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5 Ictiologia

5.1 Introdução

Com o objetivo de satisfazer às necessidades dos nossos peixes e preservar os elos

que nos unem nesta pirâmide energética, o conhecimento e a compreensão física e

biológica deste ser é vital para o desenvolvimento e escolha das propostas adequadas

para atendê-los.

Pretende-se apresentar um breve relato do universo físico e biológico deste ser

aquático denominado peixe, numa linguagem sem ênfase erudita ou científica, para

habilitar os menos afeitos às questões dos peixes.

5.2 Universo dos peixes

“Os peixes são muito sensíveis a modificações do meio em que vivem, constituindo o

grupo animal mais evoluído que depende exclusivamente da água.” (Paiva, 1983,

Ref. [97]).

Um peixe pode ser definido como um vertebrado aquático, com brânquias, também

chamadas guelras, as quais o permitem utilizar o oxigênio dissolvido na água. O

oxigênio, indispensável ao seu processo metabólico e respiratório, é introduzido

pelas brânquias e distribuído a todo o corpo. Zoologicamente, os peixes incluem-se

na super classe Pisces, que tem como característica a presença de nadadeiras pares,

brânquias e escamas. As brânquias são os pulmões dos peixes e também a via de

saída para os resíduos da respiração: dióxido de carbono proveniente dos tecidos.

Esses órgãos ramificados servem-se da água para retirar o oxigênio em dissolução,

não sendo como os órgãos respiratórios dos vertebrados, que se deixam penetrar

pelo oxigênio, assim, a sua necessidade de oxigênio é menor que a dos demais

vertebrados. Os peixes que vivem em águas frias de montanha (Trutas e Salmões,

entre outros), onde o teor do oxigênio em dissolução é maior, têm seu organismo

habituado à maior circulação desse gás, o que não acontece com os que vivem em

águas quentes, com necessidades de oxigênio menores. Os que vivem em águas

estagnadas, ambientes lênticos, cujo teor de oxigênio é mínimo ou quase nulo,
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desenvolveram órgãos respiratórios auxiliares que podem aproveitar o oxigênio do

ar, obtido na superfície (Pirarucu, Bagre, etc.)... Sua forma tipo é fusiforme

(hidrodinamicamente oferece a menor resistência à sua progressão na água),

complementada por órgãos de propulsão (rabo), orientação e equilíbrio (nadadeiras,

carenas) que os impedem de girar em torno de seu eixo longitudinal. De maneira

geral, em águas continentais, os peixes de couro (Piraíba, Pintado, Jaú, Surubim,

Bagres) locomovem-se preferencialmente pelo fundo e são achatados no sentido

longitudinal (mais largos do que altos), e os de escamas locomovem–se

preferencialmente pela superfície, são altos e estreitos (Dourado, Pacu, Tambaqui,

Piau, Truta, Corimbatá). As nadadeiras pares (peitorais e pélvicas ou ventrais)

servem de propulsores. As impares (dorsal, anal, adiposa e caudal), com a dupla

função de estabilizadoras e propulsoras, variam em forma e número, podendo ser de

raios moles, espinhosos, uma combinação dos dois, ou ainda de tecido adiposo. Há,

também, um tipo rudimentar de nadadeiras, chamadas carenas, situadas ao lado da

base da caudal, encontradas nos melhores nadadores. Sua pele é constituída pela

derme e a epiderme. A última é formada por células que excretam um muco viscoso

que o ajuda a escorregar na água (diminuir o atrito), além de protegê-lo do ataque de

certos micróbios, fungos, bactérias e parasitas e que, em alguns peixes, pode ser

venenoso ou luminoso. A derme é formada por fibras cruzadas contendo duas

espécies de células: para substituir as gastas da epiderme e as pigmentadas, que dão

seu colorido (cromatóforos). O peixe é o único animal que cresce constantemente,

mesmo quando adulto. A mudança das estações do ano gera mudanças na

temperatura, correntezas, alimentação e outros fatores, ocasionando variações no

metabolismo dos peixes, provocando uma estagnação no crescimento. Essa parada

anual costuma deixar nas escamas e nos otólitos (pedras dos ouvidos, que crescem

em anéis concêntricos), marcas formadas por um ligeiro espessamento do bordo do

último anel, permitindo assim avaliar a sua idade. O aparelho digestivo é composto

por um longo tubo e glândulas anexas. A primeira parte desse tubo é o esôfago, a

segunda o estômago, a terceira o intestino, variando o tubo de tamanho e atividade,

conforme, principalmente, o seu hábito alimentar: herbívoro, carnívoro ou omnívoro.

As glândulas anexas ao tubo digestivo são: rim, fígado, pâncreas e a bexiga natatória.

A bexiga natatória tem múltiplas funções: hidrostáticas, sonoras, sensoriais, acústicas
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e, às vezes, respiratórias. Seus órgãos sensoriais estão adaptados ao uso em meio

denso e úmido. Seu encéfalo é diminuto, mas os lóbulos olfativo e óptico são

extradiornariamente desenvolvidos. O olfato é pouco desenvolvido e compõe-se de

duas aberturas nasais entre o focinho e os olhos. A visão é composta por olhos

grandes e míopes, o que lhe oferece limitações visuais. Na realidade a turvação do

meio e a refração dos raios solares não exigem grande acuidade visual. O peixe caça e

se orienta pelo olfato e, principalmente, pelas ondas sonoras em vibração na água,

tanto que, a maioria possui hábito alimentar noturno. Seu tato está localizado na

superfície cutânea e, em alguns casos, nas nadadeiras. O senso auditivo é muito

desenvolvido, uma vez que a água é um condutor de sons excelente, isto é, o peixe

ouve através de ramificações nervosas ligadas aos ouvidos, chamadas de linhas

laterais. Esse órgão, com múltiplas funções, transmitem aos seus ouvidos internos, as

vibrações da água, além de informá-lo sobre correntezas, temperatura, etc., assim vê,

ouve e “sente”. A sua percepção auditiva é dez vezes superior à dos animais

terrestres. Quando cego acidentalmente, mas conservando as linhas laterais intactas,

evita os objetos tão bem como se os visse. É heterotérmico, vive e age de acordo com

situações e às mudanças no meio ambiente, em equilíbrio térmico com a água. Seu

movimento migratório pode ser chamado "tatismo", uma vez que age por "tato" ou

reações à temperatura, alterações químicas da água, correntezas, etc., a sua

alimentação, seus hábitos e até sua conformação física são reflexos da iteração com o

meio ambiente (Pereira, 1986, Ref. [102]).

O peixe de água doce pode ser dividido em dois grupos: fluviais e lacustres. Os

fluviais têm o corpo adaptado à natação em águas correntes e velozes, são

musculosos e possantes, exigem meios densamente oxigenados, fusiformes, alguns

saltam grandes desníveis, desovam em lares de reprodução, onde há condições

favoráveis. Os lacustres têm preferência por lagoas e açudes, ou até mesmo em

remansos naturais ou artificiais, têm hábitos tranqüilos, são péssimos nadadores,

pouco exigentes quanto à oxigenação da água e resistem às águas carregadas com

sais minerais e matérias orgânicas. Alguns sobrevivem, na época das secas,

enterrando-se no lodo, onde a umidade os mantêm até à próxima estação das chuvas

(Britski ,1994, Ref. [14]).
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Os anádromos (Robalo, Tainha, Pescada, Dourada, Corvina, Esturjão, alguns Cações

e Arraias, Salmão, Truta, etc.) vivem no mar e penetram nos rios para desovar em

seus lares de reprodução, permanecendo, às vezes, algum tempo em água doce,

retornando ao mar, onde, quando adultos maduros, reiniciam um novo ciclo de

geração. Os catádromos, peixes que vivem na água doce e desovam no mar (Enguia

européia e americana) realizam o processo inverso. Há os que vivem e se

reproduzem em águas continentais, água doce, potamódromos (Dourado, Jaú,

Pintado, Bagre, Piraíba, Pirarara, etc.), como  os nossos migradores. Os diádromos

referem-se aos peixes que migram entre as águas salgadas e doces (Pasche, 1995, Ref.

[98] e Odeh, 1999, Ref. [132]). Ver Figuras 5-1 e 5-4.

Figura 5-1: Função Migratória (Pashe).

Os peixes objeto dos STP’s nacionais são os potamódromos que diferem dos

anádromos quanto ao porte, hábitos e necessidades, ver Figuras 5-2 e 5-3.
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número tipo número tipo número tipo

1 Armado Pterodoras 
granulosus

C 10 Curimbatá Prochilodus scrofa S 20 Cachara Pseudophathysto-
ma fasciatus

C

2 Dourado
Salminus 
maxillosus

S 11 Jundia Rhamdia spp C 21 Aruanã
Osteoglossum 
bicinthosum

S

3 Pirarara Phractocephalus 
hemiliopterus

C 12 Pacu Colossoma mitrei S 22 Pirapitinga Pyractus 
brachypomus

S

4 Piraíba Triurobrycon lundii C 13 Tabatinga S 23 Piracanjuba Brycon lundi S

5 Jaú Paulicea luetkeni C 14 Cascudo Preto Rhinelepis aspera B 24 Bicuda
Bouleengerella 

ocellata
S

6 Dourada
Brachyplathystoma 

flavicans S 15 Pintado
Pseudophathysto-

ma Coruscan C 25 Apapa
Pellona 

castelnaeana S

7 Matrincha Brycon brencruda S 16 Juropoca
Hemisorubim 

plathyrhynchos
C 28 Jacunda

Crenicichla 
lenticulata

C

8 Tabarana Salminus hilharii S 17 Piau Leprorinus 
obtusidens

S 26 Truta Oncorhynchus 
mykiss

S

8A Black Bass Micropterus 
salmoides

C 18 Tambaqui Colossoma 
schomburgkiiro

S 27 Cachorra Raphiodon vulpinus S

9 Lambari Astyanax 
bimaculatus

E 19 Barbado Pinirampus 
pirinampu

C

nome nome nome

C= Couro; S= escama; B= placas ósseas

Figura 5-2: Parte dos Peixes Migradores Nacionais (Ref. [144]).

Figura 5-3: Peixes Migradores do Hemisfério Norte: Salmão e Truta (Ref. [144]).
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Observam-se, pelas Figuras 5-2 e 5-3, as diferenças evidentes entre o porte dos nossos

peixes migradores potamódromos (“warmwater fish”) e os migradores diádromos

(“freshwater fish”) que, quando muito, atingem 0,80m de comprimento Há outras

diferenças quanto aos seus hábitos, necessidades e a diversidade.

5.2.1 Nomenclatura

Os nomes vulgares dos peixes não fornecem indicações técnicas das relações entre os

diversos grupos de peixes. Os zoólogos utilizam uma nomenclatura  internacional,

que é constituída por nomes derivados do latim e do grego. Esses nomes podem

parecer complicados, mas é indispensável, para os especialistas, o domínio dessas

designações científicas.

De acordo com a convenção internacional, os nomes científicos devem ser impressos

em itálico, sendo o gênero iniciado com maiúscula e a espécie em itálico minúsculo

(quando a espécie é desconhecida atribui-se, sem itálico: spp quando há várias

espécies e sp a uma espécie). A classificação internacional plena, por exemplo, de um

Dourado fluvial: Superordem: Ostariophysi; Ordem: Chariformes; Família:

Characidae; Sub-família: Salminus hilarii.

Na convivência técnica local, a designação científica dos peixes consiste, geralmente,

em duas partes: nome genérico escrito em itálico, com a inicial em maiúsculas, e o

nome trivial escrito em itálico, com minúsculas, que designa apenas uma espécie

dentro do gênero.

A fauna de peixes nacionais pode ser dividida em sete grupos principais (Britski,

1994, Ref. [11]): I. Characiformes; II. Siluroidei; III. Gymnotoidei; IV. Cichlidae;

V. Cyprinodontiformes; VI. Invasores Marinhos e VII. Relitos.

A porcentagem desses grupos na composição da fauna varia, principalmente, em

função da diversidade dos nichos. Em geral o Potamon, abriga formas adaptadas aos

ambientes lênticos, como são os casos dos Cichlidae e Invasores Marinhos; os Rhithron,

abrigam espécies adaptadas aos ambientes lóticos, como são os Characiformes e

Siluroidei, prováveis migradores.
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As espécies fluviais nacionais podem ser classificadas como: exóticas, provenientes

de outros continentes ou outra região biogeográfica (Carpa, Tilápia, “Black Bass”,

Truta, Salmão, “Catfish”); alóctones, provenientes de outras bacias e autóctones,

provenientes da mesma bacia.

Pode-se identificar a diversidade dos peixes através de seu hábito alimentar:

Planctófago, Omnívoro, Iliófago, Carnívoro/Ictiófago/Piscívoro. Ver Tabela 4-1.

5.2.2 Reprodução dos Peixes Migradores.

“A reprodução dos peixes é a fase mais importante na vida do animal, pois através

dela ele garante a manutenção da sua espécie. É um processo fisiológico mediado

pela complexa atuação de eventos neurohormonais que, desencadeados por

estímulos ambientais, provocam no peixe reações específicas que culminam com a

desova (Venturieri, 1999, Ref. [129]).

 “Para que a postura dos migradores, durante as grandes enchentes, é necessário a

ocorrência conjunta de uma série de fatores que condicionam o bom resultado final

da mesma, dentre os quais destacam-se:

Cheias grandes e prolongadas: Propiciam a formação dos alagadiços marginais para

onde são carreados os ovos que aí completam a sua incubação. Nascidas as larvas,

a complementação de seus órgãos, para alimentação e natação, processa-se dentro

de 24h que, somadas às cerca 20h da fase de incubação, totalizam três dias, prazo

mínimo das enchentes favoráveis ao bom aproveitamento das desovas. Além

disso, a abundância de plâncton nessas lagoas marginais é incomparavelmente

maior do que a dos rios e, como se sabe, as larvas de todos os peixes não

dispensam esse alimento, essencial, pelo menos nos primeiros dias de vida;

Temperatura elevada e permanente: A rapidez da evolução dos ovos é condicionada

pela temperatura. Quanto mais alta for a temperatura das águas mais rápida é a

incubação e vice e versa, donde a alta significação desse fator, especialmente para

os peixes de piracema, cujos filhotes costumam retornar ao rio antes dos

isolamento total dos alagadiços marginais;
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Turbidez pequena: A grande turbidez das águas, provocadas pelas primeiras

chuvas, é fator desfavorável à desova, pois a argila em suspensão, responsável

pela elevada turbidez, não somente dificulta aos adultos a absorção de oxigênio,

como também interfere desfavoravelmente na incubação dos ovos” (Azevedo,

1970, Ref. [140]).

Segundo Godoy, 1970, Ref. [141], o estímulo para o ato reprodutivo tem duas

origens:

Endógena: resultado de ações hormonais e os efeitos produzidos pelos elementos de

fadiga muscular produzida pelo cansaço migratório de centenas de quilômetros;

Exógena: temperatura do rio entre 24 e 26oC, dia nublado, água túrbida, condições de

pH variando em volta de 7 a 7,20, equilíbrio químico do rio (tensões de oxigênio

dissolvido e de gás carbônico livre em níveis equilibrados) e, principalmente,

como fator físico imprescindível, o nível d’água do rio subindo.

Nas Figuras 5-4 e 5-5 vê-se as mudanças físico ambientais entre duas épocas distintas

do rio Lajeado (estiagem e cheia), no estado de Tocantins, que revelam parte dos

estímulos exógenos à migração e reprodução dos peixes.

Figura 5-4: Rio Lajeado durante a estiagem (Themag).
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Figura 5-5: Rio Lajeado durante a cheia (Themag).

As espécies de grande porte com valor comercial são migradoras, com ciclo de vida

longo, baixo potencial reprodutivo e desova total na correnteza.

“Os migradores não copulam pois o encontro dos gametas sempre ocorre na massa

líquida... Os nossos peixes de piracema, migradores, em geral começam a se

reproduzir aos 2 anos de vida (machos) e aos 3 anos (fêmeas). Um Curimbatá

(Prochilodus lineatus) macho de 2 anos pode ter cerca de 0,20m de comprimento total,

uma fêmea de 3 anos, pode ter 0,25m de comprimento total. Entretanto, peixes

jovens, migradores (Curimbatá, Dourado, Piava e outros), a partir do primeiro ano

de vida, fazem migrações ascendentes e metabólicas e passam através de escadas,

como verificamos aqui na escada de peixes da barragem de Cachoeira de Emas, rio

Mogi Guassu, Pirassununga” (Godoy, 1998, Ref. [42]).

“Um peixe de piracema, migrador, enquanto viver, se reproduz e os gametas (células

sexuais: óvulos e espermatozóides) aumentam de número de um ano para outro.

Peixes migradores, anualmente, após a reprodução, retornam ao estado juvenil,

sexual e endocrinologicamente escrevendo, diferindo dos mamíferos que apresentam

declínio geral depois de determinada idade” (Godoy, 1998,Ref. [42]).

5.2.3 Comportamento

A etologia estuda os comportamentos dos animais segundo a conservação da vida e

reprodução.
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A estratégia de vida dos nossos peixes é ligada aos fatores ambientais relevantes que

ocorrem durante o período de cheias, conforme se observa pelo seu sincronismo com

o ciclo biológico dos peixes: maturação gonadal, migração, desova, desenvolvimento

inicial das larvas e alevinos.

“O peixe de piracema (palavra oriunda do Tupi Guarani: “pira”, que significa peixe e

“cema”, que significa som ou ruído), reofílico, tem ”lar de reprodução” e “lar de

alimentação”; ambos, bem distantes, um do outro; e entre os dois “lares” há as vias

migratórias e necessárias à sobrevivência dos peixes, cujo comportamento é genético,

instintivo, num condicionamento de 30 a 60 milhões de anos, pelo menos, no caso de

bacias hidrográficas brasileiras” (Godoy, 1998, Ref. [42]). “A piracema tem duas fases

distintas: na primeira os peixes encardumados sobem os rios ao se iniciarem as

chuvas de verão e durante essa migração as sua gônadas preparam-se para a desova

que se processa durante as grandes enchentes, após o que os peixes retornam aos

seus locais de onde provieram. Este retorno é a segunda fase da piracema, conhecida

pela denominação de rodada” (Azevedo, 1970, Ref. [140]).

A piracema, ver Figura 5-6, é um fenômeno natural impressionante, é o próprio ritual

da vida aquática, com centenas ou milhares de peixes: “O rumor que fazem os peixes

nesta época: “Quase chorava de alegria ao recordar guaiú das piracemas, em

dezembro... e imitar o ronco dos bagres, o canto das pirapitingas, o resmungado das

saricangas e das ferreiras, o baque dos campineiros na volta dos pulos, o remecher da

miuçalha, com focinhos igualados, em cardumes barulhentos.” (Silveira, Waldomiro,

Nas Serras e nas Furnas, ap. Dicionário Aurélio 2001).
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Figura 5-6: Piracema, Cardume de Peixes, Cachoeira das Piraputangas, MS (Ref.

[144]).

O processo migratório manifesta-se com várias intensidades nos peixes anádromos,

potamódromos ou catádromos, diferenciando-os segundo os diferentes estágios dos

seus ciclos de vida. O estudo da dinâmica dos peixes migratórios envolve

características espaciais e temporais importantes relacionadas com o comportamento

dos peixes (Ver Figuras 5-1, 5-6 e 5-7).

O movimento migratório, principalmente o reprodutivo, não é constante num único

sentido, ocorrem avanços e recuos devido à exaustão e/ou repouso, linhas de

corrente desfavoráveis, ou a estagnação devido a intransponibilidade, como é o caso

dos barramentos desprovidos de STP’s ou cachoeiras com altas quedas, (Quirós,

1989, Ref’s. [105] e [106] e Pavlov, 1989, Ref. [100]).

Segundo Pavlov, 1989, Ref. [100], a maior intensidade migratória de uma espécie

ocorre em 1 ou 2 meses do verão, 90 a 95% com picos de dias.

Nas rotas migratórias, as distâncias percorridas pelos peixes podem alcançar

1.500km, geralmente excedem 200km, com velocidades médias de ascensão podendo

superar os 20km/dia (≈0,25m/s), dependendo da espécie, ciclo hidrológico e

condições hidrodinâmicas do fluxo (Pavlov, 1989, Ref. [100]). Uma Dourada,
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Brachyplathystoma flavicans, podendo atingir 1,50m de comprimento e 20kg, natural

do rio Amazonas, realiza longas migrações reprodutivas, percorrendo distâncias

superiores a 4.000km, desde o estuário até a área pré-andina na Colômbia, Peru e

Bolívia, podendo levar dois ou três anos para migrarem rio acima, antes de desovar

aos três anos de idade (“lar de reprodução”); suas larvas são carreadas rio abaixo

pela correnteza até alcançarem o estuário, que é o seu ambiente de crescimento (“lar

de alimentação”), em cerca de 1 mês; a espécie tem importância comercial em

diversas áreas amazônicas, principalmente no rio Madeira (MMA, 2000, Ref. [138]).

“Os peixes das famílias Characidae e Pimelodidae empreendem migrações genéticas

por rio acima, e tróficas por rio abaixo, num total de 1.200 a 1.400 km/ano,

envolvendo três rios da bacia superior do rio Paraná: rios Mogi Guassu, Pardo e

Grande. O alto do rio Mogi Guassu, entre Cachoeira de Emas e o Salto do Pinhal,

funciona como “lar de reprodução”, o médio rio Grande, entre as Cachoeiras dos

Patos, Marimbondo e Barragem do Peixoto, como um “lar de alimentação,

crescimento e engorda” ” ( Paiva, 1968, Ref. [139]).

Figura 5-6: Rotas Dinâmicas dos Peixes Migradores (Pavlov).

Estima-se, em território nacional, que cerca de 20% da ictiofauna fluvial seja

composta por migradores (Themag, 1999, Ref’s. [120] e [115]), o que, num universo
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seguramente maior do que 2.400 espécies (Fishing Guide, 1996, Ref. [32]), ou segundo

McAllister et alii (ap. Godinho et alii, 2000, Ref. [39]), 3.000 espécies, representa a

expressiva quantidade de 480 espécies. Na Tabela 4.1, Ref’s. [12, 17, 18, 28, 30, 32, 36,

42, 46, 47, 49, 55, 58, 60, 61, 63, 73, 90, 97, 101, 105, 108, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 118,

119, 120, 121, 128, 139, 140, 144, 145], apresenta-se algumas das principais prováveis

espécies de peixes migradoras com as suas características incompletas devido à

irrelevância atribuída à questão nas últimas décadas e à falta de inventários

consistentes.

O desvendar desse conhecimento é importante nos estudos de STP’s para o

favorecimento das espécies de peixes segundo as suas necessidades.

Tabela 5-1: Características dos Peixes Migradores Plenos Nacionais

nome Características dos Migradores

vulgar científico

pe
so

 (k
g)

L 
m

ax
 (m

)

sa
lt

o(
m

)

Pe
le

A
lim

en
ta

çã
o L r

ep
ro

d.
(m

)

pe
rí

od
o

ob
s.

B
ac

ia

R
ef

.

Saicanga,
Peixe-cachorro

Acestrorynchus
lacustris, falcatus 0,3 0,35 E CA 09/03 * P, F,

O
17,58,73

Fidalgo
Cascudo-
abacaxi

Ageneiosus brevifilis 2,5 0,60 P * P, A
N

17,36,
115

Mandubê,
Mandi-leiteiro

Ageneiosus dentatus 0,3 0,30 C ON 11/01 * A, T 115,140

Voador,
Ubarana

Anodus elongatus 0,5 0,40 E ON 0,15 03/05
07/12 * A,

N, T
115

Canivete Apareidon affinis 0,10 E ** P 36,73,101

Voador,
Jatuarana

Argonectes scapularis 0,3 0,33 E * A, T 115,116

Carpa Cabeça
Grande

Aristichthys nobilis 2 E H 145

Apaiari Astronotus ocellatus 1 0,30 E CA ** A, P
Piaba, Lambari Astyanax bimaculatus 1 0,35 E ON 09/11 * C 32,36,73

Bicuda Bouleengerella cuvieri 10 1,50 1,5 E CA * A, T 32

Bicuda Bouleengerella
maculata 0,30 E CA * A, T 32

Bicuda Bouleengerella ocellata 6 0,70 E CA 0,25 * A, T 32

Piraíba
Piratininga

Filhote

Brachyplathystoma
filamentosum 300 3,00 C CA * A, T

32,101,
115

Dourada Brachyplathystoma
flavicans 40 1,50 C * A 32,115

Piramutaba,
Piratinga

Brachyplathystoma
vaillanti 70 1,20 C * A 101
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Matrinchã,
Piracanjuba,

Jatuarana

Brycon brencruda,
lundii, matrinxã,

orbignyanus

5
8

0,80
1,00

E ON 10/11 ** F, A
32,36,58,

145

Piracanjuba,
Ladina

Brycon brevicauda 0,6 0,30 E ON ** T 17,36,
115,140

Piabanha,
Piabinha

Brycon devilley,
insignis 1,5 0,30 E CA * 97

Sardinha-colim Brycon keynhardtii 0,2 0,35 E *
Piracanjuba Brycon lundi 5 0,50 E ON ** P 36,140

Piracanjuba Brycon orbignyanus 0,35 E ON * P 36,140

Piraputanga Brycon orbygnianus 3 0,50 E H ** A 32

Caranha Colossoma
brachypomun 2,5 0,40 E ON * P, T

Tambaqui,
Caranha

Colossoma
macropomum 25 0,90 E ON * A, T,

P
32,97,101,
115, 145

Pacu-guaçu Colossoma mitrei 20 0,80 E ON A, P 36,140

Tambaqui Colossoma
schomburgkiiro 10 0,60 E ON * A, T,

P
97,1401

Pirá Conorhinchus
conirostris 13 1,00 * F 144

Carpa Capim Ctenopharyngodon
udella C H 145

Branquinha Curimata amazonica 0,1 0,20 E CA 0,15 10/07 * T 115

Branquinha,
Brauna

Curimata cyprinoides 0,2 0,20 E CA 0,13 * T 115

Branquinha Curimata dorsalis 0,2 0,20 E * T 115

Beiru Curimatus sp. *
Botinho Hassar wilderi 0,2 0,25 C 0,15 * T
Voador,

Jatuarana
Hemiodus argenteus 0,2 0,25 E 0,15 * F, T 116

Voador,
Jatuarana

Hemiodus
unimaculatus 0,2 0,23 E 0,11 11/03 * F, T 115,116

Jurupoca Hemisorubim
platyrhynchos 10 1,00 C CA 0,20 12/02 ** A, T,

P
32,58,60,

73

Tamuatá Hiplosternum litorale **

Jeju
Hoplerythrinus
unitaeniatus,

Erythrinus erytrinus
0,15 ** T 101

Pirandirá
Cachorra

Hydrolycus
scomberoides 2 0,50 E CA 0,27 11/04 * T 144

Carpa Prateada Hypoohthalmichthys
molitrix E H 145

Mapará Hypophthalmus
edentatus 1 0,45 C PL 0,25 * P, T 101

Mandi-leiteiro,
Mapará

Hypophthalmus
marginatus 0,3 0,30 C PL 12/03 * P, T 115,140

Mandi Iheringichthys
labrosus

C * P 73,140

Piau, Piapara Leporinus
obtusidens

E * P 18

Piau Leporinus
amblirhynchus 0,20 E 09/02 * 58

Piaba-branca Leporinus conisostri 0,45 E * P 36

Piava, Piau-
palhaço, piava-

vermelha
Leporinus copelandii 1 0,30 E ON * A, P 49,139,

140,141

Piapara-bicuda,
Boga

Leporinus elongatus,
obtusidens 6 0,80 E ON 0,20 12/01 * T, P,

F

32,49,58,
60,73,139,

141
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Piau, Aracu,
Piava-catingu-

da
Leporinus friderici 0,5 0,40 E ON 0,13 10/03 * T

58,60,115
73,140

Piavussu,
Piapara

Leporinus obtusidens 5 0,50 E ON 0,15 12/01 * A, F,
P

32,17,49,
58,60,140

Ferreirinha,
Piava de lagoa

Leporinus octofa-
sciatus, fasciatus 0,24 E ON 10/01 * P

36,58,139,
141

Piau Leporinus spp 0,5 0,25 E ON * 36

Canivete Leporinus striatus 0,17 C ON * P, T 36,58

Cascudo-
chinelo

Loricaria prolixa,
labialis 0,50 P PL * P 58

Pati, Morre-
morre

Luciopimelodus spp E ON * P, A 36

Cascudo-
abacaxi

Megalancistrus
aculeatus 0,20 P IL * P 36,58

Filhote
Megalonema

platanus 100 1,80 C * 58,101

Black bass Micropterus salmoides 5 0,60 E CA *** P 32

Pacu-branco Mylesinus micans 0,4 0,20 E ON * T 140,141

Pacu-branco Mylesinus torquatus 0,3 0,24 E ON * T 97,115,
140,141

Pacu-dente-
seco

Myleus pacu 0,3 0,23 E ON 0,12 11/03 * T
97,115,
140,141

Pacu Myloplus levis 0,30 E * 58,97,140,
141

Pacu-manteiga Mylossoma duriventris 0,5 0,27 E ON 11/03 * P, T
97,115,

116,140,
141

Pacu-prata Mylossoma levis
Myleus tietê 0,5 0,50 E ON * A, P

97,140,
141

Pacu Mylossoma
orbignianum 0,40 E * 58,97,140,

141

Pacu-piranha Mytunnis spp 0,3 0,15 E * T
97,140,

141

Truta-arco-íris Oncorhynchus mykiss 2 0,60 E CA * T 101

Aruanã Osteoglossum
bicirrhosum 5 1,00 2 E CA *** A, T 32,101

Cangati
P. galeatus

Trachicoristes
striatulus

C 0,13 * F, A,
P, O

140

Canivete Parodon tortuosos 0,20 E ON 10/12 * P 36,58

Jaú Paulicea luetkeni 100 1,50 C CA 1,06 * A, T,
P

58,115,
116,139,

140
Apapá

Sardinhão
Pellona castelnaeana,

P. flavinnis 3 0,50 E CA 05/09 * T, A 32,101

Pirarara Pheactrocephalus
hemiliopterus 100 1,80 C ON * A, T 32,12,101

Pacu-guaçu Piaractus
mesopotamicus 20 1,00 E ON * T, P,

F
32,58,140

Mandi Pimedella cristata 0,20 C * T 36,140

Mandi-moela Pimelodina flavipinnis 0,40 C 04/06
11/01 * T 140

Mandi Pimelodus blochi 0,2 0,24 C 04/06
11/01

* P,T 115,140

Mandi-amarelo Pimelodus clarias 0,30 C ** A, P 139,140,
141

Mandi-guaçu Pimelodus maculatus C CA * F, T,
P

49,58,60
73,140

Bagre-cabeçudo Pimelodus ornatus 0,30 C ON * P 58,140
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Barbado Pinirampus pirinampu 9 0,80 C CA 12/05 * P, T,
A

32,58,101,
115,116

Pescada do
piauí

Plagioscion
squamosissimus

0,50
8

0,20
1,00

E CA 0,23 *** P, A 32,101

Curvina,
Pescada do

piauí

Plagioscion
squamosissimus,
Parastegophilus

maculatus

0,40 E CA 0,23 * P, F,
O

118

Pirá-tucandira Platynematichthys
notatus 0,80 C 04/06

11/01 * T 142

Cascudo Plecostomus
commersoni 0,50 P PL * C 36,141

Cascudo Plecostomus regani 0,50 P PL * P 36,141

Grumatã Prochilodus affinis 0,2 0,30 E 0,15 11/01 * P, T 145

Corimba,
Corimbatá

Prochilodus lineatus 2 0,50 E IL 0,20 11/12 * P 32,49,58,
60,73,140

Corimatá,
Corimatã Papa-

terra
Prochilodus nigricans 0,4 0,30 E PL 0,20 11 * A, T,

P, O
32,49,115,

116

Sábalo Prochilodus platensis E * P 28

Corimbatá Prochilodus scrofa 3 1,00 E PL 0,25 * F, P 32,49,139,1
40,141

Curimatã Prochilodus vimboides 5 E PL * P, F
Bacu, Caiú-caiú Pseudodoras niger 8 0,80 P * T 17,101

Pintado,
Surubím

Pseudophathystoma
coruscans 80 1,40 C CA 0,50 11/02 * P 32,49,58,

60,140

Bagre-sapo,
jaú sapo

Pseudopimelodus
zungaro,

P. roosevelti
0,55 C ON * T, F,

O, P 58

Surubim,
Pintado

Pseudoplatystoma
fasciatum 3,7 0,73 C * T 116

Tabarana Pseudoplatystoma
fasciatum 6 2,00 E CA * T 17,36,115

Cachara Pseudoplatystoma
fasciatus 35 1.50 C CA * P, A,

T
32,101

Abotoado,
Bacu, Cuiú-

cuiú
Pterodoras granulosus 11 0,90 E ON 0,32 01/04 * T, P,

A 58,60,115

Armado,
Aramal,
Armau,

Mandi-capeta

Pterodoras granulosus,
Oxydoras kneri,

Rhinodoras dorbignii
6 0,85 C ON 0,22 01/04 * P, T 58, 60

Pirapitinga
Pyractus

brachypomus,
Brycon reynhardtii

1,5 0,35 E * 97,101

Cachorra,
Dourado-

cadela, Facão

Raphiodon vulpinus,
Hydrolycus

scomberoides

0,6
15

0,50
1,20

E CA 0,32 11/03 * A, T,
P 32,58

Cascudo-preto Rhinelepis aspera 0,50 P IL 0,16 11/07 * P 58, 60

Mandi-serrote Rhinodoras dorbignyi 0,20 C 0,10 01/04 * 58,140

Tabarana Salminus hilharii 2,5 0,60 E CA 0,32 12/05 * A, T,
P

18,58,115,
139,141

Dourado,
Pirajuba

Salminus maxillosus,
brasiliensis 25 1,00 E CA 0,33 10/01 * T, P,

F

32,3649,
58,60,73,
139,140,

141
Piava-três

pintas
Schizodon borelli,

knerii E * P 18,73,140

Jaguara Schizodon nasutusi E * P 141

Jaraqui Semaprochilodus
brama 1,4 0,44 E PL 0,20 04/10 * A, T

F
115,116
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Jaraqui Semaprochilodus
theraponura E * A 119

Chinelo Sorubim lima * P 73

Chicote Sorubimichthys
planiceps * T 17

Sorubim Steindacheneridion
scripta, S. punctata C * P 58

Manjolo Steindachneridion sp C *

Branquinha Steindachnerina
amazonica E * T

Itu-cavalo Sternarchus albifrons C *** A 101

Tilápia Tilapia rendalii,
Oreochromis niloticus

2,5
5 0,35 E ON *** C 12,32

Cangati

Trachycoristes
striatulus,

Trachelyopterus
coriaceus

0,20 C * F, A,
P, O

101

Sardinha-de-
água-doce

Triportheus  angulatus 0,2 0,25 E ON 0,15 11/03 * T 115

Sardinha-
comprida

Triportheus albus 0,2 0,25 E ON 0,12 11/03 * T, A 115,116

Sardinha-
papuda

Triportheus elongatus 0,2 0,27 E 0,15 09/01 * T, A 115,116

Piracanjuba Triurobrycon lundii 5 1,00 E ON * A, F
32,101,

139,140,
141

Curupetê Utiaritichthys
sennaebragai 2 0,35 E * T

Lmax = comprimento máximo; Período em meses; Salto em altura vertical; Lreprod.  =

comprimento dos peixes no início do período reprodutivo (variável em função da

região); Pele: (C)ouro; (E)scamas; (P)lacas ósseas. Bacia: A= Amazônica; P= Platina;

T= Tocantins; F= São Francisco; O= Outras; C= Todas; Alimentação (hábito

alimentar): PL = planctófago; H = herbívoro; ON = omnívoro, IL = iliófago; CA =

carnívoro, ictiófago/piscívoro.

Obs.:  * = espécies citadas na literatura como migradoras; ** = espécies

provavelmente migradoras; *** = espécies raras migradoras.

As características dos peixes migradores podem variar segundo as condições de

contorno locais, isto é, um peixe amazônico pode diferir de uma mesma espécie

platina quanto às dimensões, peso, comprimento reprodutivo, período e amplitude

migratória, etc.

Há peixes com identidade migratória discutível mas que acompanham os cardumes

em piracema devido à voracidade alimentar e que, também, devem ser beneficiados

nas premissas mitigadoras ambientais. Na UHE Igarapava, por exemplo, no seu

Sistema para a Transposição de Peixes tipo “Vertical Slot”, foram registradas a
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subida de Tucunarés, inclusive com seus filhotes, que são peixes sabidamente não

migradores, porém muito vorazes.

O IBAMA, Departamento de Fiscalização, através de seu calendário de eventos,

classifica a piracema conforme Tabela 5-2, Ref. [59].

Tabela 5-2: Período de Piracema.

Estado Local Período (mês)
AC estado 12 a 03
AM 07 municípios 12 a 02
AL baixo São Francisco 09 a 01
AP estado 12 a 03
BA estado 11 a 03
CE açudes do estado ciclo de chuvas
ES estado 11 a 02

estado 11 a 01GO
Araguaia e lagos (trófica) 03 a 08

MA Tocantins 12 a 03
MS estado 10 a 03
MT estado 11 a 03
PA 03 municípios no Araguaia 11 a 01
PB estado 01 a 03
PI estado 12 a 03
PR 07 rios 11 a 01
RJ estado 11 a 01
RN
RS estado 01 a 03
RO estado 07 a 10
RR bacia do rio Branco 04 a 07

SP interior, rios limítrofes com
MS, PR e MG

11 a 01

SE estado 01 a 03
bacia do rio Araguaia 11 a 01TO
bacia do rio Tocantins 12 a 03

5.2.3.1 Comportamento de Conservação da Vida.

Os peixes agem e reagem em seus ambientes aquáticos, através de seu

comportamento de conservação da vida, para obterem locais favoráveis à sua

alimentação, temperatura, às condições físico-químicas e biológicas, entre outras

necessidades da espécie. As migrações tróficas descendentes dos peixes jovens, ou

seja, à procura de alimentos geralmente encontrados nas partes inferiores dos rios,

lagos e pântanos marginais, são necessárias para cumprir o comportamento de

conservação e não obedecem a um padrão temporal típico na nossa ictiofauna,

devido, entre outros motivos, à sua diversidade.
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Os barramentos nos cursos d´água são elementos impeditivos também desse tipo de

migração. Os centros mais avançados: cultural, social e financeiramente, como,

principalmente, EUA, Japão e Noruega, amparados por legislação e fiscalização

efetivas, exigem STP´s que favoreçam a migração nos dois sentidos. No Brasil, além

da falta de controles legais efetivos para o favorecimento dos peixes, da carência

quase absoluta das passagens, face aos nossos recursos hídricos e número de

reservatórios, essa preocupação está longe das mais otimistas previsões.

5.2.3.2 Comportamento de Reprodução

Anualmente, parte dos nossos peixes é movida por um tropismo irresistível, que os

impele a nadar contra a correnteza, realizando a migração ascendente reprodutiva ou

genética (Godoy, 1985, Ref. [48]).

 “A reprodução em peixes pode ser vista como o produto de numerosos fatores

bióticos e abióticos que exercem efeitos tanto de longo prazo (sobre o crescimento

ovariano), quanto de curto prazo (sobre a maturação final e ovulação dos ovócitos).

Uma resposta temporalmente adequada a sinais exógenos (como temperatura,

fotoperíodo, chuvas, etc.) e endógenos maximiza o sucesso reprodutivo, pela

obtenção de um equilíbrio ótimo entre a sobrevivência dos adultos que estão

desovando e a sua progênie. Obviamente, o custo de um esforço reprodutivo

temporalmente inapropriado varia bastante com a estratégia reprodutiva, sendo

maior naquelas espécies que ovulam uma única vez e morrem a seguir (como o

Salmão do Pacífico), e consideravelmente menor em reprodutores parciais, que

ovulam muitas vezes sobre um extenso período de desova, como as Tilápias, por

exemplo. Os peixes de piracema têm uma estratégia intermediária, mas que também

demanda em considerável esforço. Eles passam grande parte do ciclo reprodutivo

preparando seus gametas para desová-los de uma única vez, maximizando esse

esforço com a deposição de milhões de ovos simultaneamente. Situações ambientais

diferentes fornecem sinais específicos que podem ser explorados para predizer o

tempo em que a reprodução tem mais probabilidade de sucesso. Em ambientes

previsivelmente inóspitos (extremas latitudes e altitudes) fotoperíodo e temperatura

são sinais confiáveis, associados com a previsão de condições de primavera ou
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semelhantes ao verão. Enquanto que os ambientes tropicais não sofrem extremos

sazonais em fotoperíodo e temperatura, freqüentemente existem períodos de seca e

umidade regularmente repetidos. É por isso que temos períodos de reprodução

razoavelmente definidos, variáveis conforme a região. Assim, o timing da reprodução

em peixes pode ser influenciado por vários fatores, incluindo temperatura,

fotoperíodo, salinidade, conteúdo iônico da água, fluxo da água, abundância de

alimento, disponibilidade de local para nidificar e condições sociais. Peixes de zona

temperada reproduzem-se em resposta a dias curtos e temperaturas frias (por

exemplo, Trutas, Salmões) ou dias longos e temperaturas quentes (por exemplo,

Carpas, peixes de piracema). Entretanto, a temperatura pode atuar como um sinal

independente do fotoperíodo. Mais comumente, peixes tropicais e subtropicais

podem exibir reprodução sazonal em associação com o estabelecimento da estação

das chuvas, que está correlacionado com a disponibilidade de alimento, assim como

ao habitat. Em muitas espécies, a maturação gônadal, ver Figura 5-7, freqüentemente

precede o estabelecimento da estação das chuvas, possivelmente em resposta à

crescente concentração iônica das águas que estão secando. Em espécies tropicais

pode ser encontrada reprodução durante todo o ano, embora exista um pico de

reprodução em associação com a estação chuvosa. Como um corolário, pode-se

afirmar que a reprodução é um processo que só deve ocorrer naturalmente em

circunstâncias favoráveis para a prole e para os reprodutores. Os estímulos

ambientais são captados pelos peixes através de seus órgãos sensoriais. Sistemas

sensoriais e áreas especificas do cérebro servem para integrar eventos internos e

externos, que resultam em alterações no sistema reprodutivo. O estímulo pode ser

enviado,por exemplo, através dos olhos, sistemas olfatório, vomeronasal ou auditivo,

com “inputs” a núcleos cerebrais específicos. Para compreender o “input” da

informação para o sistema neurohormonal, e como o cérebro pode integrar o

“output” neurohormonal para regular a atividade reprodutiva, vários órgãos atuam

como uma unidade, são os elementos do sistema hipotálamo→hipófise→gônadas

(ovários e testículos). O hipotálamo é uma região específica do cérebro, e, entre

outros neurohormônios, secreta o hormônio liberador de gonadotropinas - GnRH, e a

Dopamina, que têm influência na liberação de gonadotropinas - GtHs da hipófise. A

hipófise é uma glândula que produz vários hormônios, entre eles as gonadotropinas,
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responsáveis pelo controle da reprodução. Essas gonadotropinas vão atuar sobre as

gônadas, promovendo a liberação de hormônios esteróides, estes com atuação na

maturação dos gametas, tanto durante o ciclo reprodutivo quanto nas fases finais de

maturação e ovulação. Os esteróides retornam ao hipotálamo e hipófise via corrente

sanguínea, para modular as funções subseqüentes desses órgãos. A desova – ou seja,

expulsão dos gametas – é mediada também pelas prostaglandinas. Diferente do que

acontece com mamíferos, onde o embrião é nutrido através da mãe, o embrião da

maioria dos peixes realiza o seu desenvolvimento às expensas da reserva acumulada

no ovo, sob a forma de compostos de lipofosfoglicoproteínas chamados

genericamente de vitelo. Na maioria dos ovócitos de vertebrados, o vitelo não é

sintetizado “in situ”, mas sim derivado de uma proteína precursora conhecida como

vitelogenina, sintetizada no fígado do animal. Durante o desenvolvimento ovariano,

a Gonadotropina I produzida pela hipófise, é levada pela corrente sangüínea até o

ovário, que produz o estrógeno e o lança novamente na corrente sanguínea para ser

transportado até o fígado. Aqui, o estradiol estimula a produção de um precursor do

vitelo (gema) do ovo, a vitelogenina, que volta para o ovário e é incorporado pelo

ovócito em crescimento. Quando a vitelogênese (deposição de vitelo) se completa, a

hipófise reduz a produção de gonadotropina I e aumenta a secreção de

gonadotropina II. Sob ação desta gonadotropina, a produção de esteróide pelo ovário

muda de estrógenos para progesterona e o ovócito, então vitelogênico,

morfologicamente pronto, mas fisiologicamente incapacitado para ser ovulado, sofre

a maturação final (migração e quebra do núcleo ou vesícula germinal) e está pronto

para ser ovulado. Durante o desenvolvimento testicular, que também está sob o

controle das gonadotropinas, os andrógenos estão envolvidos no processo de

espermatogênese e as progestinas também estão envolvidas na produção do esperma

maduro” (Venturieri, 1999, Ref. 129]). Ver Figuras 5-8 e 5-9.
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Figura 5-7: Gônadas de Cascudo e Ovas.

Figura 5-8: Peixe Fêmea: Sistema Reprodutivo (Godoy).

Figura 5-9: Sistema Hormonal e Reprodutivo dos Peixes (Venturueri).

“Em conclusão, o peixe reofílico em migração está continuamente em busca das

condições ambientais necessárias para assegurar a reprodução e a posterior

sobrevivência da prole. Seu “computador de bordo” vai analisando as informações

enviadas pelos órgão sensoriais ao longo da migração (nível e correnteza dos rios,

substâncias específicas lixiviadas do solo e da floresta, temperatura, condutividade,

etc.), até localizar uma região do rio em que a combinação de parâmetros a

identifique como adequada à desova. Neste momento são ativados mecanismos

hormonais de maturação final” (Fernandez, 1999, Ref. [31]).

A maioria dos nossos peixes migradores nacionais desovam entre os meses de

setembro e abril, especialmente nos meses de novembro, dezembro e janeiro, ver
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Tabelas 5-1 e 5-2. A sazonalidade reprodutiva em diferentes espécies das bacias

amazônica e platina foi observada. Na bacia platina, em especial a do rio Paraná, há

espécies cuja desova estende-se pelo inverno, mas possuem seu pico reprodutivo

durante a primavera e verão (Agostinho, 1994, Ref. [2]). O período reprodutivo pode

ser longo (6 e 9 meses), curto (3 e 6 meses) ou contínuo (Ribeiro, 1983, Ref. [108]).

Os grandes migradores, tanto em porte quanto em valor comercial, possuem ovos

pequenos e em grande quantidade fazem reprodução total nas calhas principais dos

rios durante o período das cheias, quando se tem o conseqüente aumento do nível

d’água (ver Tabela 5-3). Seus ovos, enquanto se desenvolvem são transportados no

sentido de percurso do rio, são conduzidos para as depressões laterais, durante os

transbordamentos da calha. Um grande número de espécies desenvolve migrações

curtas, com estratégias reprodutivas intermediárias, ver Figura 5-6 (Agostinho, 1994,

Ref. [2]).

Tabela 5-3 : Produção de ovas em peixes de piracema (Ihering, 1942, Ref. [36]).

Peso (g) Quantidade de OvasEspécie Comprimento
(cm) Peixe Ovas (Ovas/g) total

Dourado 86 9.000 900 1.281 1.152.900
Piracanjuba 69 4.000 490 1.142 568.000

Piapara 1.900 248 3.567 884.616
Piavuçu 1.435 218 3.500 759.500

Piava 38 885 138 2.996 413.448
Corimbatá 670 70,5 1.305 92.002

Peixe-cigarra 23 160 21,2 2.072 64.646
Solteira 29 318 44,5 1.856 82.592

Tabarana 33 280 23,1 2.356 54.423
Peixe-cachorro 25 145,6 15,7 1.939 30.442

Mandijuba 30 213 7,3 3.154 22.024
Mandizinho 11,7 1,15 4.056

Mandi-branco 11 8 0,725 4.102
Lambari 12 22,3 2,7 10.120 27.324
Canivete 11 11,8 0,9 3.064

Pacu 325 11 631 6.941
Tambiú 23 1,1 7.336

Sangüiru 49,3 1,7 7.040
Ferreirinha 15 37 2,9 1.608 4.663

Cascudo 12 20 0,75 118

As barragens constituem-se obstáculos intransponíveis aos peixes que, assim, ficam

impedidos de atingir a maturidade sexual, as desovas e a continuidade do estoque

pesqueiro (Bernacsek 1984, Pavlov 1989, Petts 1989, Swales 1989, Welcomme 1989,
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Woynarovich 1991, Godinho 1993, Godinho & Godinho 1994, Swales 199, ap.

Martinez et alii, 2000, Ref. [87]).

Existem quedas d’água e cachoeiras naturais, que são intransponíveis para qualquer

peixe migrador, o que tende a separar em duas faunas distintas, em tempo geológico,

como as Sete Quedas, antes da implantação da Usina Hidrelétrica Itaipu, complexo

Urubupungá, antes do cascateamento do rio Paraná, Rio São Francisco antes das

Usinas Paulo Afonso I, II, III e IV, entre outras.

5.2.4 Características Físicas

Os peixes interagem com a temperatura, nível de iluminação, grau de turbulência,

velocidades do fluxo, e demais condições físico e biológicas.

Há poucos estudos sobre a ictiofauna nacional devido ao desinteresse político

passado. A literatura disponível é internacional dirigida, quase exclusivamente, aos

Salmões, Trutas (anádromos) e enguias que compõem a ictiofauna básica do

hemisfério norte, assim, não refletem a realidade nacional, onde impera a

diversidade.

Os objetivos desta explanação são ilustrar e nortear os interessados e cultivar a

necessidade do desenvolvimento do conhecimento e tecnologia nacionais, para

atender às necessidades dos peixes e não incorrer em erros grosseiros como nos

exemplos australiano (Harris, 1984, Ref. [57]), africano (Godoy, 1985, Ref. [6]) e

latino-americano (Godoy, 1985, Ref. [6], Quirós, 1988, Ref’s. [105] e [106]), que

utilizaram tecnologia internacional de STP’s e não conseguiram atender aos seus

peixes locais.

5.2.4.1 Capacidade Natatória

No projeto de STP’s, um dos aspectos importantes é a capacidade natatória da

espécie. A velocidade nas soleiras e orifícios deve ser menor do que máxima da

espécie, assim como nos reservatórios ou tanques deve ser menor que a velocidade

de sustentação, ver Figura 5-10. A velocidade característica dos peixes revela-se

também importante nas entradas, de modo a oferecer condições atrativas.
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Na água corrente, os peixes orientam-se e se movimentam contra o fluxo durante a

piracema: migração reprodutiva. O instinto de movimentação contra a corrente é

determinado pelos órgãos sensoriais: ótico e tátil. Os meios fluviais apresentam

turbulências e gradientes de forças que são interpretados pelos órgãos da linha

lateral e os de equilíbrio, orientando-os (Pavlov, 1989, Ref. [100]). Mesmo em canais

com escoamento em regime uniforme, os peixes movimentam-se contra a corrente

(Triantafyllou et alii, 1995, Ref. [124]).

Vários estudiosos classificaram a capacidade natatória dos peixes em função da

velocidade:

Bell, 1984, Ref’s. [10], [24] e [58], definiu três níveis de velocidade das espécies:

I.) navegação: velocidade considerada normal de percurso, que pode ser

mantida por longos períodos de tempo (horas); II.) sustentação: velocidade

esporádica que pode ser mantida por curtos períodos de tempo (minutos); III.)

explosão: velocidade que requer grandes esforços energéticos e não pode ser

mantida, ver Figura 5-10.

Beach, 1984, Ref’s. [9] e [24], ver Figura 5-11, definiu duas velocidades, em

função da temperatura da água e do comprimento da espécie: I.) navegação:

quando a espécie utiliza a fase aeróbica muscular: II.)explosão: quando a

espécie utiliza a fase anaeróbica muscular.

Figura 5-10: Tipos de Velocidade das Espécies (Bell, Pavlov).
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“A velocidade dos peixes variam por espécie, tamanho, esforço, temperatura da água

e outros parametros. Geralmente a velocidade dos peixes é apresentada em função

do tempo determinando a curva não linear de fadiga, que definem os tres níveis de

atividade natatória definidas por Bell, 1984, Ref. [10], [24] e [58]: explosão que

apresenta altas velocidades que podem ser mantidas por curto período de tempo,

menor do que 15 segundos; navegação ou cruzeiro que representa  um intervalo de

velocidades que podem ser mantidas por longos períodos, maior do que 200 minutos

e sustentação com velocidades entre 15 segundos e 200 minutos.” (Katopodis, 1984,

Ref. [70]).

H o r a  d o  D i a

H o r a  d o Dia

Figura 5-11: Ritmo Diário durante a Migração Reprodutiva (Beach, Pavlov).

Pavlov, Ref’s. [100] e [24], definiu dois níveis de velocidade: I.) limite :  é a

velocidade mínima da corrente a partir da qual a espécie segue contra a

orientação do fluxo (valores de corrente entre 0,1 e 0,3m/s); II.) crítica: é a

velocidade da corrente mínima a partir da qual a espécie não consegue

avançar sendo arrastada no sentido do fluxo. A Figura 4-12, mostra a

velocidade crítica para espécies russas, não necessariamente salmonídeos, em

função do comprimento, onde: 1: Bleak (Alburnus alburnus); 2: Leucaspis

delineatus; 3: Rutilus rutilus caspius; 4: Carpa (Carassius carassius); 5: Abramis

ballerus; 6: Perca fluviatilis; 7: Perca (Vimba vimba); 8: Nemachilus barbatulus; 9:

Cottus gobio; 10: Rhodeus sericeus; 11: Tinca tinca; 12: Cobitis taenia; 13: Esturjão

(Acipenser güdenstädsti); 14: Huso huso; 15: (Acipenser stellatus).
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Figura 5-12: Velocidade Crítica da Corrente (Pavlov).

As velocidades, direção, sentido e forma do escoamento, no interior do STP podem

determinar o sucesso da estrutura. Fluxos com baixas velocidades, 0,2 a 0,5m/s,

geralmente nos tanques das escadas, podem corresponder à velocidade de cruzeiro

das espécies, enquanto velocidades altas, 1 a 2,3m/s, geralmente nos orifícios e

soleiras e pontos localizados nos tanques, correspondem à velocidade de explosão

(Pavlov, 1989, Ref. [100]; Nakamura, 1995, .Ref. [93]).

O percurso que uma espécie de peixe pode manter-se à velocidade máxima

(resistência), pode ser determinado em função do comprimento do peixe e da

temperatura da água, e é controlado pela quantidade de glicógeno acumulado no

músculo branco, ver Figuras 5-13 a 5-15 (Quirós, 1989, Ref’s. [105] e [106]).

Figura 5-13: Desempenho dos Peixes Diádromos (Quirós).
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Figura 5-14: Desempenho Natatório dos Diádromos (Beach).

Figura 5-15: Velocidade dos Peixes Diádromos (Beach, Quirós).

Os valores de resistência fornecidos na Figura 5-15 são os máximos para o

esgotamento dos peixes.

O engenheiro hidráulico Erik Pasche et alii, 1995, Ref. [99], apresenta as velocidades

de explosão, crítica e máxima em função da espécie e comprimento médio, conforme

Tabela 5-4.
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Tabela 5-4: Velocidade Natatória dos Peixes (Pasche)

Velocidade
explosão críticaespécie L médio (m)

(L/s) (m/s) (L/s) (m/s)

altura do
salto (m)

Salmão
(Salmosalar) 0,5 a 1,0 7,0 a 9,3 4,6 a 7,0 6,4 3,2 a 6,4 1,0 a 1,7

Truta maritíma
(Salmo Trutta)

0,2 a 0,35 10 2,0 a 3,5 3,0 a 4,0 0,8 a 1,0 0,7 a 0,8

Bream
(Abramis
abramis)

0,3 a 0,5 4,3 1,3 a 2,1 - - -

Perca (Perca
fluviatilis)

0,15 a 0,25 5,0 a 5,9 0,89 a 4,0 - 1,08 a 1,28 -

Loah
(Neomachelius

barbritulus)
<15 14,2 <21,3 5,9 0,61 -

Gudgeon (Gobio
gobio)

<15 19,7 <2,9 4,7 0,55 -

Stickleback
(Gasterosteus

aculeatus)
<10 - - 3,6 0,36 -

Leocaspius
delineatus <10 - - 3,9 0,39 -

espécie Velocidade Máxima (m/s)
Salmonídeos 2,0
Ciprinídeos 1,5

Juvenis e pequenos 1,0

A unidade L/s, apresentada na Tabela 5-4, representa o fluxo de peixes por

comprimento dos mesmos que atravessam a seção de controle em função do tempo.

Poddubnyi, Espinach Ros e Oldani, verificaram as taxas de movimento e a atividade

diária de peixes, no rio Paraná, da Bacia Platina, durante a migração reprodutiva. A

velocidade da correnteza foi estimada entre 0,8 e 1,0m/s, conforme Figura 5-16. Os

peixes apresentaram períodos ativos que variaram entre 8 e 12h com 1 a 3 picos

diários. Os Prochilodus (Corimba) e os Salminus (Dourado) orientaram-se pelas

correntezas e os Pseudoplatysoma (Pintado) e os Luciopimelodus (Pacu, Armado)

seguem a topografia do fundo. As velocidades de percurso médias foram de

17km/dia (≈0,20m/s), compatível com outros estudos existentes (Quirós, 1989, Ref’s.

[105] e [106]).
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Figura 5-16: Composição das Velocidades Diárias (Quirós).

Durante o processo evolutivo das espécies de peixes, formaram-se dois estereótipos,

conforme a orientação: visual ou tátil. Nas espécies com orientação

predominantemente visual, os valores da velocidade limite são baixos e da

velocidade crítica são altos, e os peixes nadam próximos à superfície ou à margem.

Nas espécies com orientação predominantemente tátil, os valores da velocidade

limite são altos e da velocidade crítica baixos, e nadam próximo ao fundo, (Pavlov,

1989, Ref. [100]).

Os reofílicos nacionais com escamas são pelágicos (nadam, preferencialmente, na

superfície ou a meia água), isto é, com orientação visual e os de couro ou placas

ósseas, nadam preferencialmente junto ao fundo, isto é, com orientação tátil.

No rio Paraná, no antigo Complexo Urubupungá, antes da construção da UHE Ilha

Solteira, os peixes: Corimbatá (Prochilodus scrofa), Dourado (Salminus maxillosus),

Piau-palhaço (Leporinus copelandii) e Mandi Amarelo (Pimelodus clarias), superaram

um obstáculo de 18m de altura e velocidades do fluxo superiores a 13,8m/s. No

mesmo rio, durante as obras da UHE Itaipu, no canal de desvio (250m de base e 90m

de profundidade), Pacus (Colossoam mitrei) e Pintados (Pseudoplatystoma coruscans)

venceram velocidades do fluxo de até 25m/s. No rio Paranaíba, em Cachoeira

Dourada, Corimbatás (Prochilodus scrofa) e Piracanjubas ou Piraíbas (Triurobrycon
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lundii) venceram um desnível total de 12m e velocidades do fluxo entre 9 e 12m/s.

Ainda no mesmo rio, no canal São Simão com 8km de extensão, Salminus e

Prochilodus superaram velocidades do fluxo de 15m/s. No rio Tietê, no Salto de

Itapura com desnível de 12m, Mandis superaram velocidades do fluxo acima de

14m/s. No rio Grande, Cachoeiras dos Patos e do Marimbondo, antigo canal do

Ferrador, Salminus e Prochilodus também superaram velocidades de 15m/s. No rio

Mogi Guaçu, Salminus, Prochilodus e Pimelodus  superaram velocidades do fluxo entre

6 e 12 m/s. No rio Pardo, Usina Itaipava, Salminus e Prochilodus venceram

velocidades de 20m/s (Godoy, 1985, Ref. [6]). As velocidades do fluxo apresentadas

são as máximas pontuais, assim, as velocidades representativas podem ser

significativamente menores. As velocidades dos peixes, nestes casos, devem ser as de

explosão ou crítica, que podem ocasionar graus de exaustão indesejáveis e não

atender à diversidade de espécies e portes (Quirós, 1989, Ref’s. [105] e [106]).

Os movimentos migratórios ascendentes reprodutivos ocorrem na velocidade de

navegação e raramente na velocidade máxima ou crítica. Quando a velocidade do

fluxo supera à de sustentação, geralmente os peixes procuram locais com gradientes

de velocidade mais favoráveis (Pavlov, 1989, Ref. [100]).

A forma dos peixes é função das características alimentares e ambientais. O sistema

propulsor, responsável pelo deslocamento, velocidade, direção e salto dos peixes, é

um dos mais eficientes, sendo objeto de estudos avançados para melhoria dos

sistemas artificiais móveis aquáticos à explosão.

A maleabilidade de seu corpo na água produz uma resposta hidrodinâmica perfeita

quanto à propulsão, aceleração e navegabilidade.

Pode-se afirmar, basicamente, que a movimentação dos peixes ocorre pela operação

adequada de deslocamento de massa, via vórtices, conforme Figura 5-17. As

nadadeiras pares (peitorais e pélvicas ou ventrais) servem de propulsores. As

impares (dorsal, anal, adiposa e caudal) tem a dupla função de estabilizadoras e

propulsoras. O rabo, nadadeira impar caudal, funciona como um “flap”, criando

vórtices geradores de jatos com alta eficiência propulsora, ver Figura 5-18

(Triantafyllou, et alii, 1995, Ref. [124]).



Sidney Lazaro Martins – Sistemas para a Transposição de Peixes
pág. 74

Figura 5-17: Sistema Propulsor dos Peixes (Triantafyllou)

Figura 5-18: Mecanismo Propulsor dos Peixes (Triantafyllou).

Esses parâmetros podem ser interpretados pelo conhecimento do número de

Strouhal, St, definido como o produto entre a freqüência de movimentação do “flap”

e o comprimento da abertura, dividido pela velocidade do peixe, conforme Figura 5-

19 (Triantafyllou, et alii, 1995, Ref. [124]), 
V
df

St = ,onde: St= número de Strouhal; f=

freqüência em Hz; d= distância de abertura em m; V= velocidade de evolução do

peixe em m/s.

Figura 5-19: Número de Strouhal.
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O número de ondas contrácteis que passam pelo corpo varia de 5 a 170 por minuto

(Godinho, 1970, Ref. [40], Azevedo, 1970, Ref. [140]). Números de Strouhal entre 0,25

e 0,35 indicam capacidade natatória elevada (Triantafyllou, et alii, 1995, Ref. [124]).

John J. Vileder, no livro Fish Swimming, 1995, Ref. [130], apresenta um estudo

avançado sobre a capacidade natatória dos peixes internacionais.

Os STP’s devem contemplar as necessidades natatórias, apresentando campos de

velocidades compatíveis com as espécies de referência, preferencialmente iguais às

de navegação, para atenuar a possibilidade de cansaço excessivo ou

intransponibilidade (Harza, 1996, Ref. [58]; Pavlov, 1989, Ref. [100]).

5.2.4.2 Capacidade de Saltar

Os peixes, de maneira geral, nadam e não saltam ou voam mas durante a migração

ascendente reprodutiva ou a piracema, aglutinam-se em cardumes, formando uma

veloz correnteza viva contrária ao fluxo d’água, onde saltar pode ser um ritual, uma

sutileza natural, também exercida para ultrapassar obstáculos, fuga, captura

alimentar.

No rio Mogi Guaçu, em Cachoeiras das Emas, Prochilodus, Salminus, Leporinus e

Pimelodus venceram obstáculos formados por um STP tipo escada com orifícios, com

saltos de 1,80m. No rio Pardo, Usina de Itaipava, Prochilodus e Salminus, saltaram 4m

de altura vertical e alcançaram 5m de extensão horizontal (Godoy, 1985, Ref. [6]).

A altura do salto é função, entre outros fatores, do ângulo de propulsão e da

capacidade propulsora da espécie. Na Figura 5-20 têm-se, segundo Gosset et alii, Ref.

[51], valores de salto para diádromos, onde há os alcances em relação aos saltos com

dois ângulos prováveis: 60o (linhas azul) e 80o (linhas magenta) em função da

temperatura d’água. Na Figura 5-21, vê-se a atração dos peixes aos fluxos turbulentos

e velozes e a tentativa de ultrapassar obstáculos saltando.
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Figura 5-20: Altura e Alcance de Saltos (Gosset).

Figura 4-21: Salto dos Peixes Migradores.

Estudos experimentais sobre a capacidade de saltar afirmam que as freqüências de

200Hz do fluxo estimulam os peixes à vencerem obstáculos saltando ou nadando

(Uchida e Tsukamoto, 1990, Ref. [127]).
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5.2.4.3 Capacidade de Vencer os Obstáculos

Collins et alii, 1960, Ref. [25] concluíram que a taxa de ascensão dos peixes

anádromos adultos (salmonídeos) independe das inclinações sendo que para as

íngremes necessitam de tanques de descanso e que as velocidades atrativas na

entrada situam-se na faixa de 1,8 e 2,4m/s, ver Figura 5-22.

Figura 5-22: Capacidade de Vencer Alturas (Collins).

Nos EUA, são construídas STP’s tipo escada para barragens de até 60m de desnível

(Godoy, 1985, Ref. [6]).

5.2.5 Rotas Migratórias e Distribuição da Ictiofauna

Estudos telemétricos revelam que a massa principal de peixes, no período migratório

reprodutivo, não ocupa toda a seção de um curso d’água, mas rotas preferenciais

determinadas, como, por exemplo, pela topografia do fundo, para os peixes de couro

(Malevanchik, 1984, Ref. [85]).

Pavlov, 1989, Ref. [100], apresenta um resumo dos estudos sobre a distribuição da

ictiofauna, efetuados com dados obtidos em cursos d’água naturais russos, por

biotelemetria e por meio de modelos biohidráulicos, onde se destacam:

os cardumes direcionam-se aos locais com altas vazões;

entre 0 e 500m antes do obstáculo, dependendo das velocidades do fluxo, os

cardumes aglutinam-se;
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local preferencial para localização da entrada de um STP, isto é, o ponto de

acúmulo da ictiofauna, ocorre onde os peixes desenvolvem movimentos de

avanços e recuos;

as zonas fora dos locais preferenciais indicam que as velocidades podem ser

superiores à crítica;

quando a velocidade do fluxo excede a crítica, os peixes dispersam-se,

procurando locais estagnados;

quando há recirculações acentuadas, vórtices, os peixes podem desorientarem-

se e parar o avanço por longos períodos;

quando os peixes ficam excessivamente cansados (fadiga), procuram os locais

estagnados, sem vertimento;

A distribuição dos peixes na profundidade em função da velocidade crítica, VCR,

pode ser representada conforme Figura 5-23.

Figura 5-23: Perfil com a Distribuição de Peixes (Pavlov).

5.2.6 Iluminação

Os peixes de escama, utilizam preferencialmente a orientação visual e, portanto, se

movem próximo à superfície, onde a iluminação é favorável. O processo migratório

natural ocorre durante o dia.
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Os peixes de couro, com preferência à orientação tátil, movimentam-se junto ao

fundo, durante o período noturno, quando o nível de iluminação é baixo, ou  nas

profundezas durante o dia.

A visualização depende do grau de transparência da água e da iluminação. Com a

diminuição da intensidade de iluminação, seja por características climáticas, as

temporais (anoitecer) ou locais, a transparência também decresce. Considera-se o

valor de 0,30m como distância mínima para favorecer a migração visual,

independente do período noturno ou diurno, ver Figura 4-8. Métodos usando

estimulo luminoso podem ser eficientes quando o grau de transparência do fluido

exceder 0,20m no disco Secchi. (Pavlov, 1989, Ref. [100]).

É obvio que os peixes não precisam, na natureza, de iluminação artificial, mas há

situações em que a indução à transposição dos peixes pelo iluminamento pode ser

recomendável para aumentar a capacidade ou distribuição do transporte dos peixes,

utilizando-se o período noturno, ou em dias nublados; em estruturas fechadas ou

semi-abertas, tipo escada em serpentina, túneis, etc.

Larinier e Travade, 1999, Ref. [74], realizaram testes com iluminação artificial em

STP’s franceses utilizando lâmpadas de 50W, tipo vapor de mercúrio, instaladas

entre 1 e 1,5m da superfície da água e intervalos operativos com 10min acesas e 5

apagadas, com resultados satisfatórios, afirmando, porém, que a intermitência ou

efeito estroboscópico, não altera significativamente o volume de espécies

ascendentes, isto é, a atratividade.

O movimento ascendente dos peixes, segundo observações entre 1943 e 1991 (48

anos) na escada de Cachoeira de Emas, (Godoy, Ref. [44]), rio Mogi Guaçu, pode ser

considerado contínuo, sendo 60% durante o dia, 35% ao anoitecer e 5% à noite. Neste

caso a iluminação noturna seria recomendável, para distribuir no tempo o volume

migratório, isto é, otimizar a operação do STP.

5.2.7 Indução Artificial

Há grande interesse científico na manipulação de estímulos atrativos e repulsivos aos

peixes visando-se a sua preservação.
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A indução acústica dos peixes desenvolveu-se na última década. O som com várias

freqüências, dependendo da espécie, e aplicado com sucesso para atrair ou repelir,

incluindo o infra-som com banda menor do que 20Hz, audível com banda entre 20Hz

e 3.000Hz e o ultra-som com banda maior do que 100.000Hz. Sistemas acústicos

foram instalados em mais de 30 Tomadas d’Água na Europa e Inglaterra.

Recentemente surgiram aplicações bio-acústicas para atração e/ou condução de

peixes usando sons inferiores a 500Hz e oxigenação da água sob a forma de bolhas,

ver Figura 5-24 (Turnpenny, 1999, Ref. [126]).

O método de Indução elétrica foi criado em 1820, nos Estados Unidos. A reação do

peixe ao campo elétrico depende das suas dimensões, ou seja altas tensões são

utilizadas para peixes pequenos, o que pode ser letal para peixes maiores.

É prática comum, principalmente na Europa e China, a utilização da indução ou

repulsão elétrica nas turbinas, tomadas d’água e viabilização de caminhos

preferenciais aos peixes, ver Figura 5-24.

Figura 5-24: Indução e Condução Artificial.
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5.2.8 Volume dos Cardumes

A determinação do volume dos cardumes é importante para o dimensionamento dos

STP´s. O volume depende de estudos locais de monitoramento e identificação ou de

inventários dos peixes, tão pouco privilegiados neste país. O conhecimento dos

volumes migratórios no tempo e época permite a adequação da capacidade dos STP’s

para oferecer dimensões e localização compatíveis, aliadas às velocidades, correntes,

oxigenação, etc., para habilitar a ascensão máxima dos peixes, tanto em espécies

quanto em quantidade.

O STP Cachoeira de Emas, observou a passagem de cardumes migratórios de 100.000

a 160.000 unidades em 4 ou 6 dias, entre os anos de 1954 e 1960 (Godoy, Ref. [44]).

O volume dos cardumes é um dos principais fatores no dimensionamento da

capacidade de transposição do STP e, principalmente, quando necessário, dos

tanques de descanso ou repouso.

Clay, 1995, Ref. [23], recomenda a utilização dos volumes de cardumes estimados no

STP de Bonneville, no rio Columbia: 100.000 peixes/dia e 10.000 peixes/hora (10%)

durante o pico migratório. A referida estimativa volumétrica não pode ser assumida

no contexto nacional indiscriminadamente devido às nossas particularidades locais,

sob pena de sub ou superestimar custos e estruturas.

5.2.9 Linhas de  Fluxo da Corrente

Os peixes possuem um único órgão ao longo do seu corpo para “sentir” as linhas de

fluxo que o percorrem, conseqüentemente necessitam de correntes contínuas para

não se desorientarem. Assim, a corrente na entrada do STP deve ser forte o suficiente

para atrair os peixes preferencialmente, e não outras estruturas, como o Vertedor e

Casa de Força (Pasche, 1995, Ref. [99]).

Durante o período de cheias dos rios em condições naturais, quando ocorre a

piracema, isto é, a migração reprodutiva dos peixes, as linhas de fluxo são, via de

regra, unidirecionais, assim recirculações e vórtices acentuados, também como os

ressaltos, podem desorientar os peixes. Analogamente, no interior do canal de um
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STP, deve-se simular o escoamento fluvial durante a migração, ausentando-o de

linhas de fluxos indesejáveis (Pavlov, 1989, Ref. [100]).

5.3 Piscicultura

O objetivo de uma piscicultura racional é obter a máxima produção de peixes com

qualidade, porte e baixo custo, ou seja, viável comercialmente. A piscicultura pode,

também, estar dirigida às atividades recreativas como a esportiva.

Nos reservatórios do Brasil, a piscicultura foi desenvolvida para manter a população

dos peixes, minimizando os impactos causados pelo barramento dos rios:

interrupção das rotas migratórias dos peixes e mudança do regime d’água de lótico

para semi-lêntico.

Na natureza estima-se a sobrevivência entorno de 1% de alevinos de peixes

migradores em relação às suas ovas, mas sobre um universo contábil de grande

escala entre casais e suas ovas (ver Tabela 5-3). Depreende-se que as ovas e alevinos

são a base alimentar de peixes aumentando a sua importância na pirâmide

energética.

As estações de pisciculturas e o manejo de peixes migradores evoluíram nestas

últimas décadas melhorando, inclusive, a taxa de sobrevivência das espécies em

relação à natureza, conforme Figura 5-25.

Produtividade de Peixes de Piracema numa Estação de Piscicultura
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Figura 5-25: Sobrevivência de Alevinos na Piscicultura (Ref. [147]).
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As exigências de proteção à ictiofauna nas obras que alteram o regime dos cursos

d’água, ao longo dos anos, resultou na instalação de inúmeras estações de

piscicultura.

A piscicultura, por sua vez, isoladamente, parece não ser a resposta, apesar de que o

desenvolvimento tecnológico poderá ajudar no povoamento e repovoamento dos rios

e reservatórios. Considera-se, que apesar da incontestável evolução da tecnologia

para a desova dos peixes, não houve a mesma velocidade no desenvolvimento para a

produção de larvas e alevinos para uma comunidade significativa de peixes

migratórios. Este fator é agravado pelo fato de que as áreas das estações de

piscicultura serem pequenas quando comparadas com as áreas dos reservatórios

(comparar a Produção de Ovas dos nossos Peixes Migradores na Tabela 5-3 com a

Produção das Estações de Pisciculturas na Tabela 5-5).

Tabela 5-5:  Produtividade das Principais Sudeste (Ref. [146])

Quantidade de ovos Sobrevivência de Alevinos
Espécie por kg de peixe

vivo
por produtora até um mês (*) até um ano (**)

Carpa espelho (***) 100.000 a 200.000 100.000 a1.500.000 28.000 a 400.000 25.000 a 380.000
Carpa capim (***) 60.000 a 120.000 200.000 a 1.000.000 56.000 a 280.000 45.000 a 225.000

Pacu (***) 50.000 a 100.000 80.000 a 500.000 135.000 a 140.000 32.000 a 125.000
Tambaqui (***) 100.000 a 200.000 1.000.000 a 2.000.000 280.000 a 560.000 250.000 a 500.000
Tilápia Nilótica 700 a 2.000 140 a 400 714 a 2.040 350 a 1.000 (****)

* taxa de fertilização e eclosão de 70%, com 40% de sobrevivência até um mês
(28%);

** perda de 10% (25%);

*** piracema;

**** seis desovas anuais com 15% de perdas.

Fonte: www.agridata.mg.gov.br
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Tabela 5-6: Produção de Alevinos em Estações de Pisciculturas

órgão Estação de Piscicultura alevinos/ano obs. Ref.
FURNAS - RJ Furnas 980.000/1983 repovoamento [3]

DNOCS - CE 6 unidades * 500.896/1983 (média)
produção das 6

unidades,
repovoamento

[3]

CEMIG - MG Volta Grande 466.000/1983 repovoamento e
pesquisa [3]

UNESP - SP Jaboticabal 116.000/1983 recria e pesquisa [3]
SUREHMA -

PR Toledo 450.000/1983 criadores [3]

SUDEPE - DF Jequié 4.000.000 prevista, criadores [3]
FCAP - PA 170.000 criadores [3]

CHESF - PE Paulo Afonso 781.000 repovoamento e
criadores

[3]

EPAMIG - MG 150.000 pesquisa [3]

CESP - SP ** 1.500.000 (média) repovoamento de 17
reservatórios

[3]

IBAMA - SC Chapecó 1.960.000/1996 - [146]
IBAMA - SC Lajes 500/1996 - [146]
IBAMA - MG Uberlândia 3.520.000/1996 - [146]
IBAMA - PR Francisco Beltão 1.156.000/1996 - [146]
IBAMA - PR Paranavaí 700.000/1996 - [146]
IBAMA - PR Loanda 600.000/1996 - [146]
IBAMA - PB Bananeiras 737.000/1996 - [146]
IBAMA - AC Rio Branco 800.000/1996 - [146]
IBAMA - SE Pacatuba 641.000/1996 - [146]
IBAMA - BA Jequié 1.500.000/1996 - [146]
IBAMA - PE Ipojuca 1.945.000/1996 - [146]

* Pedro Azevedo(1942), Valdemar C. de França(1956), Estevão de Oliveira(1966), Jacuí(1968),
Ademar Braga(1977), Bastos Tigre(1982), média= 3.005.378/6=500.896alevinos;

** Jupia(1974), Promissão(1977), Paraibuna(1980), Salto Grande(1977), Barra Bonita(1968);
média=15.000.000:2:5=1.500.000 alevinos

O assunto é polêmico e criticado pela ênfase acentuada à introdução de peixes

exóticos e o seu efeito no ecossistema. Hoje as técnicas de indução e desova são

conhecidas para muitas espécies nativas e, apesar das estações produzirem milhões

de alevinos lançados nos reservatórios, não houve aumento comprovado no estoque.

As estações de piscicultura, quando adequadamente planejadas e, no caso dos

barramentos, quando complementares aos STP´s, podem ser válidas quando

contemplarem: a taxonomia das espécies dos peixes regionais; a biologia dos peixes

(época de reprodução, local para desova e hábitos alimentares); a interação

competitiva entre os peixes; a determinação do potencial pesqueiro; a caracterização

limnológica dos cursos d’água e a determinação da produtividade natural nos

reservatórios.
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“Até há pouco tempo às ações destinadas a minimizar os impactos de represamentos

sobre a ictiofauna no Brasil foram, no geral, marcadas por notáveis equívocos, sendo

na maioria dos casos ineficazes ou passíveis de levar a impactos ainda maiores. Isto

decorreu essencialmente do fato destas ações não estarem inseridas em um

planejamento global de manejo, com os objetivos precisos e claros embasadas no

conhecimento do sistema. As discussões de medidas mitigadoras de impactos se

restringiam à construção de estações de piscicultura ou a facilidades de transposição

de peixes para trechos a montante da barragem, especialmente escadas, sendo estas

instalações encaradas como um fim em si e não como instrumento para

operacionalizar o manejo. As espetaculares introduções de espécies exóticas na bacia

do rio Paraná e a ineficiência das poucas escadas construídas atestam este equívoco”

(Agostinho, 1994, Ref. [2]).

Como observação final, em termos de estratégia para a preservação da ictiofauna,

considera-se que as estações de piscicultura e a transposição nas barragens não são

medidas excludentes, devendo ser combinadas, quando se confirmar à existência de

zonas de reprodução a montante dos barramentos.

5.4 Peixe e o País

Há, sem dúvida, pouca preferência nacional pelo sabor da carne de peixe, exceto

pelos ditos nobres. 0 cidadão ribeirinho das vias fluviais alimenta-se de peixes por

falta de outra opção. O cidadão urbano, principalmente dos grandes centros

industrializados, prefere a carne bovina, suína, de aves ou derivados, devido ao

hábito e raramente consome peixes, ocasionado, principalmente, ao preço proibitivo,

apesar de que a digestabilidade e o valor alimentício do peixe são superiores aos das

outras carnes (Pereira, 1986, Ref. [102]). Ver Tabela 5-7.

Tabela 5-7: Comparação Nutritiva.

peso (g) Tipo Calorias Carbohidratos
(g)

Proteínas
(g)

Lipídios
(g)

Peixe cozido 98 0 22,9 0,7
Bife Bovino 228 0 28 12,9

Assado Bovino 288 0 25,3 20,8
Frango Assado 121 0 18,2 5,4
Lombo Assado 302 0,3 31,2 19,6

100

Peru 155 0 24 6,6
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O preço proibitivo dos nossos peixes, principalmente dos nobres, em sua maioria

migratórios: Pintado, Dourado, Piraíba, Pacu, Jaú, etc., deve-se ao primário sistema

de coleta, armazenamento e distribuição e, atualmente, à carência na oferta desses

peixes fluviais. Parte dos nossos peixes fluviais migradores sofreu reduções

significativas no seu estoque natural disponível, devido, principalmente, aos

barramentos artificiais, que coibiram a reprodução nas águas de montante, e à

captura descontrolada.

A riqueza incalculável de nossos rios, com seu gigantesco potencial de reservas para

a alimentação humana, é praticamente inesgotável, desde que explorada

corretamente, podendo ser até incrementada, por meio de uma pesca racional e da

proteção ao peixe na época da desova e na primeira infância (Pereira, 1986, Ref.

[102]).

A piscicultura profissional para a alimentação humana é outro ramo ainda não

explorado em nosso país. Os açudes, lagoas e riachos particulares, pouco explorados

em fazendas, servindo para a irrigação ou de bebedouro para  gado, poderiam ser,

também, aproveitados para a criação racional de peixes para a alimentação humana.

Há centenas de espécies nativas ideais, sem precisar recorrer a espécies importadas,

com riscos ecológicos imprevisíveis, como a Carpa, considerada praga nos Estados

Unidos, ou a Tilápia, praga em certas regiões da própria África, seu continente de

origem (Pereira, 1986, Ref. [102]).

Os peixes reputados como de melhor qualidade para a alimentação humana, os

chamados "peixes brancos" ou "de escama", necessitam de águas correntes e

oxigenadas, ambientes lóticos, que possam atender às suas exigências intrínsecas

(Pereira, 1986, Ref. [102]).

Nas últimas décadas, com a construção de uma série de grandes Obras Hidráulicas,

voltadas principalmente para a geração de energia elétrica, represando os grandes

rios, transformando-os em ambientes semi-lênticos, ocorreu uma série de impactos

negativos sobre a fauna aquática, notadamente a ictiofauna, interferindo,

principalmente, no ciclo reprodutivo dos peixes nativos da piracema.
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O Estado de São Paulo, por exemplo, entrecortado por uma malha fluvial fantástica:

rios Paraná, Tietê, Paranapanema, Grande, Pardo e seus afluentes, outrora um

conjunto dos mais piscosos do país, encontra-se, principalmente nos trechos

urbanizados, deteriorado, poluído, desequilibrado e, também, cascateado por

barramentos que, no mínimo, reduziram drasticamente o estoque pesqueiro e a

possibilidade de sobrevivência das nossas espécies de peixes migradores (ver Figuras

5-25 e 5-26 com os principais cursos fluviais e o seu perfil longitudinal, com

múltiplos barramentos).

Figura 5-25: Principais Barramentos Artificiais na Bacia do Paraná.
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Figura 5-26: Cascateamento dos Rios Paulistas.

Considerando-se a necessidade de aproveitamento com usos múltiplos dos

reservatórios, especialmente para a pesca amadora e profissional, é fundamental a

busca de um equilíbrio entre a conservação da ictiofauna e o uso racional deste

recurso.

A pesca comercial, em todas as suas modalidades, é altamente predatória nos moldes

praticados, primitiva, visando apenas o lucro imediato, além de não seletiva, com

coleta das matrizes nos locais de desova e lares de reprodução, tem baixo

rendimento, etc. As redes de espera nos rios, os currais e cercados nas lagoas e baías,

são armadilhas proibidas por lei, mas são utilizadas devido à inexistência de

fiscalização efetiva (Pereira, 1986, Ref. [102]).

Tendo em vista a grande quantidade de reservatórios formados a partir dos

barramentos dos rios, a preservação da ictiofauna nos reservatórios deve ser

manejada para se alcançar à preservação da diversidade biológica e o

desenvolvimento sustentado da exploração pesqueira. Este desenvolvimento

sustentado obriga ao conhecimento do ambiente aquático e das comunidades
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presentes, sendo necessários estudos específicos para o desenvolvimento de técnicas

de manejo, nas quais a instalação dos STP’s deve ser contemplada.

0 repovoamento dos rios, reservatórios e açudes com espécies trazidas de outros rios

é prejudicial às espécies nativas dessas coleções de águas.

5.5 Importância dos Inventários

Das transformações pelas quais têm passado as bacias hidrográficas submetidas aos

barramentos, considera-se que vários fatores atuam na dramática redução verificada

no elenco das espécies de peixes atualmente presente nos ecossistemas de água doce,

sendo as principais (Garavello, 1994, Ref. [37]): I.) A destruição dos criadouros

naturais ocasionada pelos reservatórios; II.) A elevada mortalidade causada pela

própria barragem, que trunca o fenômeno migratório das espécies migradoras; III.)

As espécies passíveis de suportarem essas transformações ainda são mal conhecidas

do ponto de vista taxonômico e faltam informações sobre os principais fenômenos

ligados ao seu ciclo. Pode-se acrescentar, ainda: IV.) Exploração dos recursos; V.)

Introdução de espécies exóticas ou autóctones.

Os Inventários de Ictiofauna são instrumentos importantes pela capacidade de

amostragem para a correta identificação das espécies envolvidas num projeto de

transformação ambiental, além de, como ressalta Britski, 1983, Ref. [15], pela elevada

dose de obrigação ética que têm as gerações atuais de registrar as conseqüências de

suas interferências no ambiente, para que se possa, posteriormente, acompanhar os

resultados dessas transformações.

Parte dos Inventários disponíveis são poucos eficazes, devido à alguns fatores, dentre

eles: ausência ou precariedade de planejamento; escassez de recursos humanos com

uma visão sistêmica do ambiente; precariedade das informações sobre os

componentes do sistema (biótico, abiótico e sócio-econômico); predomínio do

componente político, nem sempre legítimo, sobre o técnico nas diretrizes dos órgãos

competentes; falta de continuidade dos programas e irresponsabilidade ética no uso

do bem comum (Agostinho, 1994, Ref. [2]).
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Na questão ictiológica, os objetivos principais de um Inventário deveriam ser:

conhecer a estrutura da população de peixes, caracterizar as áreas potenciais e

efetivas de reprodução, o hábito alimentar, a freqüência de ocorrência, a captura por

unidade de esforço e avaliar o impacto produzido pela construção de barramentos.

Com base nestes elementos, deveriam ser propostas medidas mitigadoras.

5.6 Curiosidade

Há uma polêmica sobre os maiores peixes continentais. O maior peixe anádromo é o

esturjão e também migrador, de onde se extrai as ovas que produzem o sofisticado

alimento humano denominado caviar, podendo atingir, na Rússia, até 5m de

comprimento. O maior peixe potamódromo de couro é a Piraíba amazônica,

migrador, podendo atingir até 3m de comprimento, o de escamas migrador nacional

é o tambaqui, mas o não migrador de escamas, apesar das divergências entre o

Pirarucu e a Perca do rio Nilo,  conforme Figura 5-27, o nosso peixe é imbatível.
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Figura 5-27: Os gigantes: Pirarucu, Perca do  Nilo e a Piraíba (Ref. [144]).
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