et al., 1970; Iigo; Tabata, 

1996), até estudos que exigem algum tipo de aprendizagem de respondentes (Scobie; Herman, 

1972, Brown; Smith; Peters, 1985, Mattioli et al., 1997, Spieler et al. 1999, Santangelo; 

Morato; Mattioli, 2001). 

 Kleerekoper et al. (1970) realizaram um estudo descritivo do padrão de locomoção do 

peixe dourado em um campo aberto. Os mesmos registraram a angulação da mudança de 

direção dos animais, frequência de viradas, preferência dos animais por virar para a esquerda 

ou direita, velocidade dos movimentos, entre outros. Os dados gerados pouco contribuem para 

uma interpretação funcional de alguns comportamentos apresentados pelos peixes no campo 

aberto, porém, aponta dados importantes a cerca da identificação dos comportamentos 

relacionados à locomoção para essa espécie. 

 Iigo e Tabata (1996) realizaram um estudo que investigava a influência do ciclo 

circadiano sobre a atividade locomotora do peixe dourado. No primeiro experimento, os eles 

identificaram que a maioria dos peixes apresentava ciclo circadiano, com uma atividade 

locomotora mais intensa na fase de luz. Já no segundo experimento, no qual eles variaram as 

condições de luminosidade do ambiente (todo escuro, todo claro, parcialmente escuro e 



 5

parcialmente claro), comparando tais variações com o ciclo circadiano, os autores observaram 

que houve uma variação da atividade locomotora, relacionada à fase do ciclo circadiano na 

qual o animal se encontrava, em função das alterações nas condições de luminosidade do 

ambiente. Tais dados permitiram os autores concluírem que, apesar do peixe dourado 

apresentar uma atividade locomotora consistente com condições constantes de variação 

claro/escuro, a ritimicidade circadiana poderia oscilar de acordo com as diferentes condições 

de luminosidade do ambiente. 

 Mattioli, et al. (1997) investigaram a influência da substância P sobre os processos de 

aprendizagem e memória no peixe dourado. Para isso utilizaram um aquário semelhante ao 

descrito mais tarde por Maximino et al. (2010), treinando os peixes a procurar alimento no 

ambiente, até que os mesmos fossem capazes de discriminar entre o compartimento com o 

alimento e o compartimento sem o alimento. Com a discriminação estabelecida, eram então 

administrados haloperidol ou solução veículo (24 horas. antes do treino) e substância P ou 

solução veículo (imediatamente após o treino), e 24 horas após a administração das drogas, 

registrava-se o tempo gasto para encontrar o alimento. A partir dos resultados, as autoras 

concluíram que a substância P poderia promover a melhoria da memória no peixe dourado e 

que esse efeito poderia estar associado a mecanismos de mediação dopaminérgica nas tarefas 

de discriminação aprendida. 

 Santangelo, Morato e Mattioli (2001), utilizando a aquário claro/escuro (Serra et al., 

1999), descreveram os efeitos da substância P sobre a tarefa de esquiva do compartimento 

claro do aquário (naturalmente aversivo para essa espécie). Para isso, colocavam os peixes no 

compartimento claro e registravam a latência do nado para o compartimento escuro (treino). 

Após o treino, era então administrada a substância P ou solução veículo, e 24 horas após o 

treino, o teste de esquiva era repetido registrando-se novamente a latência do nado para o 

compartimento escuro. A partir dos resultados, os autores concluíram que a substância P, 

auxiliava na tarefa de esquiva ao compartimento claro, diminuindo a latência do nado para o 

compartimento escuro. 

 Estudos mais recentes, como os de Yoshida, Okamura e Uematsu (2004), Rodriguez et 

al. (2005) e Yoshida e Hirano (2010), relataram o papel do cerebelo da mediação de processos 

relacionados à aprendizagem emocional. Yoshida, Okamura e Uematsu (2004) descreveram os 

efeitos da ablação total e congelamento localizado do corpo cerebelar sobre o medo 

condicionado medidos a partir da frequência cardíaca no peixe dourado. Para isso, os autores 
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fizeram o pareamento de uma luz vermelha (estímulo condicionado) com a apresentação de 

um estímulo elétrico (estímulo incondicionado) e registraram a frequência de cardíaca (treino). 

No dia do teste, somente era apresentado o estímulo condicionado, e registrada a resposta 

cardíaca nos animais. Para os animais que passaram pelo procedimento de ablação total do 

corpo cerebelar, o procedimento de condicionamento era feito após três dias da data da 

cirurgia. Já para os peixes que passaram pelo procedimento de congelamento localizado, o 

condicionamento era iniciado logo após o procedimento cirúrgico. Os resultados permitiram 

aos autores concluírem que ambos os procedimentos impediram a aquisição da resposta 

condicionada representada pela bradicardia, o que sugeriria que o corpo cerebelar estaria 

envolvido na aprendizagem emocional. 

 Rodríguez et al. (2005), também relataram os efeitos de lesões cerebelares sobre o 

condicionamento de resposta emocionais e motoras, além de uma tarefa de cognição espacial. 

Para a investigação dos efeitos sobre o condicionamento de respostas emocionais e motoras, 

um procedimento semelhante ao descrito por Yoshida, Okamura e Uematsu (2004), foi 

adotado. Para as respostas relacionadas à tarefa de cognição espacial, foi utilizado um aparato 

semelhante à tábua-de-buracos para roedores, no qual os peixes deveriam localizar qual o 

“buraco” que continha alimento. Os dados obtidos permitiram aos autores concluírem que 

lesões do corpo cerebelar do peixe dourado prejudicam o condicionamento da resposta 

cardíaca e promovem uma deficiência grave na cognição espacial, porém não interferem nas 

tarefas locomotoras testadas. Assim, ou autores sugeriram que as funções cognitivas e 

emocionais do cerebelo poderiam ter evoluído no início da evolução dos vertebrados, sendo 

preservada ao longo da história filogenética dos grupos de vertebrados existentes. 

 Yoshida e Hirano (2010) relataram os efeitos da administração de microinjeção de 

Lindocaína no corpo cerebelar do peixe dourado sobre o condicionamento clássico de medo. 

Utilizando-se de um procedimento semelhante ao descrito por Yoshida, Okamura e Uematsu 

(2004), os autores concluíram, a partir dos dados obtidos, que a lidocaína prejudicou a 

aquisição de bradicardia condicionado, assim como no estudo anterior desse grupo de 

pesquisadores, reforçando a ideia de que o corpo cerebelar estaria envolvido na aprendizagem 

emocional. 

 Os dados gerados a partir destes estudos nos permitem afirmar que atualmente 

possuímos uma compreensão maior acerca das bases etológicas e fisiológicas relacionadas ao 

comportamento exploratório e de defesa do peixe dourado. Tais fatores se mostram 
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importantes na medida em que auxiliam no fornecimento de informações essenciais a 

investigações experimentais de outra natureza, como por exemplo, da utilização do peixe 

dourado como um possível modelo para se estudar reações de defesa do tipo da ansiedade. 

 

1.2. Ansiedade 

 
 A ansiedade, segundo Brandão (2004), pode ser definida como o um estado subjetivo 

de apreensão ou tensão, difuso ou vago, sendo na maioria das vezes acompanhado por uma ou 

mais sensações físicas (aumento da pressão arterial, freqüência cardíaca, defecação etc) 

produzidas a partir de situações que sinalizem perigo em potencial, levando à classe de 

comportamentos que se expressam diante de respostas de inquietação, como por exemplo, o 

aumento da locomoção. 

 A circutaria que medeia este processo do tipo ansiedade está relacionada com a 

ativação da amídala e sistema septo-hipocampal (Gray, 1982, File 1996, McNaughton; Corr, 

2004), que serviriam de interface entre o neocórtex e o sistema límbico subcortical, que por 

sua vez, receberia projeções do córtex temporal medial (síntese das informações advindas de 

diferentes sistemas sensoriais). 

 Segundo (Northcutt, 1981, Portavella et al., 2004, Portavella; Vargas, 2005) tal base 

fisiológica poderia ser generalizada para todos os vertebrados, não sendo diferente no caso dos 

peixes, nos quais poderíamos encontrar estruturas homólogas do sistema septo hipocampal e 

da amídala, respectivamente o pallio lateral e pallio medial (Portavella; Vargas, 2005, Vargas 

et al., 2009). Porém, ao se falar em estruturas homólogas, principalmente as do sistema 

nervoso central, todo um cuidado deve ser prestado pois, como salienta (Aboheif et al., 1997), 

uma homologia estrutural não implica necessariamente uma função similar. 

 Dessa forma, quando descrevemos os pallia lateral e medial como homólogos de 

estruturas do septo hipocampal e da amídala, respectivamente, não necessariamente estamos 

afirmando que os mesmos possuam a mesma função dessas estruturas (encontradas na maioria 

dos vertebrados terrestres), mas que os pallia, assim como outras estruturas poderiam indicar 

semelhanças neuroanatômicas entre essas espécies. 

 Graeff (1994) e Blanchard e Blanchard (1988) propõem uma reação de defesa baseada 

em três níveis de ameaça (potencial, distal e proximal) e que se relacionam a quatro estratégias 

comportamentais: imobilização (freezing), fuga, agressão defensiva ou submissão (Blanchard; 

Blanchard, 1988).Estes níveis estão relacionados com a probabilidade e proximidade de um 
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estímulo potencialmente aversivo, sendo que tais estratégias comportamentais possuem um 

alto nível de plasticidade em sua apresentação, podendo, inclusive, assumir topografias 

diversas segundo a historia de vida. 

 A Tabela 1 sumariza os comportamentos, emoções e as áreas de ativação em 

mamíferos, nos quais esses fenômenos foram mais estudados. 

 
Tabela 1 – Nível de defesa, substrato neural e emoção relacionada (adaptada de Graeff, 1994). 

Perigo Comportamentos  Emoção relacionada  Sistema nervoso central 

Potencial Avaliação de risco Ansiedade Amígdala, Sistema septo-hipocampal 
(SHS) 

Distal Congelamento, fuga, 
esquiva. 

Medo Matéria cinzenta periaquiductal-dorsal 
(PAG), Núcleos medianos da rafe; SHS, 
hipotálamo medial 

Proximal Fuga, luta. Pânico PAG 

 
 Esse grupo de comportamentos está fisiologicamente relacionado a uma base 

aminérgica, que já era descrita por Gray desde 1982 a partir de seus estudos em 

neuropsicologia da ansiedade, e que, mais recentemente, são relacionados com a ação da 

serotonina (Gray; McNaughton, 2000; Graeff, 2002). A serotonina é o principal 

neurotransmissor das regiões citadas (amídala, sistema septo hipocampal, etc) que, para Graeff 

(1997), poderia ser considerada como participando de um sistema dual de ativação de todos os 

comportamentos em função da proximidade do estimulo. 

 Outro aspecto importante a se salientar junto a esse grupo de comportamentos está 

correlacionado à estratégia que é planejada frente a um estímulo interpretado como uma 

“situação perigosa”. Ou seja, como o animal se comporta a partir de uma situação que exige 

uma reação de defesa. Graeff e Brandão (1993) apontam que o sujeito, diante de uma situação 

identificada como perigosa, poderá evitar o estímulo por uma determinada ação que envolve a 

ativação de mecanismos motores que, por sua vez, podem remover o estímulo aversivo 

(caracterizando dessa forma um comportamento de fuga), ou então podem evitar o esse 

estímulo (comportamento que caracterizaria a esquiva ativa). Esses casos poderiam ser 

tratados como ansiedade clássica. 

 No entanto, se determinado estímulo aversivo, não puder ser removido com o auxílio 

de comportamentos de fuga ou esquiva ativa, o sujeito pode não exibir qualquer 

comportamento frente àquele determinado estimulo, o que caracterizaria uma estratégia de 
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ativação de mecanismos supressores que, por sua vez, agiriam sobre a supressão de respostas 

punidas (esquiva inibitória) ou, ainda, se esse comportamento não puder ser evitado pela 

omissão, poder-se-ía falar em termos de um inicio da expressão de sofrimento (desamparo, 

depressão). 

 Esta manutenção evolutiva permite que modelos de ansiedade e depressão possam ser 

consistentemente generalizados entre as espécies, desde que se conheça a estrutura da ecologia 

comportamental de cada uma delas e sua base bioquímica. Não se afirma, entretanto, que as 

espécies são iguais entre si, mas que o conhecimento produzido sobre uma espécie pode 

colaborar para o conhecimento produzido sobre outras, nesses aspectos evolutivamente 

conservados (Gouveia Jr; Maximino; Brito, 2006). 

 

1.3.Modelos de Ansiedade Experimental 

 
1.3.1. Labirinto em cruz elevado 

 Os modelos experimentais para o estudo da ansiedade utilizam roedores como sujeitos 

experimentais na maioria de trabalhos, sendo o labririnto em cruz elevado um dos principais 

modelos utilizados (Pellow et al. 1985, Pellow; File, 1986 e Rodgers et al., 1997). Este, muito 

utilizado por pesquisadores brasileiros (por exemplo, Morato; Brandão, 1996, 1997; Graeff; 

Brandão, 1993), consiste basicamente de dois braços abertos (50 x 10 cm) cruzados 

perpendicularmente com dois braços opostos de mesma dimensão. Os dois braços opostos são 

fechados por paredes de madeira de 40 cm de altura, salvo pela parte central onde os braços se 

cruzam. O conjunto todo é elevado 50 cm acima do piso. Esse aparato é considerado um 

modelo de conflito, no qual motivações contrárias são geradas por condições características da 

espécie, ou seja, exploração de novos ambientes se contrapõe à aversão a situações 

potencialmente aversivas representadas pelos braços abertos (Gouveia Jr, 2001). 

 
1.3.2. Campo Aberto 

 O campo aberto, também conhecido popularmente como arena, é um aparato 

amplamente utilizado no estudo experimental da ansiedade, composto basicamente de uma 

plataforma quadrada cercada por paredes de. Assim como o labirinto em cruz elevado, 

também utiliza roedores como seus principais sujeitos experimentais, tendo nos padrões 

comportamentais de locomoção, mais especificamente, os espaços mais explorados da arena, a 

medida que define um animal mais ou menos ansioso, no caso, preferência pelos cantos da 
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arena (potencialmente mais ansioso) ou preferência pelo centro do aparato (potencialmente 

menos ansioso) (Kostowski, et al., 1989, Johnston; File, 1991). 

 
1.3.3. Caixa claro/escuro 

 Descrito inicialmente por Crawley e Goodwin (1980), o teste de transição claro/escuro, 

assim como o labirinto em cruz elevado, se caracteriza como um modelo de conflito, baseado 

na tendência natural a explorar ambientes novos versus a esquiva de tais ambientes devido à 

possibilidade potencial da presença de estímulos aversivos nesse ambiente novo. 

 Modelo animal baseado em comportamentos incondicionados (Chaouloff et al., 1997), 

ou seja, respostas que não necessitam de aprendizagem (espontaneas, ligadas à etologia do 

animal), o teste da transição claro/escuro se ancora na aversividade inata de roedores à 

ambientes excessivamente claros, sendo tal aversividade medida a partir de componentes 

ansiogênicos expressados em comportamentos como a menor exposição ao compartimento 

claro da caixa e o menor número de alternâncias entre os compartimentos (Bourin; Hascoet , 

2002). 

 Esse modelo recebeu várias versões desde o original proposto por Crawley e Goodwin 

em 1980 (Belzung et al., 1987; Costal et al., 1989; Shimada et al. 1995), porém caracteriza-se 

basicamente por apresentar um compartimento claro, que na maioria das vezes é iluminado 

com uma intensidade luminosa relativamente alta, além de, em alguns casos, o compartimento 

claro também ter suas paredes e piso brancos. E também um compartimento escuro, com 

pouca ou nenhuma luminosidade, sendo na maioria das vezes composto por paredes e piso 

pretos. 

 
1.3.4. Preferência Claro/Escuro em peixes 

 O aquário que mede a preferência claro/escuro foi inicialmente descrito por Serra, 

Medalla e Mattioli (1999) como um modelo que indicava a preferência do paulistinha (Danio 

rerio, zebrafish, em inglês), por ambientes escuros. Tal afirmação se baseava em um tempo 

maior de exploração do compartimento escuro do aquário e em uma maior latência do nado 

para o compartimento claro, quando os animais eram colocados no compartimento escuro 

(preto) e uma menor latência quando colocados no compartimento claro (branco). 

 Gouveia jr. et al. (2005) observou o mesmo padrão de preferência por ambientes 

escuros no peixe dourado (Carassius auratus), utilizando como medida a primeira escolha de 

compartimento, a freqüência de entradas em cada compartimento, e sugerindo, pela primeira 



 11

vez, a medida da preferência claro/escuro como um possível modelo experimental para o 

estudo da ansiedade em peixes. 

 Maximino, et al. (2007, 2010abc, 2011), após amplos estudos com diversas espécies de 

peixes teleóesteos observou que esse padrão de preferência se estendia por todas as espécies 

estudadas e que a aversividade a ambientes claros e o conflito gerado pela exploração de 

ambientes novos versus aversividade intrínseca à ambientes desconhecidos, observados em 

roedores, também se apresentava de forma clara nos peixes, fato esse, que poderia indicar uma 

possível aplicação do modelo, assim como nos roedores, ao estudo da ansiedade, levando-se 

em conta as respostas semelhantes observadas quando expostos ao aquário claro/escuro, além 

de possíveis homologias de estrutura, citadas anteriormente, entre teleósteos e mamíferos. 

 Diante desse quadro, pode-se observar que existem poucos trabalhos que exploram 

respostas de conteúdos emocionais em espécies de peixes. Com certeza esse fato pode estar 

relacionado com o grande número de espécies existentes, por conseqüência, um grande 

número de diferenças a serem levadas em conta e um cuidado devido, ao se falar em 

generalizações. 

 Em contra partida, observa-se tanto um aumento do volume de produção científica na 

área de estudo do comportamento piscino como um interesse maior dos pesquisadores nesse 

novo modelo, motivados não apenas por um maior controle de variáveis que o mesmo permite, 

considerando sua natureza menos complexa, como também pela possibilidade de se investigar 

questões relacionadas às emoções que ainda não foram respondidas com os modelos utilizados 

atualmente. 
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2. Objetivo Geral 
 
 Realizar um levantamento e análise de parâmetros que possam auxiliar a compreensão 

dos comportamentos observados na caixa claro/escuro para o Carassius auratus, na busca do 

fortalecimento do modelo e clareza na operacionalização dos padrões etológics ligados a 

respostas relacionadas com ansiedade nessa espécie, fornecendo com isso uma base 

consistente para a exploração do potencial farmacológico do modelo. 

 
 
2.1. Objetivos Específicos 

 
 Mais especificamente, o propósito do presente experimento foi o de investigar (a) as 

respostas comportamentais produzidas pela reexposição dos peixes ao aquário claro/escuro ao 

longo de cinco dias, (b) os efeitos do alojamento dos animais no aquário enriquecido sobre a 

preferência claro/escuro, (c) os efeitos de 48 h de privação de comida sobre a preferência 

claro/escuro, (d) os efeitos da troca de água do aquário de testes sobre a preferência 

claro/escuro, (e) os efeitos de diferentes proporções dos compartimentos claro e escuro do 

aquário sobre a preferência claro/escuro, e (f) os efeitos do tamanho do aquário de testes sobre 

a preferência claro/escuro, por meio da redução de seu comprimento. 
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3. Material e Método 
 

3.1. Sujeitos  
 
 Para a realização do presente trabalho foram utilizados 90 peixes dourados, comprados 

junto à loja Aquamundi, localizada na cidade de Bauru-SP e distribuídos aleatoriamente em 

nove grupos de dez sujeitos cada: (1) controle, (2) cinco exposições ao aquário de teste, (3) 

aquário enriquecido, (4) privado de comida, (5) com troca prévia de água, (6, 7 e 8) 

compartimento claro com diferentes proporções (75%, 25% e 12,5%), e (9) aquário com 

metade do comprimento. 

 Os sujeitos foram mantidos em em número de 10 por aquário-viveiro (35 x 45 x 

50 cm), com filtragem constante de água feita por filtros elétricos (Atmam 60 l), controle de 

temperatura (26±2º C) e de ciclo claro/escuro de iluminação ambiental (14/10 horas, inicio às 

7:00 h). No aquário-viveiro dos sujeitos do grupo de enriquecimento ambiental foram 

colocados três pedaços de tijolo de oito furos, cano de PVC cortado em pedaços de 10 a 15 

cm, 300 gramas de carvão ativado, 1 quilo de cascalho miúdo e plantas aquáticas. Como os 

demais, esses peixes também permaneceram nesse ambiente por 20 dias. 

 Os sujeitos foram alimentados com ração para peixes (Tetra, Brasil) cinco vezes por 

semana. Os peixes do grupo de privação permaneceram sem serem alimentados nas 48 h 

anteriores ao teste. Todos os animais tiveram um período de habituação de vinte dias antes de 

se iniciarem os procedimentos de coleta de dados. 

 

3.2. Equipamento 
 
 Utilizou-se um aquário de testes (45 x 10 x 15 cm), como mostrado na Figura 2, com 

dois compartimentos, um claro (branco) e outro escuro (preto), com uma área central (5 cm) 

delimitada por duas portas corrediças, utilizada para habituação ao novo ambiente e início do 

teste. Nesse aquário foram realizados todos os testes da preferência claro/escuro, exceto 

aqueles dos peixes estudados em aquários com diferentes proporções ou medidas. Nesse caso, 

foram empregados quatro outros aquários. Um deles tinha a metade do comprimento do 

aquário de testes e a mesma largura. Os outros três eram do mesmo tamanho e largura do 

aquário de testes porém o compartimento claro tinha diferentes proporções em relação ao 

escuro (87,5%, 75% e 25%). 
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 Todas as sessões foram gravadas por uma câmera Sony (modelo DCR-DVD610), 

transferidas e armazenadas em um computador para análise posterior dos dados. 

 

 
Figura 2 – Aquário de Teste Claro/Escuro 

 
 
3.3. Procedimento 
 

 No momento do teste, todos os peixes de um dado aquário-viveiro eram removidos 

com o uso de uma pequena rede de filó, colocados em um balde (com água mantida em iguais 

condições à dos aquários) e transportados para a sala de testes. Na hora do teste, cada sujeito 

era transportado com o uso da rede para o compartimento central do aquário de testes, onde 

ficava por cinco minutos de habituação. Findo esse período, as duas portas eram suavemente 

removidas, dando acesso a ambos os compartimentos, permitindo ao animal explorar 

livremente o ambiente durante um período de quinze minutos. Registrava-se o tempo total 

gasto em cada compartimento e o número de cruzamentos (transições de um compartimento 

para outro). Os sujeitos eram testados individualmente e após cada teste o sujeito era removido 

e transportado para um segundo balde. Quando todos os sujeitos eram testados, o grupo 

retornava ao aquário-viveiro. 

 Os sujeitos do grupo controle, de enriquecimento ambiental, de privação de comida e 

de troca da água do aquário de testes (água proveniente do aquário viveiro) foram expostos 

uma única vez ao aparato. O grupo de reexposição passou por cinco sessões diárias ao aparato, 

com intervalo de 24 h entre elas. Os sujeitos do grupo de troca de água eram testados 

individualmente e, após cada teste, a água do aquário era substituída por outra mantida nas 

condições do laboratório. 

 
 
3.4.Análise Estatística 
 A análise estatística foi realizada com auxílio do programa SPSS, versão 13.0. 
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3.4.1. Exposições repetidas ao mesmo aparato  

 Na análise dos dados do grupo de exposições repetidas utilizou-se ANOVA de uma via 

para medidas repetidas para as variáveis dependentes, aplicada ao tempo total nos 

compartimentos claro e escuro e à frequência de cruzamento ao longo dos 5 dias. Sempre que 

apropriado, utilizou-se o teste post-hoc de Student-Newman-Keuls. Além desses, utilizou-se o 

teste t de Student para medidas pareadas. 

 
3.4.2. Aquário enriquecido e Privação de Comida  

 Utilizou-se o teste t de Student para medidas pareadas e independentes nas variáveis 

tempo total nos compartimentos claro e escuro e freqüência de cruzamentos. 

 
3.4.3. Troca de água, proporções diferentes do compartimento claro e escuro e aquário com 

metade do comprimento 

 Utilizou-se o teste t de Student para medidas pareadas e independentes aplicado às 

variáveis tempo total nos compartimentos claro e escuro e freqüência de cruzamentos. 
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4. Resultados 
 

4.1.Exposições repetidas ao mesmo aparato 
 
 A Tabela 2 apresenta a comparação dos tempos totais e latências de exploração dos 

compartimentos claro e escuro, ao longo das cinco exposições. A ANOVA não indicou 

diferenças devidas às exposições, tanto para o tempo total no compartimento escuro (F[1,9] = 

0,037, P = 0,851), como para o tempo no compartimento claro (F[1,9] = 0,003, P = 0,959). O 

teste t de Student para medidas pareadas indicou que a preferência pelo compartimento escuro 

não se altera ao longo dos dias se compararmos o 1° dia (t[9] = 3,114, P = 0,012) e o 5° dia (t[9] 

= 7,831, P = 0,000). 

 

Tabela 2. Médias (± Erro Padrão da Média) e valores estatísticos dos tempos totais (claro/escuro), 
latências de exploração (claro/escuro) e freqüência de cruzamentos. 

 
 
 A Figura 3 apresenta a comparação entre as freqüências de cruzamentos ao longo dos 5 

dias de exposição. A ANOVA indicou efeitos gerais na freqüência de cruzamentos (F[1,9] = 

17,763, P = 0,002), sendo que o post hoc revelou que no 5° dia os animais cruzam mais que no 

1° dia. 
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Figura 3. Freqüência de cruzamentos ao longo de 
5 dias de exposições ao aquário de preferência 
claro/escuro. 
 
°, Diferente do primeiro dia. 

 
 

 

 Dias  Estatística 

     Medidas 1 2 3 4 5  F[1,9] P 

Tempo Total Escuro 693,8± 78,7 623,9± 82,9 551,6± 88,9 692,1± 48,2 642,8± 22,2  0,037 0,851 

Tempo Total Claro 203,7± 78,7 273,7± 82,9 344,8± 89,2 203,9± 47,7 243,3± 29,2  0,030 0,959 
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4.2. Aquário enriquecido 
 
 A Figura 4 apresenta a comparação dos tempos totais gastos nos compartimentos claro e 

escuro e das freqüências de cruzamentos dos peixes mantidos em aquários simples (controle) e 

enriquecidos. O teste t de Student para medidas independentes, não indicou diferenças 

significativas entre os peixes mantidos nos dois tipos de aquário quanto ao tempo gasto nos 

compartimentos escuro (t[18] = 1,962, P = 0,063) e claro (t[18] = -1,991, P = 0,062). Já para a 

comparação entre os cruzamentos dos animais alojados em um aquário simples com os mantidos 

no aquário enriquecido, o teste mostrou uma média de cruzamentos maior para os animais 

alojados no enriquecido (t[18] = -2,728, P = 0,014). O teste t de Student para medidas pareadas 

indicou que os peixes alojados no aquário simples (controle) passaram mais tempo no 

compartimento escuro (t[9] = 3,114, P = 0,012) enquanto os animais alojados no aquário 

enriquecido não apresentaram diferenças estatisticamente significativas (t[9] = 0,660, P = 0,526). 
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Figura 4. Tempo total nos compartimentos claro/escuro e freqüência de cruzamentos para animais 
alojados em aquários simples (controle) e enriquecido. 

* , Diferente do compartimento branco; °, Diferente d o Controle. 

 

4.3. Restrição Alimentar  
 
 A Figura 5 apresenta a comparação dos tempos totais nos compartimentos claro e 

escuro, e a freqüência de cruzamentos dos animais sem restrição (controles) e com restrição de 

alimentos por 48 h. O teste t de Student para medidas independentes, não indicou diferenças 

significativas entre os tempos gastos nos compartimentos escuro (t[18] = 1,399, P = 0,179) e 

claro (t[18] = -1,400 P = 0,178), nem entre as freqüências de cruzamentos (t[18] = -0,674, P = 

0,509). O teste t de Student para medidas pareadas indicou que os peixes sem restrição 
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alimentar (controle) passaram mais tempo no compartimento escuro (t[9] = 3,114, P = 0,012). 

Os animais com restrição alimentar não apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas entre os tempos gastos nos dois compartimentos (claro/escuro) do aquário (t[9] = 

1,024, P = 0,332). 
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Figura 5. Tempo total nos compartimentos claro/escuro e freqüência de cruzamentos para animais com 
restrição alimentar (48 horas) e sem restrição alimentar(controle). 

* Diferente do compartimento branco 

 

 

4.4. Troca da água do aquário antes do teste 
 

 A Figura 6 apresenta a comparação dos tempos totais nos compartimentos claro e 

escuro, e a frequência de cruzamentos dos animais controles e animais que passaram pelo 

procedimento de troca de água do aquário de testes (água proveniente do aquário viveiro). O 

teste t de Student para medidas independentes, não indicou diferenças significativas entre os 

tempos gastos nos compartimentos escuro (t[18] = 1,720, P = 0,103) e claro (t[18] = -1,660 P = 

0,114), assim como entre as frequências de cruzamentos (t[18] = -0,600, P = 0,556). O teste t de 

Student para medidas pareadas indicou que os controles passaram mais tempo no 

compartimento escuro (t[9] = 3,114, P = 0,012). Os animais que passaram pelo procedimento 

de troca de água do aquário de teste, não apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas entre os tempos gastos nos dois compartimentos (claro/escuro) do aquário (t[9] = 

0,343, P = 0,739). 
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4.5. Proporções diferentes do compartimento claro (87,5%) e escuro (12,5%)  
 
 A Figura 7 apresenta a comparação dos tempos totais nos compartimentos claro e 

escuro, e a frequência de cruzamentos dos animais que foram expostos ao aquário com  

  

 

Figura 6. Tempo total nos compartimentos 
claro/escuro e freqüência de cruzamentos para 
que passaram pelo procedimento de troca de 
água do aquário de testes e animais nos quais 
não houve a troca de água (controle). 

* Diferente do compartimento branco 
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Figura 7 Tempo total nos compartimentos 
claro/escuro e freqüência de cruzamentos para 
animais alojados em aquário padrão (controle) e 
com proporções de 12,5% escuro e 87,5% claro. 

*, Diferente do compartimento branco. 

 

proporções de 12,5% escuro e 77,5% claro e animais controles expostos ao aquário padrão 

(50% claro e 50% escuro). O teste t de Student para medidas independentes não indicou 

diferenças entre os tempos gastos nos compartimentos escuro (t[18] = 1,016, P = 0,323) e claro 

(t[18] = -1,028, P = 0,318), assim como para a freqüência de cruzamentos (t[18] = -1,478, P = 

0,157). O teste t de Student para medidas pareadas indicou que os controles passaram mais 

tempo no compartimento escuro (t[9] = 3,114, P = 0,012). Os animais que passaram pelo 

aquário com proporções de 12,5% escuro e 77,5% claro não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas entre os tempos gastos nos dois compartimentos (claro/escuro) 

do aquário (t[9] = 1,330, P = 0,216). 

 

4.6. Proporções diferentes do compartimento claro (75%) e escuro (25%)  
 
 A Figura 8 apresenta a comparação dos tempos totais nos compartimentos claro e 

escuro, e a frequência de cruzamentos dos animais que foram expostos ao aquário com 

proporções de 75% claro e 25% escuro e animais expostos ao aquário padrão (50% claro e 

50% escuro) (controles). O teste t de Student para medidas independentes, não indicou 

diferenças entre os tempos gastos nos compartimentos escuro (t[18] = - 1,289, P = 0,214) e 

claro (t[18] = - 1,414, P = 0,114). Entretanto, a freqüência de cruzamentos é maior no grupo 

controle (t[18] = 3,224, P = 0,05). O teste t de Student para medidas pareadas indicou que os 

controles passaram mais tempo no compartimento escuro (t[9] = 3,114, P = 0,012), assim como 

os animais expostos ao aquário de proporções 75% claro e 25% escuro (t[9] = 6,437, P < 

0,001). 

 

4.7. Proporções diferentes do compartimento claro (25%) e escuro (75%)  
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 A Figura 9 apresenta a comparação dos tempos totais nos compartimentos claro e 

escuro, e a frequência de cruzamentos dos animais que foram expostos ao aquário com 

proporções de 75% escuro e 25% claro e dos animais controles expostos ao aquário padrão 

(50% claro e 50% escuro). O teste t de Student para medidas independentes não indicou 

diferenças entre os tempos gastos nos compartimentos escuro (t[18] = 0,557, P = 0,585) e claro 

(t[18] = 1,149, P = 0,265). Entretanto, a freqüência de cruzamentos é maior no grupo controle 

(t[18] = 2,415, P = 0,027). O teste t de Student para medidas pareadas indicou que os controles 

passaram mais tempo no compartimento escuro (t[9] = 3,114, P = 0,012), assim como os 

animais expostos ao aquário de proporções 75% claro e 25% escuro (t[9] = 6,437, P = 0,004). 

  

 

Figura 8. Tempo total nos compartimentos 
claro/escuro e freqüência de cruzamentos para 
animais alojados em aquário padrão (controle) e 
com proporções de 75% claro e 25% escuro. 

* , Diferente do compartimento branco; °, Diferente d o 
Controle. 
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Figura 9. Tempo total nos compartimentos 
claro/escuro e freqüência de cruzamentos para 
animais alojados em aquário padrão (controle) e 
com proporções de 75% escuro e 25% claro. 

* , Diferente do compartimento branco; °, Diferente d o 
Controle. 

 

4.8. Aquário com metade do comprimento 
 
 A Figura 10 apresenta a comparação dos tempos totais nos compartimentos claro e 

escuro, e a frequência de cruzamentos dos animais que foram expostos ao aquário com a 

metade do comprimento e animais expostos ao aquário com o comprimento padrão 

(controles). O teste t de Student para medidas independentes, não indicou diferenças entre os 

tempos gastos nos compartimentos escuro (t[18] = -0,308, P = 0,762) e claro (t[18] = 0,294, P = 

0,772). Entretanto, a freqüência de cruzamentos é maior no grupo exposto ao aquário com a 

metade do comprimento (t[18] = - 2,468, P = 0,024). O teste t de Student para medidas pareadas 

indicou que os controles passaram mais tempo no compartimento escuro (t[9] = 3,114, P = 

0,012), assim como os animais expostos ao aquário com a metade do comprimento (t[9] = 

5,744, P = 0,000). 
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Figura 10. Tempo total nos compartimentos 
claro/escuro e freqüência de cruzamentos para 
animais alojados em aquário padrão (controle) e 
com a metade do comprimento. 

* , Diferente do compartimento branco; °, Diferente d o 

Controle. 
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5. Discussão 
 

5.1. Exposições repetidas ao mesmo aparato 
 
 Os resultados apontaram que os cinco dias de exposição à caixa de preferência 

claro/escuro não alteram o valor aversivo do compartimento claro do aquário, fato esse 

indicado pelo maior tempo de permanência dos sujeitos no compartimento escuro. Resultados 

semelhantes também foram observados em trabalhos com roedores (Treit et al., 1992 e 

Holmes et al., 2001) e com o paulistinha (Maximino, et al., 2010a, 2010b). Porém, o contrário 

se observa nos trabalhos com o paulistinha, que apresenta uma diminuição no número de 

cruzamentos ao longo das reexposições, interpretada pelos autores como efeito de habituação 

ao aparato. No peixe dourado, esse padrão se expressa de forma contrária, apresentando um 

aumento no número de cruzamentos ao longo dos dias e, por conseguinte, a indicação de uma 

não habituação ao aparato. Porém, levando-se em consideração que os animais, de uma forma 

geral, tendem a ampliar seu comportamento exploratório em ambientes que oferecem pouco 

perigo, poder-se-ia interpretar tal dado como sendo uma atenuação do componente aversivo 

relacionado ao compartimento claro, como já apontavam Costall et al. (1989), Bourin e 

Hascoet (2002), em seus estudos com roedores. 

 

5.2. Aquário enriquecido 
 
 Os resultados demonstraram que o enriquecimento do aquário onde os peixes foram 

alojados alterou o padrão de exploração do aquário de teste da preferência claro/escuro. 

Apesar de não se encontrar diferenças na comparação do tempo de permanência em cada um 

dos compartimentos (claro/escuro) entre os animais mantidos no aquário simples e os 

mantidos no enriquecido, a análise aponta para o fato de que o padrão comportamental dos 

animais controle (passam mais tempo no compartimento escuro) não se mantém no caso dos 

animais alojados no aquário enriquecido. Para esses últimos, não há diferença entre os tempos 

gastos nos compartimentos claro e escuro. Esse dado pode ser interpretado como resultado da 

diminuição da aversividade do compartimento claro, provavelmente causada pelas condições 

de enriquecimento do aquário-viveiro. 

 Olsson e Dahlborn (2001) propõem que o enriquecimento ambiental em caixas-viveiro 

de camundongos promove um menor nível de stress nos animais e facilita a expressão de 

comportamentos semelhantes aos apresentados em ambiente natural. Milshtein, et al. (2004), 
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relatam efeitos ansiolíticos do enriquecimento ambiental sobre camundongos expostos ao 

labirinto em cruz elevado, indicando que os animais alojados em caixas com várias fontes 

estimuladoras (escada, túneis) permaneciam mais tempo nos braços abertos que os animais 

controle, fato esse que pode indicar a diminuição de aversividade dos braços abertos para 

esses animais. 

 Os resultados do presente trabalho ainda indicaram um maior número de cruzamentos 

para os peixes mantidos no aquário enriquecido, o que indica um aumento da motivação para 

explorar o aquário, assim como podemos observar no trabalho de Roy, et al.(2001), no qual os 

autores também verificaram padrão de exploração semelhante em camundongos expostos aos 

testes do labirinto em cruz elevado e do campo aberto. 

 
 
5.3. Privação de Comida 
 

 De forma geral, a privação de 48 horas de comida parece pouco influenciar a 

preferência e o padrão de exploração do aquário claro/escuro, apesar de observarmos que, ao 

contrário do que ocorre no grupo controle (maior tempo no compartimento escuro), os animais 

privados não apresentam uma tendência clara de escolha pelo compartimento escuro. O que 

alguns dados da literatura sugerem (Gen, et al., 2003 e Inoue, et al. 2004) é que a privação de 

comida poderia indicar um perfil ansiolítico, evidenciado pela maior exploração dos braços 

abertos nos roedores privados de comida. Porém, Gen, et al. (2003), argumentam que talvez 

esse perfil esteja relacionado à motivação por procurar possíveis alimentos no ambiente, que 

nessa situação, superaria o fator aversivo presente na exploração dos braços abertos. 

 Com relação ao perfil ansiolítico, o fato do animal não apresentar uma preferência 

clara pelo compartimento escuro do aquário, explorando de forma semelhante o 

compartimento claro, poderia indicar que o componente emocional relacionado à aversividade 

do compartimento claro estaria atenuado. Porém, essa medida não é clara, e o fato do número 

de transições nos animais privados não ser significativamente maior que nos animais controle, 

poderia indicar que o tempo de privação não foi suficiente para o aumento da exploração do 

aparato em busca de alimento. Tal fato, provavelmente está ligado a uma maior tolerância dos 

peixes à privação e à escassez de comida. Isso talvez ocorra pela própria seleção do ambiente 

natural habitado por essas espécies. 
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5.4. Troca de água 
 
 Os resultados indicaram que a troca de água do aquário de teste (água proveniente do 

aquário viveiro) diminui consideravelmente a preferencia dos peixes pelo ambiente escuro, 

apesar de se observar que os peixes passam um pouco mais de tempo no compartimento 

escuro do aparato, essa diferença é muito pequena se comparada aos animais controle. Essa 

característica, provavelmente, está associada à liberação de substancias químicas (substancia 

de alarme) na água, o que transfere informações entre os peixes sobre os perigos potenciais 

oferecidos pelo ambiente no qual estão sendo expostos. Em outras palavras, os dados sugerem 

que a preferencia pelo ambiente escuro, ou melhor, o componente aversivo associado ao 

ambiente claro que se pode observar nos animais controle, pode ser atribuído ao acúmulo de 

informações químicas liberadas pelos co-específicos que estiveram no aparato em exposições 

anteriores. Esse fato é reforçado pelo padrão exploratório apresentado pelos peixes que 

passaram pelo procedimento de troca de água, nos quais a ausência de preferencia pelo 

ambiente escuro está associada, provavelmente, à diminuição de pistas químicas que 

forneceriam informações acerca dos perigos presentes no ambiente da exposição. 

 A substancia de alarme parece ser uma importante ferramenta de comunicação entre os 

organismos aquáticos, relacionada sobretudo com respostas defensivas apresentadas em uma 

situação de confronto presa-predador e no levantamento de informações acerca de possíveis 

perigos presentes em um ambiente ocupado por uma determinada espécie (Hall et al. 1995; 

Handani et al. e Wisenden, 2000; Wisenden e Thiel, 2002 e Speedie e Gerlai, 2008). 

 Speedie e Gerlai (2008) argumentam que, na presença da substancia de alarme, o 

paulistinha apresenta um aumento na frequência de movimentos erráticos (nado em 

ziguezague), associados a situações nas quais os animais são expostos a estímulos dolorosos 

e/ou situações relacionadas à apresentação de estímulos que provocam respostas de medo. 

Apresentam, além disso, um aumento importante na coesão do cardume, ou seja, a distância 

entre os animais do cardume é bem menor quando a substancia de alarme está presente, 

indicando a preparação para um possível conflito com o predador . 

 Wisenden e Thiel (2002) afirmam que a substancia de alarme não só serve para indicar 

a presença de predadores aos co-específicos, como também a presença de presas, aos 

predadores. Segundo os autores, os predadores naturais de algumas espécies de peixes 

poderiam, também, identificar essa substancia de alarme, utilizando-se disso para identificar a 

localização de possíveis presas. Em seu estudo eles verificaram que predadores de alevinos 
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aumentaram a frequência de comportamentos de ataque quando na presença de substâncias de 

alarme produzidas pelos alevinos. 

 Esses dados, em conjunto com os obtidos no presente estudo, indicam o importante 

papel da substância de alarme para o comportamento de defesa de peixes e, quando se 

considera o modelo da preferência claro/escuro, a substancia de alarme pode ter um papel 

determinante, pois, como foi observado, a ausência dessas pistas químicas, diminuiu de forma 

importante a aversividade do ambiente claro para o peixe dourado. 

 

5.5. Proporções diferentes dos compartimentos claro e escuro  
 
 Os resultados encontrados nos aquários com 75% claro e 25% escuro e 75% escuro e 

25% claro foram semelhantes. Os tempos que os animais passaram em ambas as proporções 

indicaram uma preferência pelo compartimento escuro, assim como os controles, com um 

pequeno aumento do tempo no compartimento escuro paro os peixes expostos ao aquário de 

proporção 75% claro e 25% escuro, se comparados com os controles. 

 Os dados evidenciados pela proporção 75% claro e 25% escuro já eram esperados, 

considerando-se que tal distribuição entre as proporções de compartimentos claro e escuro é 

idêntica à da maioria dos aparatos utilizados no estudo da caixa claro/escuro como um modelo 

de ansiedade (Crawley e Goodwin, 1980; Crawley et al., 1984, 1997; Hascoet e Bourin, 1998; 

Hascoet et al., 2000a,b). Pode-se observar também que o número de cruzamentos é 

significativamente menor quando comparados com o controle, fato esse que pode ser 

explicado pelo aumento da área aversiva (clara), que possivelmente, diminuiu a exploração 

dos animais pelo fato dos mesmos terem preferência por uma área mais protegida 

(compartimento escuro). Tais dados permitem levantar a questão de se tal proporção seria 

mais adequada para o estudo do modelo de preferencia claro/escuro em peixes, considerando 

que o conflito posto entre a tendência a explorar ambientes novos e a esquiva de ambientes 

potencialmente aversivos poderia estar ampliado com o aumento da área clara. 

 Os dados de tempo gasto em cada compartimento (claro/escuro) obtidos com o aquário 

75% escuro e 25% claro foram muito semelhantes aos dos controles, provavelmente porque 

uma maior área de segurança não interferiu na preferência. Porém observou-se que a 

frequência de cruzamentos diminuiu significativamente, provavelmente pelo fato dos peixes 

terem uma área protegida muito maior para ser explorada. 
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 Já os resultados obtidos com o aquário com 12,5% escuro e 87,5%claro constituem 

dados interessantes acerca do modelo de preferencia claro/escuro. Como se pode observar, não 

há uma diferença significativa entre o tempo gasto nos compartimentos claro e escuro para os 

peixes que passaram por esse aquário, fato que pode ser interpretado como uma atenuação do 

conflito entre a tendência a explorar ambientes novos e a esquiva de ambientes potencialmente 

perigosos. Essa atenuação provavelmente está relacionada à grande diminuição do ambiente 

seguro (compartimento escuro) apresentada pelo aquário com a proporção 12,5% escuro e 

87,5% claro, o que levaria os animais a explorarem de forma semelhante tanto o 

compartimento claro, como o compartimento escuro. 

 O aumento na exploração do aparato também pode ser evidenciado por uma maior 

frequência de cruzamentos pelos peixes expostos ao aquário com 12,5% escuro e 87,5% claro, 

em comparação com os controles. Tal comparação, apesar de não se mostrar diferenças 

significativas, fornece indícios de que a aversividade do compartimento claro pode estar 

atenuada. 

 De forma geral, o que se pode concluir a partir desses dados é que, quando se restringe 

em demasia uma área segura, pode haver uma atenuação do conflito exploração x evitação, 

pois os animais são levados a explorar o ambiente até então aversivo, mesmo que isso possa 

oferecer algum perigo, devido à inacessibilidade a um ambiente seguro. Assim, se o conflito 

está atenuado, provavelmente, a aversividade ao ambiente claro também estará, diminuindo 

com isso os comportamentos associados a ansiedade e aumentando a exploração do aparato 

como um todo. 

 

5.6. Aquário com metade do comprimento  
 
 Os dados obtidos com a exposição dos peixes ao aquário com a metade do tamanho 

foram semelhantes aos dos sujeitos controle. A preferência pelo compartimento escuro se 

manteve, porém a frequência de cruzamento mais do que dobrou, quando comparada à dos 

controles. Esses dados permitem uma interpretação contraditória com relação ao modelo de 

preferência claro/escuro, pois ao mesmo tempo em que a preferência pelo compartimento 

escuro permanece, indicando que o compartimento claro continua sendo aversivo mesmo com 

a diminuição do comprimento do aparato, a frequência de cruzamentos mais do que dobra, 

indicando que os peixes estão explorando mais o aparato, possivelmente devido à atenuação 

do componente aversivo presente no compartimento claro. 
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 Uma hipótese poderia estar relacionada ao fato de que os animais, quando expostos a 

um aparato de comprimento menor, exibem uma capacidade maior de avaliar o potencial 

aversivo do ambiente, já que o ambiente a ser explorado é menor, o que, consequentemente, 

amplia as possibilidades de avaliação de risco. Entretanto, se fazem necessários estudos mais 

detalhados que levem em consideração as diferenças comportamentais apresentadas nos 

diferentes tipos de aquário. Por hora, não se tem dados da literatura para explicar essa 

contradição. 

 Apesar dessa contradição, os dados encontrados a partir desse parâmetro permitem que 

se discuta alguns resultados obtidos em um trabalho clássico do estudo da caixa claro/escuro 

como modelo de ansiedade (Belzung et al., 1987). Neste trabalho, os autores investigaram os 

efeitos de alguns ansiolíticos benzodiazepínicos, assim como de agonistas benzodiazepínicos 

inversos (ansiogênicos) na exposição de camundongos à caixa claro/escuro. O aparato 

utilizado no estudo, se comparado ao Hascoet et al. (1998, 2000a,b), possuía, 

aproximadamente, a metade do comprimento, e se diferenciava por ser constituído de dois 

compartimentos de tamanhos iguais, um claro e outro escuro, com um pequeno compartimento 

de cor neutra, separando o compartimento claro do escuro (idêntico ao aquário utilizado como 

controle no presente estudo). A partir desse aparato, Belzung et al.(1987) concluíram que os 

benzodiazepínicos utilizados, aumentavam o tempo gasto no compartimento claro, assim 

como a frequência de cruzamentos, resultado interpretado por eles como uma resposta de 

atenuação dos comportamentos relacionados à ansiedade. Da mesma forma, os autores 

indicaram que os agonistas benzodiazepínicos inversos diminuíram o tempo gasto no 

compartimento claro, assim como o número de cruzamentos (efeito ansiogênico), concluindo 

de forma geral que tal modelo seria bom para os testes de drogas anticonflito. 

 Levando-se em consideração as semelhanças entre os dados obtidos no aquário com a 

metade do comprimento e os do trabalho de Belzung et al. (1987), pode-se levantar um ponto 

interessante acerca da importância de uma validação comportamental e paramétrica de 

qualquer modelo que se proponha a estudar emoções. Considerando que, com aparatos 

semelhante de dimensões praticamente iguais, manipulando medidas paramétricas obtivemos 

respostas muito parecidas com as obtidas com manipulações farmacológicas por Belzung et al. 

(1987), é inevitável questionarmos as variáveis que estão controlando a resposta de defesa no 

modelo da caixa claro/escuro. Assim, é evidente que a manipulação farmacológica altera 

padrões exploratórios na caixa claro/escuro, porém, não da para negar que, levando-se em 
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consideração os resultados obtidos no aquário claro/escuro para peixes, é possível afirmar que 

as características do aparato poderiam ter uma influencia igual ou até maior sobre o 

comportamento do que no caso dos camundongos na caixa claro/escuro. É, portanto, difícil a 

determinação de qual(ais) variável(is) poderia(m) estar controlando os padrões 

comportamentais observados (drogas, características do aparato, ou ambas). Tal questão, 

talvez pudesse ser respondida com a manipulação de alguns parâmetros relacionados à 

composição da caixa claro/escuro para roedores, assim como foi proposto e discutido pelo 

presente trabalho. 
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6. Conclusão 
 

 Utilizando-se dos dados discutidos até aqui, faz-se claro que a validação adequada de 

um modelo experimental para se investigar componentes emocionais (no caso, a ansiedade) 

subjacentes a respostas comportamentais relacionadas ao comportamento de defesa de 

qualquer animal, para além de uma validação farmacológica, necessita de uma validação 

comportamental e paramétrica que forneça dados que permitam um controle adequado das 

condições ambientais às quais os animais estão expostos. Da mesma forma é necessário o 

conhecimento da função de um determinado comportamento para o repertório daquela espécie, 

para que, a partir desse ponto, se possa interpretar com uma maior clareza e verossimilhança a 

que possível emoção se relaciona um determinado padrão comportamental. 

 Entretanto, o que se tem observado na literatura da área é uma maior preocupação com 

a validação farmacológica do modelo, relacionado a uma suposta validade de face, que se 

sustenta a partir de respostas a drogas semelhantes às obtidas na clínica, como é o caso dos 

benzodiazepínicos e a maioria dos modelos experimentais de ansiedade em roedores (Rodgers, 

1997a, Rodgers et al., 1997b). 

 Da mesma forma, vários trabalhos que utilizam peixes como sujeitos e buscam 

investigar possíveis efeitos farmacológicos de substâncias como a nicotina, álcool, cocaína, 

ansiolíticos, antidepressivos, entre outros, sobre supostos modelos de emoção, como os 

trabalhos de Gerlai, Lee e Blaser (2006); Levin, Becan, e Cerutti (2007); Lopes-Patino, Cabral 

e Zhdanova (2008); Bencan, Sledge e Levin (2009); Gebauer, et al. (2011), muitas vezes não 

apresentam uma validação comportamental paramétrica adequada dos aparatos utilizados em 

seus estudos, inviabilizando um controle adequado sobre as variáveis que de fato controlam o 

comportamento observado e dificultando a interpretação da real função do comportamento 

(Blazer, Chadwick e McGinnis, 2010). 

 Tais dificuldades originárias de uma validação comportamental paramétrica 

inadequada acabam por produzir modelos um tanto quanto limitados que, quando replicados 

com pequenas variações, como por exemplo, o teste de uma outra droga com a mesma função 

farmacológica observada na clínica, produzem efeitos contraditórios, assim como os de alguns 

modelos de roedores discutidos por Rodgers et al. (1997a). 

 De forma alguma é pretensão deste trabalho questionar a validade e aplicabilidade de 

estudos de novos modelos para a compreensão das emoções utilizando uma abordagem 
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farmacológica, até porque a mesma é de indispensável validade para que se possa testar a 

consistência de um modelo dessa natureza. O que se propõe com o presente trabalho é que se 

valorize mais a investigação do valor etológico dos comportamentos apresentados pelos 

animais nos aparatos aos quais são expostos, assim como o verdadeiro potencial aversivo 

presente nesses aparatos, para que, a partir dessas características controladas se possa ter uma 

maior clareza sobre as respostas ligadas ao comportamento de defesa da espécie, explorando 

de uma forma mais completa o potencial farmacológico do modelo. 
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