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Em ecologia e ciências pesqueiras,

chama-se ictiofauna o conjunto das

espécies de peixes que existem numa

determinada região biogeográfica. No

Rio Grande do Sul existem diversas

espécies de peixes de água doce, como

o Astyanax scabripinnis (Lambari),

Hoplias malabaricus (Traíra),

Hemiancistrus fuliginosus (Cascudo).

ICTIOFAUNA

A Piracema é o nome dado ao período de reprodução dos peixes e ocorre todos

os anos. Durante este período, não é permitida a pesca comercial e nem o uso

de motores nos barcos. A proibição de uso de motor no barco tem o objetivo de

facilitar a fiscalização da pesca e o combate à pesca predatória.

PIRACEMA

Exemplar de Astyanax scabripinnis. Fonte: ABG 

Exemplar de Hemiancistrus fuliginosus. Fonte: ABG 

O monitoramento da ictiofauna tem

por finalidade gerar conhecimentos a

respeito da distribuição da

comunidade aquática na área de

influência do empreendimento.

MONITORAMENTO DA 

ICTIOFAUNA
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Pesca é a extração de

organismos aquáticos, do meio onde se

desenvolveram para diversos fins, tais

como a alimentação, a recreação (pesca

desportiva), a ornamentação (captura

de espécies ornamentais), ou para fins

comestíveis industriais (rações).

PESCA

O que é a pesca?

• Cercado, pari, anzol de galho, boia ou qualquer outro aparelho fixo, do

tipo elétrico, sonoro ou luminoso;

• Fisga, gancho ou garatéia, pelo processo de lambada;

• Arpão, flecha, covo, espinhel ou tarrafão;

• Qualquer outro artefato de malha (rede, tarrafa e outros).

Petrechos proibidos ao pescador amador

LEGISLAÇÃO FEDERAL – LEI 9.605/1998

Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente:

Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:

I - pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos;

II - pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não

permitidos;

III - transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas. 2


