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Question 1 

O peixe-zebra é um popular peixe de água doce tropical, membro da família Cyprinidae. A espécie 

apresenta muitas vantagens na pesquisa comportamental e é um importante e amplamente utilizado 

modelo de organismo vertebrado em biologia molecular, biologia do desenvolvimento, genética, toxicologia, 

oncologia e pesquisa neurocientífica. O peixe-zebra é uma espécie muito social e pesquisadores em todo o 

mundo estão cada vez mais estudando uma enorme variedade de comportamentos exibidos por esta 

espécie. A maioria dos estudos sobre sua sociabilidade examinou seu comportamento de agregação em 

grupos. Este comportamento desempenha um papel fundamental na provisão de alimentos, na prevenção 

de predadores e no sucesso reprodutivo. 

Question 2 

Estudos anteriores mostraram que tanto os peixes-zebra masculinos quanto os femininos preferem passar 

mais tempo em um compartimento social em comparação com um vazio. Diferenças relacionadas ao sexo 

na preferência pelo cardume são documentadas na literatura, mas com resultados conflitantes. Segundo 

Ruhl e McRobert, as fêmeas de zebrafish preferem grupos maiores (de 6, 9 ou 12 indivíduos) em 

comparação com os de 3, enquanto os machos não mostraram preferência; machos preferiram grupos 

formados por fêmeas, enquanto que para fêmeas não houve diferenças significativas na escolha entre 

grupos de machos ou fêmeas. Em contraste, no estudo realizado por Etinger et al. observou-se que tanto 

machos como fêmeas preferiam abordar um indivíduo do mesmo sexo, em vez de um do sexo oposto. A 

mesma preferência também se manifestou na escolha entre grupos de 3 indivíduos, mas apenas para o 

sexo feminino. As razões levantadas pelos pesquisadores estão relacionadas ao fato de que o zebrafish 

fêmea dentro de um grupo de fêmeas apenas pode diminuir o risco de predação e evitar abordagens 

indesejadas por parte dos machos. 

Question 3 

Neste trabalho os autores investigaram o papel do sexo e da coloração ambiental na preferência do peixe-

zebra. Em particular, o foco foi determinar se os peixes-zebra mostram uma preferência de cor por seu 

habitat após um período de isolamento sexual, e se o colorido ambiental pode influenciar a resposta a 

vários estímulos sociais que diferem em sexo e composição numérica. Assim, diferentes testes 

experimentais não invasivos foram realizados em um labirinto multiuso no laboratório e todos os 

comportamentos foram registrados usando o software de rastreamento de vídeo. 

Question 4 

Os autores encontraram preferências de cardume específicas para o sexo e que as fêmeas eram 

geralmente mais ativas que os machos. Além disso, eles observaram  que a coloração ambiental não tem 

um efeito “imprinting” no zebrafish adulto. Na verdade, os machos preferiam o vazio em vez de uma zona 

verde e as fêmeas mostravam uma preferência maior pelo verde do que pelo vermelho. Além disso, as 

cores do habitat em geral não influenciaram a sociabilidade do peixe-zebra.  

Question 5  

Outra questão é a preferência natural do peixe-zebra por ambientes escuros ou claros. Há também 

observações contraditórias sobre este assunto. Um estudo sugere que, quando é dada uma escolha, o 

peixe-zebra adulto prefere ambientes de luz mais brilhantes, enquanto outro estudo demonstrou uma 

preferência natural por ambientes de luz mais escura. Uma possível explicação para isso é dada pelos 

resultados de um estudo subsequente em que foi demonstrado que a preferência do peixe-zebra por 

ambientes claros ou escuros é dependente dos níveis de luz ambiente e da estimulação olfativa. 

 

 


