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Comportamento social de machos e fêmeas de Betta splendens (Teleostei = 
Percomorpha) durante o processo reprodutivo em cativeiro 

 

Resumo 
O Betta splendens é um dos peixes mais populares entre aquaristas de todo o 

mundo e sua reprodução apresenta comportamento típico do grupo. Para possibilitar 

a criação desses peixes é fundamental que se tenha o conhecimento de sua 

reprodução sendo este fator decisivo na viabilidade econômica de seu cultivo. O 

estudo teve como objetivo observar, monitorar e descrever o fenômeno reprodutivo 

do Betta splendens, como forma de otimizar a criação comercial. A pesquisa foi 

realizada no laboratório de zoologia da UNIFADRA onde foi disponibilizado um 

aquário para a reprodução do Betta splendens. No estudo foram selecionados 

machos e fêmeas de coloração multivariada. Na primeira etapa foram avaliadas a 

construção do ninho, a morfologia e modificações miméticas que os animais 

sofreram ao longo do período. Na segunda etapa todo o processo reprodutivo 

propriamente dito.  
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1.Introdução 

O comportamento animal é compreendido como tudo aquilo que o animal é 

capaz de fazer como se locomover, comer e reproduzir-se (DEL CLARO, 2004).  

O Betta splendens é uma espécie comercialmente muito procurada por 

aquaristas do mundo todo. Dentre as características que atraem os compradores 

estão sua coloração e conformação da cauda, principalmente nos machos, que 

apresenta grande exuberância. Além disso, é um animal de estimação resistente e 

de fácil cuidado, necessitando de pequeno espaço para sobreviver. Todos esses 

fatores, associados ao relativo baixo custo de produção em cativeiro, fazem com que 

o Betta splendens seja uma das mais procuradas espécies da atualidade. 

 

2.Objetivos  

Com base nestes fatores o presente estudo teve como objetivo observar, 

monitorar e descrever a reprodução do Betta splendens, pois o conhecimento sobre 

esse processo serve de base para otimizar as técnicas de cultivo em cativeiro 

visando aumento no desempenho comercial e econômico da espécie.  

3.Metodologia  



O estudo foi realizado no laboratório de zoologia do departamento de 

Ciências Biológicas das Faculdades de Dracena – UNIFADRA no período de 

02/06/14 à 01/07/2014. Para a fase experimental foram utilizados dois aquários de 

vidro com 20 cm de comprimento por 10 cm de largura por 10 cm de altura. Durante 

a fase experimental a temperatura da água foi medida diariamente e a luz do 

ambiente foi controlada perfazendo o período 12/12 horas (timer). Os animais foram 

alimentados duas vezes ao dia. Os aquários eram sifonados diariamente, 

recolhendo as fezes e restos alimentares do fundo.  

Foram selecionados dois machos (M1 e M2) distribuídos aleatoriamente em 

dois aquários com as mesmas dimensões e quatro fêmeas (F1, F2, F3 e F4). As F1 

e F2 foram colocadas dentro de frascos plásticos menores mergulhados nos 

aquários, adaptados com pequenos furos para que pudessem ocorrer possíveis 

trocas de informações químicas pela água (hormônios). Com dez dias os animais 

foram colocados juntos para reproduzirem.  

 

4.Desenvolvimento 

Os peixes são as formas de vida dominantes no meio aquático, colonizando 

todos os tipos de habitats e, por isso, apresentam uma ampla variedade de 

estratégias comportamentais ligadas à reprodução (WOOTTON, 1991). Estes 

animais são conhecidos pela elevada fecundidade, com indivíduos da maioria das 

espécies liberando centenas de ovos anualmente.   

Sugai (1993) afirma ainda que o Betta splendens suporta variações de 

temperatura que vão de 230C à 340C mas que sua zona de conformo está em 270C. 

Além disso, o mesmo autor argumenta que esta espécie suporta bem mudanças 

bruscas de pH da água e que a dureza considerada ideal para a reprodução deve 

ser entre 10 e 12 dH, podendo reproduzir com sucesso em níveis variados desses 

dois fatores.   

O Betta splendens reproduz principalmente no período de temperaturas 

elevadas. Porém em condições de laboratório pode-se conseguir reproduzi-los o ano 

todo. Poucos são os relados quanto à eficiência reprodutiva em cativeiro desta 

espécie durante os períodos de inverno. Segundo Santillan (2007) A reprodução do 

beta consta de um ninho de bolhas de ar feito pelo macho onde seu ninho tem 

aproximadamente cinco centímetros de comprimento e três ou quatro camadas de 

bolhas de espessura e quando o ninho esta finalizado é sinal de que o macho está 



preparado, então pode reproduzir. Neste momento o macho se posiciona embaixo 

do ninho e tenta levar a fêmea para acompanhá-lo. O mesmo autor indica que 

quando o casal se encontra embaixo do ninho, o macho abraça a fêmea no qual 

sairão ovos fertilizados pelo macho.  

 

5.Resultados preliminares 

A temperatura da água variou entre 28 e 31 0C e o tempo de iluminação foi de 

12/12 horas. Este cuidado com a água foi tomado para minimizar ao máximo as 

modificações bruscas sofridas pela temperatura.  

Os animais apresentaram 3,84±0,13cm de comprimento, medida da cabeça 

até a inserção da cauda. Os resultados parciais demonstraram que, em 30 dias, 

machos e fêmeas não apresentaram desenvolvimento corporal aparente. Nesse 

mesmo intervalo de tempo o M1 iniciou a construção do ninho com três camadas de 

bolhas uniformes e bem inseridas na superfície da água, medindo 4,7 cm de 

comprimento, enquanto que M2 não produziu o ninho indicando que ainda não 

estava maduro sexualmente. A F2 mimetizou-se com listas diagonais escuras, sendo 

este o principal indicador reprodutivo. Após isso foi colocada junto ao M1 para que 

realizassem a reprodução. 

    

 Imagem1: biometria inicial                   Imagem2: construção do ninho 
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