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Resumo 

 

Com o objetivo de avaliar a biologia reprodutiva do lambari Bryconamericus 

microcephalus no rio Cubatão. Os peixes foram coletados no período chuvoso e no 

período seco (fevereiro/2016- agosto/2016) em três trechos. Os peixes foram coletados 

com auxílio de rede de arrasto, anestesiados em solução de benzocaína e depois fixados 

em formol 10%. Após a coleta as gônadas foram fixadas e alisadas em seu volume, cor, 

tamanho, ovócitos visíveis para serem analisados os estádios de maturação. Os 

indivíduos foram separados em 4 classe de comprimento a mais representativa foi entre 

56-64 mm com 46 espécimes. No período chuvoso 99 indivíduos foram coletados, sendo 

76 machos, 34 fêmeas e 15 indeterminados. Com razão de 2, 2:1 machos por fêmea. O 

estádio de maturação maduro e no período seco foi imaturo. No trecho um o fator de 

condição encontrado foi de 1,9244, no trecho dois 1,88075 e no trecho três 3.9983.O 

fator de condição variou 1,88 para 4. Sendo que a mais representativa a 3 com 46 

espécimes. No período seco 46 indivíduos foram coletados, sendo 11 machos, 30 

fêmeas e 5 indeterminados. Com razão de 2, 7:1 fêmeas para machos. No trecho um foi 

encontrado o fator de condição 3,6541, no trecho dois 3,9794 e no trecho três 3,9167. 

Indicando que no período seco o crescimento dos indivíduos foi normal. Os indivíduos 

foram separados em 4 classe de comprimento sendo elas 35-42 a primeira, 45-54 a 

segunda e a terceira 56-64 e a quarta 65-73, sendo a mais representativa a classe 2 e 

não havendo indevidos na quarta classe. Contribuindo com o conhecimento da 

biodiversidade da região e da biologia das espécies, elementos fundamentais no 

planejamento, gestão e manejo da área. 
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      Introdução 

No Brasil, das cerca de 2.587 espécies de peixes de água doce, 393 espécies 

ocorrem no estado de São Paulo (Oyakawa et al., 2011), sendo 300 espécies da Mata 

Atlântica (Menezes et al., 2007). Com status de ameaçada e mais de 8.000 espécies 

endêmicas, a Mata Atlântica é um dos 25 hotspots mundiais de biodiversidade, com 

menos de 100.000 km2 (cerca de 7 %) de remanescente florestal. Em algumas áreas de 



endemismo, tudo o que restou foram fragmentos minúsculos e muito espaçados 

(Tabarelli et al., 2005). O alto grau de endemismo nas espécies de peixes dos rios 

costeiros na Mata Atlântica é um fator relevante a ser considerado pela política de 

conservação destas áreas, que se localizam na região mais populosa do país, fazendo 

destes rios especialmente ameaçados pelos impactos ambientais.  

Bryconamericus microcephalus Miranda Ribeiro, 1908 é um peixe que possui um 

porte pequeno sendo no máximo encontrado de 7,0 cm, mas é mais abundante nos 

tamanhos de 5,5 a 7,5cm. É classificado com onívoro e com reprodução no período 

chuvoso. As fêmeas têm tamanhos maiores que os machos e tem como tamanho da 

primeira maturação 4,2 cm sem diferença entre os sexos (Mazzoni, 2006). 

Estratégias reprodutivas são características que uma espécie deverá manifestar 

para ter sucesso reprodutivo de modo a garantir o equilíbrio da população (Vazzoler, 

1996). As variáveis que precisam ser consideradas quando se investiga as estratégias 

reprodutivas em peixes são as flutuações populacionais, o tempo para o 

desenvolvimento, a duração do período de desova, o número de eventos reprodutivos, 

a fecundidade, o tamanho máximo do ovócito, o grau de cuidado parental e a distribuição 

etária em diferentes estações do ano (Winemiller, 1989).  

O estudo da reprodução se faz necessário por tornar possível o conhecimento 

sobre a biologia e a ecologia das espécies de peixes. (Vazzoler, 1996). Segundo 

Takahashi e colaboradores (2008), os estudos que envolvem a ovogênese e a 

classificação gonadal são pré-requisitos para a compreensão do ciclo de vida dos peixes. 

No rio Cubatão há um trabalho de levantamento das espécies de peixes (Abreu-

Santos et al., 2014), poérm são conhecidas 26 espécies (com., pess. Abre-Santos) 

porém não há na literatura trabalhos sobre aspectos reprodutivos de peixes desta região. 

Por isso, estudos de biologia das espécies são tão necessários, para a conservação dos 

ecossistemas e preservação das espécies. Uma das aplicações dos estudos na área de 

reprodução é a compreensão do equilíbrio da população (Vazzoler, 1996). 

Objetivo 

O presente trabalho teve como finalidade estudar a biologia reprodutiva de 

Bryconamericus microcephalus do rio Cubatão. Determinando os estádios de maturação 

gonadal e sua variação espacial e temporal. 



Metodologia 

Área de Estudo e Coleta de Dados 

O rio Cubatão é localizado no Núcleo de Conservação Itutinga-Pilões, Área de 

Preservação Ambiental, no município de São Vicente, São Paulo. 

As coletas foram realizadas em três unidades amostrais (Figura 1, Tabela 1): 

 

Figura 1 – Imagem de satélite da área de estudo na bacia do rio Cubatão, com as unidades 

amostrais do rio Cubatão. Fonte: Google Earth. 

Tabela 1 – Localização geográfica das unidades amostrais na bacia do rio Cubatão, São 

Vicente/SP. (PESM – Parque Estadual da Serra do Mar). 

Unidade 

amostral 

Localização do 

ponto 

Coordenadas      

geográficas 

Altitude 

PONTO 1 
PESM (núcleo 

 Itutinga Pilões) 

23°55’51,69”S 

46°31’11,59”W 

50 

PONTO 2 
PESM (núcleo 

 Itutinga Pilões) 

23°54’39,18”S 

46°29’12,48”W 

23 

PONTO 3 
PESM (núcleo 

Itutinga Pilões) 

23°53’55,89”S 

46°27’52,60” W 

 

24 

 

As coletas foram realizadas no final dos períodos-fevereiro/2016 e agosto/2016. 

Trabalhando com o final de cada período para saber se há indivíduos ainda com período 

reprodutivo o se no final de cada período os indivíduos já estão com gras de maturação 

diferentes. 



Os exemplares foram coletados através de rede de arrasto e anestesiados em 

solução de benzocaína (1,0 g/L) por, no mínimo, 1 minuto até a constatação da perda de 

equilíbrio e interrupção dos batimentos operculares. Em laboratório foram registrados os 

comprimentos total e padrão em centímetros com o auxílio de um ictiômetro e o peso 

corporal, em gramas em balança de precisão. Na dissecção as gônadas foram 

analisadas, pesadas e a determinação do seu estádio de maturação gonadal de acordo 

com características macroscópicas como volume, cor, ovócitos e irrigação sanguínea 

visíveis (Souza et al., 2008).  

 

Análise de dados. 

Os exemplarem foram separados em machos e fêmeas seguindo a classificação 

de Vazzoler (1996) em quadro estádios de maturação gonadal (EMG): imaturo, em 

maturação, maduro, desovado/esgotado. Os indivíduos foram agrupados nas classes de 

comprimento em 4 classe de comprimento sendo elas 35-42 a primeira, 45-54 a segunda 

e a terceira 56-64 e a quarta 65-73. Sendo que a mais representativa foi a 3 com 46 

espécimes na estação chuvosa e a mais representativa na estação seca a 2 com 34 

espécimes.  

Para o cálculo da Relação Gonadossomática (RGS) foi utilizada a seguinte 

fórmula: 

RGS= massa do ovário/ massa total x 100. 

O RGS foi estimado para período chuvoso e para cada estádio de maturação 

gonadal. (Vazzoler,1996). O RGS do ponto 1 foi 2,519638, no ponto 2 foi encontrado 

o RGS de 0,810101 e no ponto 3 o RGS foi de 0,210632.  

O RGS do período seco do ponto 1 foi 2,223003993, no ponto 2 foi de 

2,82925418 e no ponto 3 foi de 0,206772316. O RGS dos 3 pontos nas diferentes 

estações foi parecido e isso pode indicar que os espécimes mantem o se peso ao 

longo do ano para se preparar para o período reprodutivo. 

Foi analisado na gônada sua coloração, o volume que ocupa na cavidade 

visceral, quanto a vascularização e a presença e tamanho dos ovócitos visíveis. 

(Souza et al., 2008).  



Foi realizado o teste t para saber a diferença das médias dos coeficientes dos 

peixes entre os períodos e os 3 pontos. 

Resultados 

Foram coletados 99 exemplares em 3 pontos ao longo do rio Cubatão. No ponto 

1 (59 indivíduos) o fator de condição encontrado foi de 1,9244 (figura 2) sendo 

semelhante ao encontrado no ponto 2 (29 indivíduos) que foi 1,8075. No ponto 3 (13 

indivíduos) houve um aumento no número do fator de condição indo para 3,9983. Isso 

indica que nos pontos 1 e 2 houve um decréscimo no crescimento e no ponto 3 houve 

um crescimento normal.  

No período seco foram coletados 46 indivíduos nos 3 pontos de coleta do Rio 

Cubatão. Sendo 16 no primeiro ponto com o fator de condição 3,654. No segundo 

ponto foi coletado 20 espécimes com o fator de condição 3,9794. E no terceiro ponto 

foram coletados 13 espécimes com o fator de condição de 3,9167. O valor de 

condição se manteve normal no período seco e isso indica pode que durante o 

período seco os peixes mantem seu peso pois a oferta alimentar não varia tanto 

como no período chuvoso. 

 

 

 

Figura 2- Fator de condição dos 3 pontos, estação chuvosa. A Ponto 1, B ponto 2 e C ponto 3 

 

Figura 3- Fator de condição dos 3 pontos no período seco. D ponto 1, E ponto 2 e F ponto 3. 

A classe de comprimento 3 foi a mais abundante no período chuvoso (figura 4). 

E a classe de comprimento mais abundante do período seco foi a 2. 

A B C 

D E F 



 

Figura 4- Classe de comprimento de período chuvoso A e classe de comprimento período 

seco B. 

 Na estação chuvosa quanto aos graus de maturação foi registrado que 

porcentagem de fêmeas maduras foi 60%, A porcentagem de indivíduos 

esgotados/desovados também foi alta sendo de 100% deles. Esses valores indicam 

que possivelmente o período reprodutivo desta espécie é no período chuvoso. Com 

razão de 2, 2:1 machos por fêmea. 

Os peixes foram separados nas mesmas classes de comprimento (figura 6) do 

período chuvoso. No período seco a classe mais representativa foi a classe dois de 

45-54 cm e a menos representativa foi a 4 de 65-73 cm pois não houve indivíduos 

com este comprimento. Isso pode indicar que no período seco os peixes são juvenis 

e não possuem um tamanho tão grande. 

Os graus de maturação observados no período seco foram imaturos, em 

maturação e maduro. Sendo o mais representativo o grau imaturo tanto para fêmeas 

como para machos e isso pode indicar que o período seco é o período em que os 

peixes estão começando a se desenvolver para o período reprodutivo. Com razão de 

2, 7:1 fêmeas para machos 
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Figura 4- Estagio de maturação gônadal no período chuvoso A e período seco B. 

Com o teste t foi possível fazer a avaliação da diferença entre os pontos e entre 

as estações do rio Cubatão.  Foi registrado diferença significativa peso e o 

comprimento de todos os peixes dos dois períodos (chuvoso e seco). O valor de média 

do peso período seco foi de 0,68795 e período chuvoso foi de 1,206292. Para haver 

diferença o valor deve ser p <0,01 e a média do comprimento do período seco foi 

49,13043 e do período chuvoso 57,9596 para ter diferença o valor deve ser p<0,01. 

Entre os pontos a média do comprimento do ponto 1 foi 62,20339, do ponto 2 

foi de 54,37037 e do ponto 3 foi 46,15385 do período chuvoso, houve também uma 

grande variação entre a média do peso que do ponto 1 foi de 1,514198, do ponto 2 foi 

de 0,841007 e do ponto 3 de 0,567538, havendo assim uma grande diferença entre 

as médias de cada ponto e isso pode ocorrer devido a oferta alimentar variar mais 

pelas chuvas fazendo com que os indivíduos tenham peso e comprimento muito 

diferente entre os pontos. Já para o período seco não revelou nenhuma diferença 

significativa e isto pode ocorrer devido a oferta alimentar ser mais baixa e os peixes 

se manterem num peso correspondente ao comprimento. 

Considerações finais 

Os indivíduos apresentam uma migração para o período reprodutivo, que é 

quando eles sobem o rio para desovar no montante (ponto 1) e os ovos eclodirem 

próximo ao ponto 3.  Houve um gradiente longitudinal entre os pontos 1, 2 e 3 do 

período chuvoso em que teve uma grande diferença entre o peso e o comprimento 

dos indivíduos e isso ocorre devido a oferta alimentar que no período chuvoso é mais 

abundante que no período seco e faz com que os peixes se alimentem fazendo com 

que haja uma grande diferença entre os pontos e entre os períodos. Estes peixes se 

reproduzem no período chuvoso, pois tem um alto número de fêmeas maduras neste 

e durante o período seco os indivíduos crescem e se alimentam para poder fazer a 

A B 



migração para o ponto mais alto, sendo esta uma estratégia reprodutiva que funciona 

com esta espécie neste rio. 
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