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Resumo  
A maioria dos animais experimentam, em seu hábitat, variações climáticas nas diferentes estações do 

ano e até mesmo ao longo do dia. Muitos desses animais têm a capacidade de se adaptar. Estes são chamados 
ectotérmicos. Os peixes estão entre eles, podendo viver e se reproduzir em condições de temperatura que foge 
às condições consideradas ideais para seu desenvolvimento. Entretanto, a elevação repentina da temperatura 
em rios e oceanos, causada pelo aquecimento global, pode comprometer o desenvolvimento e a sobrevivência 
de determinadas espécies (Roy e Seebacher, 2018), afetando a fisiologia, gerações parentais, a sexualidade 
fenotípica, podendo até levar a esterilização como mostram os estudos de Majhi et al. (2009), que comprovaram 
que a temperatura elevada pode causar a apoptose de células germinativas em larvas e juvenis de Odontesthes 
bonariensis e em espécimes adultos de Astyanax altiparanae (Siqueira-Silva et al, 2015). Em cativeiro a 
temperatura é facilmente controlada, porém a falta de conhecimento sobre a temperatura ideal para a 
reprodução e desenvolvimento de algumas espécies pode afetar a prole e, consequentemente, sua 
sobrevivência.  

Com o objetivo de testar os efeitos de diferentes temperaturas sobre o desenvolvimento  
embrionário e larval em peixes, foi realizado um estudo com o Lebiste Poecilia reticulata. A espécie foi 
escolhida por ser muito apreciada pelos aquaristas, seu fácil manuseio e reprodução. Os espécimes parentais 
foram submetidos à reprodução, e a biometria da prole foi aferida no dia do nascimento. Em seguida, a prole 
foi aleatoriamente separada em três tratamentos (T1: 18ºC, T2: 24°C (controle), T3: 30°C). Foram realizadas 
duas (2) repetições, a primeira com três (3) animais, sendo os tamanhos aproximadamente 0,71±0,08 cm e a 
média do peso 0,024 g. Na segunda, com quatro (4) animais cada tratamento, os tamanhos foram de 
aproximadamente 0,9±0,5 cm. Não foi possível registrar o peso dos animais. Cada experimento foi conduzido 
com prole proveniente de parentais diferentes (matrizes). Ao final de 3 meses de experimento foi realizado a 
ultima biometria, sendo os tamanhos da primeira repetição (T1 2,1±0,26 cm; T2 2,93±0,15 cm; T3 2,67±0,21 
cm) e o peso (T1 0,09±0,03 g; T2 0,24±0,02 g; T3 0,23±0,06 g), a segunda repetição com (T1 2,1 cm; T2 
2,7±0,53 cm; T3 2,7±0,12 cm) e peso (T1 0,096 g; T2 0,24±0,13 g; T3 0,24±0,03 g).  

As temperaturas extremas não interferiram na sobrevivência dos espécimes, o que demonstra a  
resistência da espécie ao ser exposta a condições diferentes da temperatura Controle. Entretanto, observou-se 
diferença significativa no desenvolvimento ontogenético entre os tratamentos. Os espécimes do tratamento 1 
tiveram desenvolvimento alométrico, sendo que os animais apresentaram crescimento e peso menores em 
relação a T2 e T3. Os animais do grupo controle e cultivados em altas temperaturas apresentaram 
desenvolvimento isométrico. Entretanto, dois espécimes submetidos a altas temperaturas apresentaram 
escoliose.   



De acordo com Takata et al. (2014) o ganho de peso está diretamente relacionado a temperatura, 
sendo que as baixas temperaturas limitaram a ingestão de alimentos na espécie Leporinus alexandri e as 
temperaturas elevadas aceleraram o metabolismo dos peixes, culminado com uma maior ingestão de alimento.  
Tal característica também foi observada para os lebistes em nosso experimento, sendo que a ração ofertada aos 
animais do Tratamento 1 sempre sobrava. Em contrapartida, os animais de T3 sempre comiam muito rápido e 
não aparentavam saciedade. Costa et al. (2014) notou que a espécie Lophiosilurus alexandri teve bom 
desenvolvimento em temperaturas mais baixas.  

Siqueira-Silva et al. (2015) demonstraram em seu trabalho com Astyanax altiparanae que a alta 
temperatura pode ser eficaz para a depleção de células germinativas em peixes sexualmente maduros. 
Stüssmann et al. (1998), ao cultivar Odontesthes bonariensis e Patagonina hatcheri da fase larval a maturidade 
sexual em temperatura alta retratou a depleção de suas células germinativas. No entanto, os espécimes 
apresentaram adaptação a alta temperatura, acelerando a diferenciação dos caracteres sexuais secundários, tais 
como o crescimento da nadadeira caudal, a morfologia corporal, a fêmea com o corpo abaulado e o macho o 
corpo mais afunilado, sendo analisado no segundo mês do experimento. A temperatura baixa inibiu o 
crescimento gonadal dos espécimes, não havendo diferenciação sexual no final do experimento. Alvarenga e 
França (2009) analisaram a influencia de diferentes temperaturas em Oreochromis niloticus. A temperatura 
baixa causou a aceleração da apoptose em células germinativas levando a esterilização dos espécimes e a 
temperatura alta acelerou o desenvolvimento de células germinativas, permitindo a diferenciação sexual antes 
do período de maturidade sexual da espécie.  

 A importância de conhecer os efeitos que a temperatura tem sobre o desenvolvimento de larvas e  
juvenis são de suma importância, tendo em vista que a temperatura é crucial nos processos metabólicos dos 
peixes. Experimentos de histologia estão sendo conduzidos para verificar a influência das diferentes 
temperaturas sobre o desenvolvimento gonadal e dos fígados dos animais. Agradeço ao CNPq por financiar a  

bolsa de iniciação científica a qual custeou o desenvolvimento deste projeto.  
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