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Aspectos reprodutivos do lambari-listradoHollandichthys 

multifasciatus (Characiformes: Characidae) na Serra do Guararu, Guarujá - SP. 

Resumo 

A ictiofauna neotropical possui grande diversidade, porém a escassez de estudos 

dificulta o entendimento da relação destes com o ambiente. O presente estudo tem 

como objetivo estudar os aspectos reprodutivos do lambari-listrado Hollandichthys 

multifasciatus. As coletas foram realizadas sazonalmente entre o período de agosto 

de 2012 e abril de 2013 em onze pontos amostrais no rio Iporanga, na Serra do 

Guararu, Guarujá, SP. Todos os exemplares foram mensurados: peso total (g), 

comprimento total (mm), o peso da gônada (g) e sexados para os cálculos de índice 

gonadal e relação gonadossomática. Foram coletados 447 exemplares, sendo 233 

machos, 139 fêmeas e 75 indeterminados. As análises prévias realisadas 

demonstram que o período de desova ocorre durante a primavera. 

Introdução 

A América do Sul possui a maior riqueza de ictiofauna dulcícola do mundo, 

porém a avaliação e compreensão desta são negativamente comprometidas pelo 

escasso conhecimento de seus aspectos taxonômicos, biológicos e ecológicos 

(Menezes, 1996).           

Nos peixes, a dinâmica do processo reprodutivo reflete diretamente no 

funcionamento das suas gônadas (Chaves & Vazzoler, 1984). Cada espécie 

apresenta uma distribuição determinada por condições ecológicas, logo apresentam 

adaptações anatômicas, fisiológicas, comportamentais e energéticas específicas 

(Vazzoler, 1996).  

O lambari-listrado Hollandichthys multifasciatus (Eigenmann & Norris, 1900) é 

um caracídeo que vive em associação com a vegetação de mata Atlântica emersa 

ou submersa, em riachos ou poças laterais de rios costeiros, além da porção 

superior do rio Tietê, distribui-se do sul da Bahia ao Rio Grande do Sul (Menezes et 

al. 2007).  

Objetivo 

Este trabalho tem como objetivo estudar a biologia reprodutiva de 

Hollandichthys multifasciatus, capturados no rio Iporanga, Guarujá – SP. 

Metodologia  



O rio Iporanga corta a Serra do Guararu, sendo esta uma Área de Proteção 

Ambiental (APA) pertencente ao Município do Guarujá, SP; abrangendo importante 

remanescente de mata Atlântica. 

Foram selecionados onze pontos amostrais pertencentes à Bacia Hidrográfica 

do rio Iporanga (Fig. 01). 

 

Figura 01. Localização geográfica do rio Iporanga, com destaque para os pontos 

amostrais.  

Desenvolvimento 

Os peixes foram coletados sazonalmente no período de agosto de 2012 a 

abril de 2013, utilizando equipamento de pesca elétrica de acordo com Penczak 

(1981). Nos onze pontos amostrais em cada estação de coleta, foram realizadas três 

remoções sucessivas em trechos de 50m. Todos os exemplares capturados foram 

mensurados quanto ao peso total (Wt) em gramas, comprimento total (Lt) em 

milímetros, peso das gônadas (Gt) em gramas e sexados para o calculo do índice 

gonadal e relação gonadossomática segundo Vazzoler (1996).  

Resultados Preliminares 

Foram coletados 447 exemplares, com média de 68,93±23,63mm (Lt),  

5,20±4,58g (Wt) e 0,154±0,165g (Gt); sendo 233 machos (Lt: 75,99±25,25mm, Wt: 

6,893±5,285g e Gt: 0,152±0,163g), 139 fêmeas (Lt: 66,77±18,87mm, Wt: 

4,168±2,767g e Gt: 0,159±0,169g) e 75 indeterminados (Lt: 50,98±14,57mm e Wt: 

1,843±1,531g).  

De acordo com os resultados observados no índice gonadal (Fig. 02A) e na 

relação gonadossomática (Fig. 02B), a primavera é o período de desova para 

Hollandichthys multifasciatus na região de estudo. Este resultado corrobora com 



Winemiller (1989), que afirmou que a reprodução em peixes ocorre logo após as 

chuvas associadas ao aumento de temperatura e dos níveis dos rios e lagos; assim 

como Bagenal (1971) que salientou que o período de desova é relacionado com a 

disponibilidade de alimento, uma vez que a espécie estudada se alimenta de insetos 

aéreos que caem na água (Menezes et al. 2007). 

  

Figura 02: (A) índicie gonadal e (B) relação gonadossomática de Hollandichthys 

multifasciatus capturados entre o período de agosto de 2012 e abril de 2013no rio 

Iporanga, Guarujá, SP. 
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