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Resumo 

O presente trabalho teve a finalidade de 
estimar os parâmetros da relação peso-comprimento de 
espécies de peixes do Parque Nacional dos Campos 
Gerais (PNCG), Paraná, Brasil, com o objetivo de 
contribuir com o plano de manejo e ações de 
conservação das espécies analisadas. A relação peso-
comprimento foi estimada para 23 espécies de peixes 
de riachos do PNCG. O crescimento isométrico foi 
registrado para a maioria das espécies (78,2 %), o que 
significa proporcional crescimento em comprimento e 
peso. Crescimento alométrico positivo foi constatado 
para 13,03% das espécies que adquiriram mais peso,  
enquanto 8,7% apresentaram crescimento alométrico 
negativo, utilizando mais energia para o comprimento. 
Para 5 espécies, estas informações são inéditas, sendo 
que 2 são endêmicas do PNCG, contribuindo com a 
conservação da biodiversidade local.  

Introdução  

Os parâmetros da relação peso-comprimento 
são utilizados para descrever aspectos da biologia de 
espécies de peixes (FROESE, 2006). A relação peso-
comprimento permite estimar o peso do peixe baseado 
no comprimento e vice-versa, fazer comparações entre 
populações(FROESE, 2006), além de avaliar o padrão 
de crescimento a partir do coeficiente de alometria 
(POSSAMAI et al., 2018). O objetivo deste estudo foi de 
estimar os parâmetros da relação peso-comprimento de 
23 espécies de peixes do PNCG, a fim de contribuir com 
o plano de manejo e ações de conservação das 
espécies investigadas. 

Material e Métodos 

A ictiofauna foi coletada em 9 riachos da bacia 
do rio Ribeira do Iguape,  trimestralmente entre julho de 
2016 e abril de 2017.Os peixes foram obtidos com 
equipamento de pesca elétrica, anestesiados com 
benzocaína hidroclorida (CEUA/UEM nº 3898140716) e, 
fixados em solução de formol 10% para identificação e 
mensuração morfológica. Para cada espécime, foram 
obtidos os valores de peso total (Wg), comprimento 
padrão (SL) e comprimento total (TL). A relação peso-
comprimento foi realizada pela equação  Wt = a Lt b, por 
regressão linear (RICKER, 1973) e a análise do tipo de 
crescimento (crescimento isométrico, H0: b=3), foi 
realizado teste t com a = 0,05. 

Resultados e Discussão 

Foram amostrados 1.868 indivíduos distribuídos em 23 
espécies de 9 famílias, pertencentes às ordens 
Characiformes, Siluriformes, Cichliformes e 
Cyprinodontiformes. Observou-se que Astyanax 
lacustris, Geophagus iporanguensis, Cambeva davisi, 
Rhamdia quelen e Trichomycterus sp, apresentaram 
regressão significativa (p<0,05). Crescimento isométrico 
foi registrado para a maioria das espécies, 78,2 %, o que 
significa proporcional crescimento em comprimento e 
biomassa. Crescimento alométrico positivo (b> 3 e P< 
0,05), foi constatado para 13,03% das espécies que 
adquiriram mais peso do que comprimento,  enquanto 
8,7%  das espécies apresentaram crescimento 
alométrico negativo (b< 3 e P < 0,05),  utilizando mais 
energia para o comprimento. A maioria dos valores 
estimados de “b” encontravam-se no intervalo de 2,5-
3,5, contudo, as espécies Rhamdia quelen e Phalloceros 
harpagos apresentavam valores de “b” maiores que 3,5, 
isto pode estar ligado a mudanças ontogenéticas no 
tamanho e na forma do corpo, fazendo com que 
algumas espécies invistam mais energia em altura e 
largura do que em comprimento (FROESE, 2006). 
 

Conclusões 

O presente trabalho contribuiu para a determinação da 
relação peso-comprimento, não disponível no Fishbase 
(FROESE; PAULY, 2019), para cinco espécies, 
Geophagus iporanguensis, Isbrueckerichthys duseni, 
Hypostomus interruptus, Kronichthys lacerta e 
Neoplecostomus ribeirensis, sendo que as duas 
primeiras espécies são endêmicas do PNCG, 
contribuindo com a conservação da biodiversidade local. 
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