Piracema
1º de Novembro a 28 de Fevereiro
A piracema é um fenômeno que
ocorre com diversas espécies de
peixes ao redor do mundo. A palavra
vem do tupi e significa “subida do
peixe”. O processo recebe esse nome
porque, necessitam fazer um esforço
físico intenso para a subida ao rio
para realizar a desova. O período da
piracema se inicia a partir do dia 1° de
novembro até 28 de fevereiro do ano
seguinte.

Por que é um processo
importante?
Durante a piracema, os peixes nadam
contra a correnteza. Esse processo é
extremamente importante para o
sucesso reprodutivo, uma vez que o
esforço físico aumenta a produção de
hormônios e causa a queima de
gordura. Os testículos dos peixes
machos nesse período aumentam de
tamanho, ficando repletos de sêmen.

Como acontece?
No momento da fecundação, que
ocorre externamente, a fêmea lança
óvulos na água enquanto o macho
lança
os
espermatozoides
diretamente sobre eles. Após esse
momento,
os
peixes
descem
novamente o rio. Vale destacar que
ovos e larvas também fazem a viagem
no sentido contrário ao da piracema
enquanto amadurecem. No nosso
país, esse processo ocorre nas
épocas de chuvas de verão, que
causam o aumento do nível dos rios.

O que diz a nossa
legislação?
Durante o fenômeno da piracema, a
pesca é geralmente proibida por lei,
uma vez que os grandes cardumes
encontram-se no seu período de
reprodução. A captura de grande
quantidade desses peixes nesse
período
pode
ocasionar
uma
diminuição da população de uma
determinada espécie. Vale lembrar
que o desrespeito à lei pode ocasionar
multa e apreensão do material
pescado, portanto, informe-se a
respeito das espécies que podem ser
capturadas, certificando-se de que
não estão em fase reprodutiva.

Pescar?
Só se for de brincadeira!

Veja o papel das
barragens durante o
período da Piracema
Destaca-se que, geralmente, as
barragens apresentam sistemas
para a transposição de peixes com a
finalidade de diminuir os impactos
causados sobre os cardumes. Esses
sistemas consistem normalmente em
uma espécie de escada que facilita a
subida e descida dos peixes.
Durante o período da piracema são
realizados os procedimentos de
captura, marcação e transposição
dos peixes. Basicamente, os peixes
nativos da bacia do Rio Mucuri
(sendo os principais: Cará, Cascudo,
Corvina, Curimatã, Piabanha, Piau,
Piau-boquinha, Piau-branco, Piauvermelho,
Traíra,
Trairão
e
Vermelha) que foram capturados a
jusante da casa de força da PCH
Mucuri, são acondicionados em
caixas com aeração constante,
triados, marcados com tags tipo
FloyTag numerado e soltos a
montante do barramento da PCH
Mucuri.
Cabe salientar que, dentre os peixes
capturados, apenas as espécies
nativas da bacia são transpostas,
sendo os exóticos ou alóctones
retirados do ambiente. É importante
ressaltar, caso o pescador capture
os peixes marcados, os mesmos
deverão
ser
devolvidos
ao
reservatório.

Respeite as Restrições da
Pesca no Período!
Ligue 155

