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OBJETIVOS 

 O objetivo do presente estudo é estimar o estoque pesqueiro necessário à manutenção da atividade de pesca 

exploratória, sustentável e comercial, no reservatório da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) de Pedra do Garrafão. Esse 

objetivo será perseguido através de uma análise dos estudos dos Programas de Monitoramento da Ictiofauna, realizados 

nas suas fases pré e pós-operacional, que serão integrados a um estudo de hidroacústica de peixes nessa PCH, realizado 

em junho de 2013 pela empresa Icatu Meio Ambiente Ltda. 

 

1.1 Objetivos específicos 

1.1.1 Análise dos dados de ictiofauna nos relatórios pré-existentes para a obtenção de uma correlação entre 

força e alvo (TS - target strength), comprimento do corpo e massa individual; 

1.1.2 Determinação de estoque pesqueiro em diferentes setores do reservatório; 

1.1.3 Apresentação da distribuição das densidades de ecoalvos associados a peixes em toda a área do 

reservatório, dividido em estrato; 

1.1.4 Determinação da densidade e da biomassa de pescado com valor comercial para a PCH de Pedra do 

Garrafão; 

1.1.5 Aplicação de um modelo de produtividade e de esforço de pesca ao reservatório (Modelo de Dowing & 

Plante, 1993) 

. 
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2 METODOLOGIA 

2.1 Relatórios dos Programas de Monitoramento da Ictiofauna 

 Foi realizada uma revisão dos relatórios dos Programas de Monitoramento da Ictiofauna, emitidos pela Rio PCH I 

a partir de estudos realizados nos anos de 2008, 2009, 2011, 2012 e 2013. Esses estudos visaram um levantamento de 

dados relacionados a biometria, riqueza, abundância, classes de tamanho . Segue abaixo (Tabela 1) a relação dos 

relatórios disponibilizados pela Rio PCH I para consulta e avaliação dos resultados.  

 

Tabela 1 - Relação dos relatórios de Monitoramento de Ictiofauna disponibilizados para análise de resultados. 

Ano Objeto do relatório Responsável 

2013 
Comparação dos programas de monitoramento da Ictiofauna dos 
anos de 2007/2008 e 2011/2012 

NP Consultoria Ambienta 

2012/2013 Programa de Monitoramento da Ictiofauna 
Rumo Consultorias e Serviços 
Ambientais e Florestais.  

2011 Programa de Monitoramento da Ictiofauna NP Consultoria Ambiental 

2008/2009 Programa de Monitoramento da Ictiofauna NP Consultoria Ambiental 

 

 A análise foi feita com focos na estrutura e composição das assembleias de peixes da PCH, bem como nas 

relações alométricas entre o tamanho das espécies encontradas e a sua biomassa e nos diversos aspectos relacionados 

às atividades de pesca existentes na região de estudos.  

   

2.2 Prospecções hidroacústicas e a estimativa da biomassa total de peixes nos reservatórios 

Para que os objetivos propostos no presente relatório fossem atingidos, foram reanalisados os dados 

hidroacústicos obtidos em julho de 2013 a partir de prospecções com a sonda hidroacústica BioSonics modelo DT-X. 

Esses estudos possibilitaram estimativas de densidade e biomassa de ecoalvos associados a peixes no reservatório de 

Pedra do Garrafão. 

 A metodologia utilizada para esta determinação é esquematizada pela Figura 1 de maneira simplificada.  
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Figura 1 - Fluxograma da metodologia analítica utilizada a partir dos ecogramas obtidos com a sonda Biosonics DT -X, e 
seu posterior processamento com o software Visual Analyser. 
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 Os parâmetros iniciais de reconhecimento de ecoalvos utilizados no programa Visual Analyser v.4.2 foram os 

seguintes (Tabela 2): 

 

Tabela 2 - Parâmetros usados para captura e processamento de dados hidroacústicos pelo sistema Biosonics DT -X. 

Parâmetro 
Valor de 

referência 
Descrição 

Threshold de eco 

 (Echo threshold) 
-60 dB 

Contabilizar apenas os ecos correspondentes a peixes de 

mais de 2 cm, ignorando boa parte do barulho de fundo. 

Fator de correlação 

 (Correlation Factor) 
0.8 

Um fator de correlação de 80% correlaciona o tipo de pulso 
captado com o tipo de pulso esperado para um peixe, 
adotou-se 80% pois alguns ecos correspondentes a peixes 

encontravam-se abaixo de 90%. 

Fator de largura de pulso mínimo 
(Minimum Pulse Width Factor) 

 

0.6 

Fatores que indicam a forma do pico do pulso a ser lido.  
Fator de largura de pulso 
máximo (Maximum Pulse Width 

Factor) 

2 

Critério de ponto final  

(End Point Criteria) 
-6 dB Utilizado por reduzir a quantidade de ecos múltiplos aceitos  

 

Após a correção do fundo e a leitura dos ecos pelo programa, foi feita uma nova análise visual de tela para excluir 

eventuais ecos pertencentes a estruturas elevadas presentes no fundo do reservatório, bem como agregações e 

formações de bolhas e turbação advindas do fundo, considerados como “falsos positivos”.  

 Optou-se, a seguir, pela técnica da ecointegração, resultando em dados referentes às densidades de ecoalvos 

por estratos pré-definidos, de metro em metro. As zonas mortas de fundo e de superfície foram devidamente descartadas.  

 Os dados de ecointegração em FPCM (números de peixes por metro cúbico), FPUA (número de peixes por 

unidade de área) e de porcentagem integrada na matriz foram utilizados para confeccionar a tabela de transformação TS 

-> comprimento corporal –> massa, por estrato de profundidade. A seguir, os dados de densidade por volume e área 

foram somados considerando um grupo de 50 arquivos com múltiplos transectos agrupados.  

Foram usadas médias aritméticas e médias ponderadas relativas ao espaço amostral e ao número de alvos 

encontrados. Tabelas com os dados brutos e trabalhados estão disponíveis para consulta na ICATU e nos anexos deste 

relatório. É importante ressaltar que a área de análise não contabiliza o estrato de 0 a 1 metro (zona morta do transdutor) 

e algumas regiões periféricas não inclusas no zoneamento  de Pedra do Garrafão.  

Para a adequação dos dados de TS e massa, as médias de TS reportadas pelo software foram utilizadas para 

transformação em valores de comprimento corporal, convertidos pela equação de Love (1977). Uma vez obtido o 



 

  Página 10 de 55 

comprimento dos peixes, esse valor foi, por sua vez, convertido em massa a partir da equação de regressão não linear 

obtida usando os dados do monitoramento da ictiofauna executados semestralmente pela empresa Rio PCH I (dados de 

monitoramento cedidos pela Neoenergia) (Tabela 1). 

As análises cobriram, aproximadamente, metade do volume total e da área total do reservatório de Pedra do 

Garrafão, totalizando 3.336.778,0 m3 de volume e 134,0 hectares de área compreendidos nas análises. A área e o volume 

dos estratos foram calculados utilizando a ferramenta Surface Volume do software ESRI ArcGIS ArcMAP. 

A coleta hidroacústica foi realizada em julho de 2013, coincidindo com uma das campanhas de monitoramento 

realizadas. Desta forma, comparou-se as regressões massa versus comprimento de julho de 2013 com as regressões 

das coletas de set/12 a dez/13, com as coletas do período de um ano (jan/13 a dez/13) e com as coletas do período de 

estiagem (Anexo III). Os dados hidroacústicos foram amostrados na época seca. 

 O mapeamento foi realizado com os dados de ecointegração gerados pelo software Visual Analyzer 4.2, 

separados em estratos de 1 m de profundidade cada, sendo o estrato 1 correspondente às profundidades compreendidas 

entre 1 m e 2 m, o estrato 2 correspondente de 2 m a 3 m e assim sucessivamente. Foram obtidas densidades de 

ecoalvos associados a peixes em relatórios de grupos de 200 pings (aproximadamente 20 metros) distribuídos por 11 

estratos. O reservatório de Pedra do Garrafão foi considerado como um todo  e, os setores, nesta etapa, foram 

desconsideradas, já que o método de interpolação utilizado necessita de valores próximos para estimar a densidade em 

pontos não amostrados, portanto o mínimo de recorte possível deve ser utilizado. 

 Com a ferramenta geoestatística do ArcGIS "Geostatisical Analyst", foram criadas cartas temáticas de superfície 

contínua a partir das densidades dos pontos médios dos relatórios nos diferentes estratos. O método de interpolação 

utilizado foi a krigagem ordinária, um método geoestatístico que interpola atribuindo pesos específicos a características 

de interesse, utilizado em sistemas em que a variável a ser interpolada sofre interferência de outras variáveis. Foram 

evidenciados nas cartas os estoques pesqueiros correspondentes  ao período amostrado. 

 Para definição do tipo de krigagem a ser utilizado e do tratamento dos dados, utilizamos modelos e observações 

do tipo de distribuição dos dados, conforme listados abaixo  (ArcGIS help): 

  Modelo de semivariograma/covariância: a examinar as relações espaciais entre os pontos medidos e determinar 

o nível de interferência que pontos mais próximos podem ter entre si. Este processo é conhecido como variografia  

 Análise de histograma: visual, faz-se um histograma dos dados e observa-se a distribuição destes, quanto mais 

similar a uma forma de um sino as barras ficarem, mais próxima da distribuição normal os dados estarão.  

 Plotagem QQ: para checagem da normalidade dos dados pelas distribuições plotadas contra as outras, onde 

linhas retas indicam duas distribuições idênticas. 

 Análise de tendências: determinar a distribuição dos dados, a existência de tendências e o quão correlacionados 

estão os valores de densidade. 

 



 

  Página 11 de 55 

2.3 Relações entre estoque de peixes, produção de população e produtividade pesqueira 

De acordo com a metodologia descrita por Downing & Plante (1993), utilizamos a equação encontrada para a 

relação entre produção natural de populações de peixe P (em kg.ha-1.ano-1) (diferente de produtividade pesqueira), a 

biomassa total de peixes B (em kg.ha-1) e biomassa máxima individual de cada espécie W (em g), conforme: 

log10P = 0.32 + 0.94 log10B − 0.17 log10W     Equação 1 

(R2 = 0.84, n = 100, RMS = 0.107, p < 0.0001) 

A temperatura é também um fator de grande relevância na produção, sendo a sua relação com o restante dos 

parâmetros expressa pela seguinte equação, onde T é a temperatura em graus Celsius: 

 

log10P = 0.2 + 0.93 log10(B) - 0.19 log10(W) + 0.02T    Equação 2 

(R2 = 0.88, n = 100, RMS = 0.084, p = 0.0001) 

Desse modo, a produtividade pesqueira sustentável pode ser estimada em função da produção natural de população 

de peixes. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Relatórios de monitoramento ictiológico   

De acordo com o relatório do Programa de Monitoramento da Ictiofauna emitido em 2013, o qual avalia a influência 

das PCH's Pedra do Garrafão e Pirapetinga sobre a ictiofauna do Rio Itabapoana a partir  de dados históricos, foi 

evidenciado que algumas espécies não foram mais capturadas após operação da PCH Pedra do Garrafão (Astyanax gr. 

scabripinnis; Glanidium melanopterum; Pogonompoma sp.; Callichthys callichthys .  e Astroherus facetum). Duas novas 

espécies foram registradas somente na fase operacional (Awaous tajasica e Mugil sp.). Ainda de acordo com este 

relatório, as ausências das espécies citadas acima na fase operacional pouco se relacionam com as alterações 

ambientais provocadas pelo barramento da usina, com exceção de Pogonompoma sp. e Astyanax gr. scabripinnis.  

O relatório acima citado conclui que existe grande similaridade de riqueza total amostrada nas duas fases, o que 

atesta baixa mudança qualitativa das ictiocenoses na região  do reservatório Pedra do Garrafão. Sobre a composição, 

nenhuma espécie de alto impacto comercial desapareceu ou surgiu, na área do empreendimento.  
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3.2 Setorialização dos Reservatórios Pedra do Garrafão 

As áreas foram demarcadas no reservatório, não contemplando o TVR e o setor de jusante. Os setores estão 

mapeados na Figura 2. O setor 1 (Z1) representa a região mais à montante da barragem, com características semilóticas 

e onde a calha é mais estreita, o setor 2 (Z2) corresponde a uma zona de transição que foi delimitada pela Rio PCH I 

para possível exploração de peixes em tanques-rede e o setor 3 (Z3) representa a região mais próxima à barragem, uma 

zona tipicamente limnética.  

As regiões destacadas em azul-cinza representam as regiões de proteção aquática delimitadas pela Rio PCH I 

(ZNeo). Estas regiões foram excluídas da análise hidroacústica. O total de área considerado neste estudo dos três setores 

delimitados foi de 1,34 Km2. 

 

 

Figura 2 - Setorialização estabelecida para análise setorial de densidade e biomassa de ecoalvos associados a peixes. PCH Pedra 
do Garrafão. 

 

3.3 Comunidade de pescadores locais no Rio Itabapoana (ES-RJ) 

  A pesca no Rio Itabapoana pode ser observada no trecho médio e no trecho inferior do mesmo, em que é 

essencialmente de subsistência ou esportiva, com comércio na porção inferior da bacia (Bizerril, 2001). Em Bom Jesus do 

Itabapoana, o mercado para escoamento da produção ocorre nas residências dos pescadores e na feira local, sendo as 

principais espécies comercializadas os cascudos (Hypostomus spp.), piaus (Leporinus spp.) e traíras (Hoplias 

malabaricus).  
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Em levantamento realizado pela Rio PCH I na região da PCH Pedra do Garrafão, constatou-se uma colônia de 

aproximadamente 21 pescadores localizados à jusante do reservatório. Essa comunidade é conhecida como 

“Comunidade da Limeira”. É uma comunidade que se autodeclara tradicional e sua atividade produtiva principal antes da 

implantação do empreendimento era a pesca artesanal, principalmente de lagostim (Macrobrachium carcinus) e robalo 

(Centropomus paralellus). Destaca-se que M. carcinus é um táxon ameaçado, o que torna sua captura ilegal.   

 

3.4 Valor comercial das espécies pescadas no Rio Itabapoana (ES-RJ) 

Abaixo (Tabela 3) é apresentado um levantamento do valor do quilograma de peixes por espécie pescada, 

realizado em 2013 na região de Mimoso do Sul, e a porcentagem de cada espécie de valor comercial relativa ao total de 

espécies pescadas no reservatório e à jusante dos reservatórios.  

 

Tabela 3 - Levantamento do preço/Kg/espécie realizado na região de Mimoso do Sul em 2013. 

Espécies pescadas 

Preço/Kg* 

% aproximada do 
total de espécies 

pescadas no 
reservatório 

% aproximada do total 
de espécies pescadas 

à jusante Nome cientifico Nome popular 

Centropomus sp. robalo R$ 30,00 7 5 

Prochilodus lineatus/ Prochilodus vimboides curimbatá R$ 7,00 40 20 

Leporinus copelandii piau R$ 12,00 15 11 

Cyprinus carpio carpa R$ 12,00 3 2 

Rhamdia quelen bagre R$ 7,00 3 2 

Hypostomus luetkeni/ Hypostomus affinis cascudo R$ 15,00 2 25 

Hoplias malabaricus traira R$ 12,00 10 5 

Astyanax bimaculatus/ Astyanax fasciatus lambari R$ 10,00 5 10 

 

 De acordo com o relatório do Programa de Monitoramento da Ictiofauna de 2010, as principais espécies 

comercializadas à época foram: curimbatás (P. lineatus e P. vimboides), cascudos (Hypostomus spp.), piau (Leporinus 

spp) e traíras (Hoplias malabaricus). Outras espécies também de valor comercial: Anchoviella lepidentostole, Genidens 

genidens, Cyphocharax gilbert, Cichla ocellaris, Tilapia rendalli, Centropomus paralellus, Brycon opalinus, Mugil curema, 

Mugil liza, Astyanax bimaculatus, Rhamdia parahybae e Parauchenipterus striatulus. Das espécies relacionadas, os taxa 

Brycon opalinus e Prochilodus vimboides encontram-se em declínio, provavelmente por sobrepesca. Portanto, deve-se 

atentar à regulamentação da pesca dos mesmos sem que haja prejuízos para a assembleia ictiológica. 

 Não foi constatado proibição de pesca de nenhuma espécie de peixe detectada no reservatório de Pedra do 

Garrafão após início da operação das PCH's.  
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 Há de se destacar que em relação ao lagostim (Macrobrachium carcinus) espécie de crustáceo que compunha 

parcela significativa do pescado capturado pela comunidade local no ponto onde hoje está o final do trecho de vazão 

reduzida da PCH Pedra do Garrafão. Já na fase de pré-obra do empreendimento havia sido reconhecida por MACHADO 

et. al (2005) como ameaçada de extinção na categoria “vulnerável” e, portanto, sua captura para fins comerciais não era 

permitida já nesta fase do empreendimento. 

3.5 Revisão – Pesca em Reservatórios do Sul (Itaipu), SE e NE (Brasil) 

Sobre o perfil socioeconômico dos pescadores brasileiros, os da região sudeste do Brasil apresentam maior renda 

e melhor eficiência, com produção de 1.83 toneladas por pescador-1.ano-1, resultando em um total de 141.281 toneladas 

de pescado anuais. Sua renda média anual em 2006 era de R$ 5.542,50, valor este corrigido para 2014 em 52,12%, de 

acordo com o índice de inflação IPCA geral, resultando em R$ 8.431,45 por ano, correspondendo a R$ 702,00 mensais. 

As variáveis positivas relacionadas à rentabilidade da pesca são o nível de educação e de formação profissional, 

juntamente com conhecimento de procedimentos básicos de gerenciamento de negócios, bem como utilização de 

tecnologias de identificação e captura de presas. (Alencar e Maia 2011). 

 A Tabela 4 evidencia o melhor rendimento das represas de Billings e de Paranoá quando comparados  com outras 

represas da região sudeste. Os pescadores profissionais em Billings navegam em barcos de alumínio e madeira com 

motores de 2,0 a 30,0 HP, um ou dois pescadores, utilizando rede de espera e o método da batida (feito com a batida de 

um pedaço de bambu próximo à rede para atrair as tilápias).  

 

Tabela 4 - Rendimento e produtividade pesqueira em alguns reservatórios do Brasil. 

 Billings 

(SP)5 

Paranoá 

(DF)4 

Itaipu2 

(PR) 

Represas 

do 
Nordeste3 

Urubupungá1 

(SP, MS, MG, 
GO) 

Ilha 

Solteira, 
Jupiá1(SP) 

Porto 

Primavera1(MS) 

Renda diária R$ 15.756 R$ 46.58   R$ 13.20 R$ 11.80 R$ 12.25 

Renda diária 
corrigida (2014) 

R$ 36.806 R$ 
108.85 

  R$ 30.66 R$ 27.78 R$ 28.62 

Produção 

pesqueira (Kg ha-1 
ano-1) 

63.00 39.00 11.60 18 a 667    

*Correção calculada a partir do índice de inflação “IPCA geral” para cada período de entrada até ao período de saída mai/2014, 
com correção variável de até 133,68%, para 2000. 
1 Ceregato & Petrere, 2003; 2 Petrere, 1996; 3 Petrere, 1995; 4 Walter, 2000; 5 Minte-Vera, 1997; 6 Petrere, 2006 
 

Lambaris, carpas, traíras e os saguirus são pescados com rede de espera convencional.  Já os pescadores 

profissionais do lago Paranoá utilizam tarrafas e redes de espera.  A pesca é constituída principalmente de Tilápias do 

Nilo, lambaris, carpas, traíras (Hoplias malabaricus), saguiru, bagres, cascudos e acarás.  
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A carga horária trabalhada é de 4,5 dias.semana-1 na represa Billings e de 5,4 dias.semana-1 para a represa do 

Paranoá. Normalmente, os pescadores têm uma renda extra média, não relacionada à pesca, de R$ 410,00 (atualizados 

para R$ 960,00). Os custos envolvem gastos com manutenção de barcos, motores, equipamentos de pesca, combustível, 

comercialização, gelo e despesas com transporte, sendo que os mais expressivos foram mostrados na Tabela 5.  

 

Tabela 5 - Custos de equipamentos para pesca em Billings e Paranoá. 

Custos Preço Vida útil (anos) 

Barcos de alumínio R$ 3 505.00 8.25 (dp 5.3) 

Barcos de madeira 

compensada 
R$ 400.00 1.6 (dp 1.4) 

Motor R$ 5 000.00 12 

Rede de espera R$ 50.00 1.2 

Tarrafa R$ 180.00 0.77 

              Extraído de Petrere (2006), valores corrigidos pelo índice de inflação IPCA geral até 2014.  

 

A renda nestes reservatórios foi obtida pelo somatório das capturas subtraído pelas doações e pelo consumo, e o 

valor deste total multiplicado pelo preço do pescado. A relação, neste caso, foi aproximadamente 40 toneladas de captura 

e 10 toneladas de consumo/doações. A maior rentabilidade observada no lago Paranoá foi explicada pelo uso de  canoas 

mais baratas, sem motor e sem combustível, menos esforço de pesca por menores viagens e pela comercialização direta 

com o comprador final. Outro ponto é a estratégia de comercialização dos pescadores. Na represa de Billings, o peixe é 

vendido em forma de filé (a cada 4,0 kg de peixe, consegue-se 1,0 kg de filé), o que facilita a venda, mas é muito 

dependente do intermediário, já que está longe de qualquer ponto de venda, diminuindo seu lucro consideravelmente 

(Petrere, 2006). 

 

3.6 Curva de regressão Comprimento (cm) versus Biomassa Individual (g) 

No presente trabalho foi feita uma análise dos resultados de coletas de peixes de todos os relatórios de 

monitoramento ictiológico disponíveis e disponibilizados pela Rio PCH I da PCH Pedra do Garrafão. A seguir, os dados 

de tamanho corporal e biomassa dos indivíduos foram plotados em um gráfico massa versus comprimento corporal. Em 

todos os cenários enumerados na seção de metodologia deste relatório, a curva de regressão obtida para 90% dos dados 

retornou a mesma equação, conforme apresentado pela figura abaixo (Figura 3) (Anexo III) 



 

  Página 16 de 55 

 

Figura 3 - Curva de regressão (massa x tamanho corporal) obtida a partir dos dados de monitoramento da ictiofauna. 

 

A equação obtida para todas as regressões foi: 

M = A * EXP ( B / L ) + C    Equação 3 

Onde:  

M = massa (gramas),  

L = comprimento (cm),  

A = 2,121  

B = - 49,47   

C = 8,371  

 

O desvio padrão da curva foi de ± 21,0 gramas, coeficiente de correlação de 93% e média de residuais de 15,0 

gramas para Pedra do Garrafão. Os outros 10% retornaram uma curva levemente diferente, correspondente à espécie 

L. Castaneus, para todos os cenários. 

 Para o cálculo de densidade final, considerou-se as médias aritméticas dos FPUA’s de cada setor e a média 

ponderada, pelo volume, destes valores. 

A massa média utilizada para multiplicar pela densidade e pelo volume foi obtida a partir do quadro de TS (taget 

strength ou força do alvo) médio de cada transecto realizado em campo. Esse valor, então, foi convertido a comprimento. 

O comprimento foi convertido a valor de massa individual utilizando a Equação 3 (Anexo I).  
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Observamos uma variação no número de indivíduos contabilizados pela ecocontagem com o aumento da 

profundidade, bem como uma redução nos valores médios de TS. Isto deve -se ao fato que no setor 3, mais profundo, há 

uma maior complexidade de habitats, e que o distanciamento da sonda gera, na ecocontagem, a contabilização do 

mesmo organismo mais de uma vez. A ecointegração desconta automaticamente estes valores, sendo que os valores 

de FPCM são muito similares entre os setores 1 e 3. Como a contagem absoluta de alvos é muito maior no setor 3 do 

que no setor 1 e os seus respectivos alvos são muito menores, presume-se que haja um viés destes dados, e foi para 

reduzir o impacto deste viés que consideramos a média simples das massas relacionadas a peixes. Este valor similar é 

corroborado pelos relatórios de monitoramento de ictiofauna onde, nos pontos 02 e 03 (dentro do reservatório, um 

próximo à barragem outro próximo ao setor 1, respectivamente), os valores médios de massa dos organismos do ponto 

02 são praticamente idênticos aos valores médios de massa dos organismos do ponto 03.  

Outras fontes de erro no valor total de biomassa que devem ser contabilizadas são: (a) o erro intrínseco de 

calibração e uso da sonda, quando da coleta de campo; (b) o erro do operador quando da identificação dos ecoalvos e 

da escolha dos parâmetros; (c) o erro da equação de Love (1977), que é uma equação generalista, mas que 

frequentemente retorna valores confiáveis (Boswel ET AL 2008); (d) o erro da adequação da curva de regressão e, (e) o 

erro da não utilização da espécies L. castaneus, que apresenta proporções corpóreas levemente diferentes das 

proporções observadas em todas as outras espécies, aqui desconsideradas. 

3.7 Densidade de ecoalvos associados a peixes na PCH de Pedra do Garrafão  

 A densidade média de ecoalvos encontrada neste estudo para o reservatório de Pedra do Garrafão foi de 

1,1 ecoalvos associados a peixes por metro quadrado (FPUA). A zona limnética, mais próxima à barragem e a zona 

riverina, sob influência direta do Rio Itabapoana, foram as que apresentaram as maiores densidades de indivíduos/m2 

(Tabela 6, Figura 4). 

 

Tabela 6 - Densidade de ecoalvos associados a peixes por metro quadrado. 

Região 
Densidade 

(ecoalvos/m2) 

Setor 1 1,2 

Setor 2 0,8 

Setor 3 1,1 

Total 1,1 
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Figura 4 - Densidade de ecoalvos associados a peixes em diferentes compartimentos do reservatório Pedra do Garrafão. 

 

Um dos principais “dogmas” dos padrões de distribuição das ictiocenoses refere-se ao fato de que muitos 

pesquisadores e pescadores acreditam que grande parte da ictiofauna tende a habitar a zona litorânea. No presente 

estudo, podem ser observadas aglomerações de ecoalvos associados a peixes em regiões mais profundas do 

reservatório de Pedra do Garrafão (Figura 5), levando em consideração que a profundidade média é de 2,3 m (Relatório 

Estudos de Batimetria, Hidroacústica e Hidrodinâmica no Reservatório da PCH Pedra do Garrafão). Esses padrões de 

densidade devem necessariamente ser considerados em qualquer modelo de pesca comercial sustentável em 

reservatórios tropicais. Outros reservatórios que vêm sendo estudados pelo Laboratório de Gestão Ambiental de 

Reservatórios (LGAR) da Universidade Federal de Minas Gerais (Reservatório do Manso, Nova Ponte, São Simão) 

apresentam padrões de distribuição vertical dos peixes similar ao de Pedra do Garrafão.   

 No Reservatório de Pedra do Garrafão, as maiores densidades foram observadas no setor 3 (zona limnética), ou 

seja, próximo à barragem (Figura 5) e nas profundidades entre 3,0 e 4,0 metros. Excetuando-se o setor 3, estes valores 

correspondem a valores próximos ao fundo nos setores 1 e 2. 
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Figura 5 - Densidade de ecoalvos (número de peixes por metro cúbico) associados a peixes por estratos de profundidades, em 
metros, no reservatório de Pedra do Garrafão. 

 

3.8 Distribuição espacial dos ecoalvos associados a peixes na PCH de Pedra do Garrafão 

 Após o processamento individual dos ecogramas, aplicando o software Visual Analyser ® - Biosonics e, em 

seguida, aplicando o procedimento de krigagem, ferramenta geoestatística presente no ArcGIS "Geostatisical Analyst", 

foram criadas cartas temáticas representando os diferentes padrões espaciais das distribuições de peixes (ecoalvos) no 

reservatório de Pedra do Garrafão (Figuras 06 a 08 e Anexo II). A escala de cores foi padronizada e mantida a mesma 

para todas as cartas, apresentada no Anexo II, inclusive para o relatório da PCH Pirapetinga. É notável a maior 

concentração de ecoalvos associados a peixes na zona limnética (um braço mais protegido) próxima à barragem, 

especialmente nas profundidades de 1, 4 e 5 metros.  

Na zona mediana do reservatório foi encontrada uma maior concentração de indivíduos a profundidades mais 

elevadas, ou seja, a 4,0 metros. A zona riverina apresentou densidades mais elevadas de peixes entre 2,0 e 4,0 metros 

de profundidade. 
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Figura 6 - Densidades (número de indivíduos por m3) de ecoalvos por profundidades (1 a 3 metros) na PCH Pedra do Garrafão 
obtidas com a sonda Hidroacústica Biosonics modelo DT -X em prospecções realizadas em Julho de 2013. 
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Figura 7 - Densidades (número de indivíduos por m3) de ecoalvos por profundidades (4 a 6 metros) na PCH Pedra do Garrafão 
obtidas com a sonda Hidroacústica Biosonics modelo DT -X em prospecções realizadas em Julho de 2013. 
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Figura 8 - Densidades (número de indivíduos por m3) de ecoalvos por profundidades (7 a 9 metros) na PCH Pedra do Garrafão 
obtidas com a sonda Hidroacústica Biosonics modelo DT -X em prospecções realizadas em Julho de 2013. 

 

 

 



 

 

3.9 Densidade e Biomassa de ecoalvos associados a peixes 

A prospecção hidroacústica a partir da qual esse relatório está embasado talvez seja a primeira tentativa 

de estimar a biomassa total de peixes na PCH de Pedra do Garrafão. Os valores obtidos para as densidades de 

ecoalvos associados a peixes podem ser observados nas Tabelas 07 e 08. Algumas hipóteses podem ser 

consideradas para explicá-las: (a) condições climáticas favoráveis, especialmente temperaturas mais elevadas 

durante a maior parte do ciclo sazonal; (b) abundância de recursos alimentares, tais como presença de 

vegetação ciliar, macrófitas e maior disponibilidade de organismos planctônicos; (c) o reservatório estar em fase 

heterotrófica, (d) presença de escada de peixes que possibilita uma contínua colonização nessa PCH e nos 

trechos médios do rio Itabapoana.  

O cenário de exploração comercial e sustentável da atividade de pesca que se abre na região contrasta 

com os relatórios e estudos existentes sobre a atividade de pesca ao longo do rio Itabapoana nos anos anteriores 

ao fechamento das usinas. Os relatórios prévios voltados à comunidade de peixes sugerem que a atividade de 

pesca existente anteriormente à construção das usinas hidroelétricas não eram atividades tipicamente 

comerciais que sustentavam uma cadeia produtiva organizada com envergadura comercial que pudesse ser 

mensurada por indicadores econômicos tradicionais (tributos, renda, empregos). Há registros de locais ou pontos 

isolados onde havia uma maior concentração de pescadores (pesca desportiva ou pesca artesanal). Entretanto, 

tais estudos não trazem maiores informações sobre a produção efetiva desses locais e o seu possível impacto 

nas economias locais e regional.   

.  

3.9.1 Biomassa em Pedra do Garrafão 

A Tabela 7, e as Figuras 9 e 10, a seguir, apresentam as estimativas de biomassa de peixes nos 

principais setores (Z1, Z2 e Z3) da PCH de Pedra do Garrafão obtidos a partir da aplicação das Equações 1 e 

4, acima. Os dados presentes nessa tabela foram obtidos a partir de uma nova análise dos dados de 

hidroacústica coletados em Junho de 2013 utilizando valores de TS obtidos a partir da análise dos valores de 

tamanho médio dos peixes encontrados nos relatórios de monitoramento da ictiofauna dessa PCH, que nos 

foram disponibilizados pela Rio PCH I.  

O setor 3 (zona limnética), mais próximo à barragem, foi aquele onde os maiores valores de biomassa 

foram encontrados. O setor 1 (zona riverina) chegou a valores por área de biomassa de peixes muito próximos 

ao que foi observado para o setor 3, mas como tem uma menor representatividade sobre a área total do 

reservatório, apresentou um valor total bem menor. Já a região intermediária (setor 2) revelou possuir tanto 

valores de biomassa por área e totais bem menores do que os setores 1 e 3 (Tabela 7). 
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 Segundo nossas estimativas, a PCH de Pedra do Garrafão possui, no seu total, uma biomassa de 

ecoalvos associados a peixes próxima a 56,9 toneladas de peixes. Deve-se levar em consideração que este 

valor encontrado refere-se a somente uma amostragem no período de seca (julho de 2013), incluindo tanto as 

espécies comerciais quanto as demais espécies de peixes sem valor comercial. Este valor refere-se a 

134,3 hectares (o reservatório possui 270 ha, no total), que foi a área varrida pela prospecção dos dados de 

hidroacústica, correspondente aos três setores (Figura 2). A área navegada é aproximadamente a mesma área 

destinada à pesca, segundo o zoneamento proposto no Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do 

Reservatório - PACUERA. 

 

Tabela 7 - Biomassa total estimada de ecoalvos associados a peixes do reservatório de Pedra do Garrafão. 

Região 
Massa média 

(g) 
Área (m2) 

Biomassa 
Total da 
PCH(Kg) 

Biomassa por 
Área 

(Kg.ha-1) 

Setor 1 39,0 376.743,1 17.038,9 452,3 

Setor 2 39,0 179.430,3 5.815,5 324,1 

Setor 3 39,0 787.639,0 34.040,2 432,2 

Total  1.343.812,4 56.894,6 423,4 

 

 

Figura 9 - Biomassa total estimada de ecoalvos associados a peixes do reservatório da PCH Pedra do Garrafão. 
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Figura 10 - Biomassa por hectare no reservatório da PCH Pedra do Garrafão. 

 

 

3.10 Produção Natural de Peixes e Produtividade Pesqueira 

O uso do modelo de Downing & Plante (1993), e suas equações 2 e 3, descritas acima, requerem os  

parâmetros listados abaixo (Tabela 8). Os valores de produção natural de peixes (Tabela 9) foram obtidos usando 

os parâmetros descritos na tabela anterior e resultam da aplicação dos mesmos às equações 2 e 3.  

Primeiramente, são reproduzidas as biomassas estimadas para os três setores da PCH de Pedra do Garrafão 

presentes na Tabela 08. Em seguida, estimou-se os valores máximos da biomassa dos indivíduos (B), que foram 

considerados os mesmos para todos os setores (Anexo I). A seguir, foram aplicadas as equações do modelo de 

Downing e Plante. 
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Tabela 8 - Parâmetros de entrada para cálculo de produção da população de peixes segundo o modelo de Downing & 
Plante (1993). 

Parâmetros 
PCH de Pedra do Garrafão 

 
 

Setor 1 Setor 2 Setor 3  

Biomassa de Peixes B (Kg ha-1) 432,0 324,0 432,0  

Massa individual máxima M (g) 208,0 208,0 208,0  

Temperatura T  (ºC) 25,0 25,0 25,0  

 

A partir dos valores de biomassa total, temperatura e massa individual máxima, a produção da população 

de peixes foi calculada e retornou os valores mostrados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Produção natural (em Kg ha-1 ano-1) da população de peixes do reservatório de Pedra do Garrafão. 

PCH Pedra do Garrafão 
Equação 2 Equação 3 

Setor 1 Setor 2 Setor 3 Setor 1 Setor 2 Setor 3 

Produção (Kg ha-1 ano-1) 381,0 273,0 364,0 535,0 392,0 513,0 

 

Populações não pescadas podem ser vistas como estáveis e de produção moderada, enquanto que 

populações pescadas são dinâmicas com maior renovação de peixes individuais, à medida que os peixes 

maiores e mais velhos são pescados. Os fatores que influenciam este fenômeno são a capacidade do habitat de 

conter os peixes, a perda ou ganho de hábitats (no caso de represas, ganho), flutuações na capacidade do 

hábitat de manter as populações, como alterações de salinidade e temperatura (Wallace and Fletcher, 1996). 

De forma geral, sugere-se que aproximadamente 15% da produção natural de peixes pode ser prontamente 

pescada, retirada do sistema, de forma sustentável. Downing ET AL (1990) observaram que a produção biológica 

de peixes e as taxas de pesca sustentável são fortemente correlacionadas, sendo os fatores que influenciam 

taxas de produção de peixes também os que influenciam a pesca sustentável. Em reservatórios tropicais 

pequenos compostos por peixes pequenos, a exploração de pescado  sustentável pode alcançar valores tão altos 

quanto 50% da biomassa. 

Em um sistema de lagos do Canadá, Kelso (1985) estimou uma biomassa total de peixes entre 5,2 e 24,8 

kg ha-1, em que a produção pesqueira variou de 2,2 a 6,6 kg ha-1 ano-1, operando de uma forma idêntica à 

biomassa total, onde esta foi influenciada fortemente pela profundidade do lago.  Por mais que este seja um 

exemplo extremo de renovação de ictiofauna, ele ilustra como em determinadas condições a população de 

peixes pode suportar grandes esforços de pesca. 



 

  Página 27 de 55 

Por que populações de peixes sob os efeitos da pesca podem ter uma maior produtivi dade se 

comparadas àquelas livres dessa pressão? As populações de peixes que não sofrem os efeitos da pesca são 

geralmente compostas por indivíduos mais velhos se comparadas às populações sob os efeitos da pesca. Os 

peixes fora da pressão de pesca ficarão mais velhos e tendem a dominar o hábitat, permitindo que apenas uma 

pequena parcela de peixes jovens ocupem seus lugares. Quando a pesca é introduzida, os peixes maiores são 

pescados, deixando um “nicho vago” para os peixes mais novos, que então terão uma taxa maior de 

sobrevivência até a idade adulta. Esta produção extra, juntamente com os efeitos de pesca de peixes , pode 

resultar no efeito de “Surplus Production”.  

A teoria da “Surplus Production” dita que em uma população em que não há pesca, a biomassa total de 

peixes vai se aproximar da capacidade máxima de peixes que podem viver naquela área. Na grande maioria dos 

lagos estudados por Downing ET AL (1990), ou seja, 84% desses lagos, a produção pesqueira esteve na faixa 

dos 15% da biomassa total, algo em torno dos 4,0 kg ha-1 ano-1. Há de se atentar que são cálculos e estimativas 

baseados em diferentes tipos de habitats. Entretanto, algo que parece ser global e corrobora com o fenômeno 

da “Surplus Production” é o aumento das taxas de produção em ambientes explorados, aumentando em 

aproximadamente 70% em comparação às comunidades não exploradas, concordando também com o senso 

comum de que populações onde há pesca são compostas de peixes mais jovens, com taxas de crescimento 

mais altas (Downing & Plante 1993). 

 Considerando o acima exposto relativo à teoria do “Surplus Production”, apresentamos, a seguir, a 

Tabela 10 onde são feitas estimativas das produtividades pesqueiras máximas na PCH.  Os valores obtidos 

nessa tabela indicam a quantidade máxima de peixes que podem ser pescados nas áreas delimitadas, no 

reservatório em questão. Pode haver uma maior exploração caso o reservatório mostre capacidade de suportar 

maiores retiradas, o que é provável devido à sua comunidade de peixes, já que as estimativas que retornaram o 

valor de 15% consideravam todos os tipos de lagos, inclusive oligotróficos de regiões temperadas, de produção 

e renovação de biomassa notavelmente baixas. Sabe-se que os reservatórios são, em geral, mais produtivos do 

que lagos naturais. Adicionalmente, os reservatórios mais recentes são mais produtivos que os mais antigos. A 

morfometria também influencia essas estimativas já que os reservatórios menores são mais produtivos que os 

maiores.  

As produções pesqueiras estimadas para a PCH de Pedra do pode ser considerada de médias a 

elevadas (70 a 136 kg.ha-1 .ano-1 para a PCH Pedra do Garrafão). Para ser ter uma ideia comparativa, os 

reservatórios mais produtivos do Brasil localizam-se no Nordeste, em que uma média de 3,2 pescadores por km2 

(para 17 grandes reservatórios) produzem 151,8 Kg há-1 ano-1 (Petrere, 1996). É interessante notar que a grande 

maioria desses reservatórios sofreu peixamentos com tilápias na década de setenta, patrocinados pela extinta 

SUDEPE. 
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Tabela 10 - Produtividade pesqueira máxima nas PCH de Pedra do Garrafão. 

Reservatório de Pedra do Garrafão  

Parâmetros 
Equação 2 Equação 3 

Setor 1 Setor 2 Setor 3 Setor 1 Setor 2 Setor 3 

Produção Natural (kg ha-1 ano-1) 381 273 364 535 392 513 

Produtividade 15%  (kg ha-1 ano-1) 57 41 55 80 59 77 

Surplus Production - Produção + 70% (kg 
ha-1 ano-1) 

648 464 619 910 666 872 

Produtividade 15% da Surplus Production 
(kg ha-1 ano-1) 

97 70 93 136 100 131 

Produtividade pesqueira máxima anual 
por setor do reservatório (Kg ano-1) 

3.660 1.249 7.311 5.140 1.794 10.303 

Produtividade pesqueira máxima anual 
total (z1+z2+z3)  
(Kg ano-1) 

12.220 17.237 

 

As estimativas apresentadas na Tabela 10 podem ser tanto subestimadas ou superestimadas, e serão 

fortemente influenciadas de acordo com a resposta que a assembleia de peixes local irá reagir frente a 

exploração contínua. A liberação de nichos e alterações nos recursos, bem como o desequilíbrio causado pela 

preferência de algumas espécies em detrimento de outras, pode rão causar uma sobrepesca de um determinado 

tipo de peixe, mesmo que haja a manutenção da biomassa total para todas as espécies. Para melhor definir a 

forma de exploração deste recurso, sugerimos a leitura e utilização das diretrizes sugeridas pelo livro “A guide 

to fisheries stock assessment – from data to recommmendations” de autoria de Andrew B. Cooper, pelo 

Departamento de Recursos Naturais da Universidade de New Hampshire, USA. 

Sugerimos ainda mudanças no monitoramento ictiológico no sentido de garantir dados que possam 

melhorar a nossa capacidade de melhor avaliar o potencial da pesca exploratória no reservatório de Pedra do 

Garrafão, sugere-se manter dados cumulativos anuais (estações seca e chuvosa) para diversidade, abundância 

de cada espécie e abundância total de indivíduos, em CPUE, para que se tenha uma ideia mais clara dos 

impactos da pesca nas comunidades, bem como o local de reprodução e desova - análises ictioplantônicas - e 

hábitos migratórios. Além disso, sugere-se um questionário a ser entregue aos pescadores para coleta de dados 

de pesca, como sexo e idade dos espécimes e a área de pesca preferencial, dentre outros aspectos. 
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4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 O presente estudo possibilitou, pela primeira vez, uma avaliação “in situ” dos estoques de peixes e sua 

capacidade exploratória em pesca comercial na PCH de Pedra do Garrafão. A partir da análise dos peixes 

capturados em diferentes épocas foi possível montar um modelo empírico (regressão não linear) que possibilitou 

a estimativa das biomassas de peixes a partir do target strength (força do alvo), TS, obtidos nas prospecções 

hidroacústicas realizadas pela Icatu Meio Ambiente Ltda e a partir das coletas ictiológicas realizadas pelas 

consultorias NP e Rumo. 

 É provável que o fechamento da barragem tenha gerado um processo similar ao observado no modelo 

conceitual desenvolvido por Agostinho (2007), onde num primeiro momento há um grande aumento da biomassa 

e densidade da grande maioria dos peixes, isso devido a um aumento temporário nas condições de trofia da 

água (fase heterotrófica). Com o tempo, contudo, esse aumento da produção de peixes vai dando lugar a um 

cenário mais conservador com um gradual abaixamento das biomassas das principais espécies de peixes, 

tendendo a um equilíbrio dinâmico (Figura 11). 

 

Figura 11 - Modelo conceitual das variações de rendimento durante as diferentes fases do represamento, retirado e 
adaptado de Agostinho ET AL (2007). 

 

 O esgotamento dos estoques pode ocorrer pelo insucesso reprodutivo das espécies de peixes, pela 

variação abrupta nos níveis do reservatório, decorrentes de procedimentos operacionais e pelo elevado esforço 

de pesca que se instala na fase heterotrófica. Uma eventual redução no volume do pescado resulta em um 

aumento no esforço de pesca, que não só não recuperará o rendimento passado, mas também irá contribuir 

para acelerar e intensificar a tendência de queda, fato visto muito claramente em reservatórios antigos e bem 

documentados, como Itaipu, Sobradinho e Tucuruí (Agostinho, 2007). 
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 A pesca artesanal que é feita ao longo dos rios tropicais do Brasil usa artefatos e técnicas tradicionais 

que muito pouco se relaciona com a pesca sustentável em um novo reservatório tropical. A pesca em 

reservatórios requer técnicas, instrumental e capacitação muito mais complexas, um grande conhecimento sobre 

o funcionamento do ecossistema, uma perfeita integração com o regime operacional do empreendimento (no 

caso de hidroelétricas ou de concessionárias de água, por exemplo). Essa atividade tem que estar integrada ao 

zoneamento sócio-econômico-ambiental do reservatório (Figura 12). 

 

Figura 12 - Planejamento para atividades de pesca comercial e aquicultura em reservatórios 

 

 No reservatório de Pedra do Garrafão, as assembléias de peixes se distribuem de modo heterogêneo 

em sua respectiva área de inundação, sendo a zona riverina uma área rica em peixes que merece uma atenção 

especial tanto em termos de conservação quanto em termos de sua gestão comercial.  

 O reservatório de Pedra do Garrafão exibe densidades e biomassas de peixes de médias a elevadas. O 

modelo de produtividade usado permitiu estimar uma produtividade  máxima para as PCH´s estudadas em uma 

faixa de 70 a 136 kg.ha-1.ano-1. Mesmo que esses valores estejam acima da faixa 39-63 kg.ha-1.ano-1 observadas 

para os reservatórios da região sudeste, podem não ser sustentáveis por longos períodos de tempo se não 

ocorrer um ordenamento pesqueiro. É importante destacar que os reservatórios produtivos do Nordeste podem 

atingir produções superiores a 500 kg.ha-1.ano-1, em áreas totais muito maiores e com a utilização de técnicas 

de peixamento. Os valores de produtividade estimados para o reservatório da PCH sugerem, portanto, que é 

plenamente viável a pesca comercial nesta região, desde que praticados de forma sustentável, pois a sobrepesca 

pode resultar em declínio da população natural de peixes. Deve-se ter em mente que, apesar da capacidade 
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produtiva por hectare ser alta, a área do reservatório é diminuta, suportando apenas uma parcela dos 21 

pescadores ociosos. 
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ANEXO I - Cálculos
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101811 102523 102808 103027 103236 103534 142113 143118 144118 144317 151150 152150 152956 153744 154744 
Número de ecoalvos (Z1) 

3 1 0 0 0 3 7 1 0 0 2 4 20 5 0 
2 1 0 0 1 0 4 2 0 2 9 1 1 3 1 
2 0 0 0 2 0 7 2 1 1 12 0 3 10 2 
0 0 0 3 0 0 7 0 0 0 7 2 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 4 
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 2 0 3 3 3 28 5 1 3 34 14 24 22 7 
               

Ts médio (Z1) 
-53.88 -49.17    -52.92 -50.74 -52.52   -49.00 -47.94 -55.07 -54.56  
-49.24 -43.55   -50.96  -51.67 -46.83  -40.12 -53.01 -51.91 -57.13 -46.14 -57.69 
-57.73    -54.75  -53.05 -47.94 -54.94 -36.16 -50.06  -53.07 -48.72 -56.28 

   -38.22   -40.24    -49.78 -57.83    
           -35.83  -52.39 -53.03 
      -53.71    -51.40 -38.28  -54.64  
      -38.52    -54.82 -47.61    
               

Comprimento médio (Z1) 
4.10 7.17    4.60 5.95 4.82   7.32 8.30 3.56 3.78  
7.11 13.98   5.80  5.33 9.47  21.00 4.55 5.18 2.79 10.28 2.61 
2.60    3.70  4.53 8.30 3.62 33.60 6.45  4.52 7.57 3.08 

   26.31   20.70    6.67 2.57    
           34.94  4.89 4.54 
      4.19    5.51 26.13  3.75  
      25.39    3.67 8.63    

Massa média (Z1) 
8.38325 10.5161    8.41591 8.89334 8.44497   10.8329 13.8447 8.37297 8.37545  

10.396200 69.9427   8.79026  8.56907 19.7937  209.488 8.41101 8.52249 8.37104 25.5963 8.37101 
8.37101    8.37430  8.40899 13.8447 8.37343 494.905 9.36584  8.40801 11.4416 8.37123 

   331.966   202.805    9.64909 8.37101    
           523.213  8.45756 8.40999 
      8.38659    8.63640 327.647  8.37492  
      310.647    8.37395 15.2527    
               

Massa média geral (Z1)             
64.3724               
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Número de ecoalvos 

135535 140546 141330 103818 104743 105438 

6 3 12 1 19 1 

14 5 3 3 2 5 

8 6 6 2 5 8 

3 3 4 4 2 1 

0 5 0 8 2 10 

0 1 3 4 2 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

31 23 28 22 32 25 

      

TS médio (Z2) 

-51.09 -43.10 -52.96 -50.55 -48.75 -49.54 

-48.53 -49.34 -48.93 -45.97 -54.48 -49.17 

-52.08 -48.50 -50.88 -51.56 -50.26 -44.41 

-50.84 -52.40 -47.04 -53.41 -44.70 -39.10 

 -45.61  -45.37 -52.58 -44.87 

 -47.87 -54.87 -42.09 -48.20  

      

Comprimento médio (Z2) 

5.711464 14.74358 4.574627 6.089512 7.539907 6.865060 

7.739380 7.029972 7.380531 10.48733 3.819488 7.173259 

5.078278 7.766987 5.85561 5.401578 6.302762 12.620520 

5.883476 4.889018 9.236561 4.336704 12.19351 23.702200 

 10.94515  11.26141 4.785676 11.949950 

 8.370026 3.646717 16.6213 8.048529  

      

Massa média (Z2) 

8.738187 82.3873 8.413666 8.999662 11.37082 9.944949 

11.92352 10.23482 10.97454 27.33462 8.37603 10.51612 

8.4957 12.00516 8.825451 8.5944 9.198541 50.46212 

8.844004 8.456524 18.38269 8.394573 45.06334 271.4607 

 31.47099  34.59736 8.439738 42.15123 

 14.12139 8.373723 116.5018 12.91214  

      

Massa média geral (Z2)    

29.2489    
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Número de ecoalvos (Z3) 
110511 111544 112359 113315 114403 115406 120234 120458 121458 123247 123428 124245 125147 130147 130356 131356 131725 132725 132840 133840 134440 

5 5 8 12 6 1 3 13 6 0 63 3 14 3 10 3 8 0 13 0 10 
11 12 8 42 13 8 2 12 22 2 9 6 19 4 13 2 12 1 6 6 11 
12 4 22 20 14 19 5 19 8 0 8 8 17 2 21 2 1 0 0 7 14 
3 8 32 14 7 10 0 0 0 0 10 5 7 4 20 4 8 0 0 2 14 
0 7 44 10 4 2 2 0 0 0 0 6 40 6 18 5 10 0 0 0 9 
0 3 75 14 0 6 5 2 0 0 1 5 43 10 43 3 10 0 0 0 6 
0 7 39 1 4 14 9 0 0 0 1 13 36 8 37 1 13 0 0 0 7 
0 17 3 4 0 13 13 14 0 0 1 5 15 8 31 0 14 0 0 0 9 
0 7 0 2 0 11 1 0 0 0 1 3 6 1 0 0 17 0 0 0 5 
0 10 0 9 0 7 3 0 0 0 2 0 2 4 0 0 17 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 3 9 0 0 0 13 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 

                     
TS médio (Z3) 

-50.8 -49.2 -50.9 -51.8 -47.0 -46.2 -49.3 -48.2 -41.5  -48.8 -42.2 -47.4 -50.8 -48.2 -49.0 -49.7  -51.2  -50.4 
-49.2 -44.6 -49.4 -49.2 -50.3 -50.2 -51.4 -48.9 -44.7 -36.6 -53.3 -41.6 -47.7 -48.5 -50.1 -55.0 -42.3 -42.1 -45.5 -43.6 -47.3 
-49.4 -49.1 -49.2 -51.6 -51.4 -48.2 -45.0 -48.0 -41.8  -54.9 -46.4 -50.7 -51.6 -48.0 -47.4 -54.8   -48.3 -49.0 
-48.8 -48.0 -52.3 -51.1 -46.2 -49.4 0.0    -55.7 -41.0 -53.5 -56.8 -49.9 -51.0 -51.7   -51.8 -50.5 

 -52.2 -50.7 -51.6 -47.6 -50.7 -51.9     -46.9 -51.0 -52.2 -50.0 -51.3 -50.6    -46.6 
 -51.6 -50.3 -47.1  -49.7 -53.3 -49.1   -51.3 -46.0 -48.4 -50.8 -48.4 -37.6 -47.1    -47.8 
 -51.7 -50.0 -59.1 -50.0 -50.7 -52.4    -54.6 -50.2 -51.4 -52.2 -49.1 -46.8 -47.3    -49.8 
 -51.3 -55.1 -51.5  -49.7 -50.4 -48.2   -53.4 -50.6 -54.0 -52.9 -49.7  -49.6    -49.8 
 -50.7  -50.2  -49.5 -48.6    -56.9 -50.4 -55.0 -52.9   -48.0    -49.0 
 -49.6  -52.7  -55.7 -47.9    -53.6  -55.6 -53.8   -48.8     
     -54.8 -45.1    -49.6      -48.3     

Comprimento médio (Z3) 
5.91 7.14 5.87 5.26 9.32 10.19 7.06 8.02 17.91  7.47 16.35 8.88 5.95 8.10 7.32 6.72  5.65  6.18 
7.19 12.28 7.01 7.18 6.29 6.35 5.49 7.42 12.15 32.08 4.40 17.53 8.59 7.74 6.46 3.60 16.31 16.64 11.06 13.91 8.91 
7.00 7.22 7.18 5.40 5.50 8.06 11.81 8.29 17.29  3.66 9.99 6.02 5.41 8.21 8.85 3.69   8.00 7.28 
7.50 8.27 4.98 5.73 10.19 6.96     3.32 18.96 4.27 2.90 6.61 5.77 5.30   5.27 6.14 

 5.04 5.97 5.40 8.65 5.98 5.19     9.35 5.78 5.03 6.51 5.57 6.05    9.70 
 5.41 6.29 9.14  6.76 4.41 7.26   5.58 10.45 7.91 5.88 7.85 28.22 9.18    8.47 
 5.30 6.52 2.20 6.53 6.02 4.87    3.79 6.34 5.48 5.02 7.22 9.56 9.01    6.69 
 5.56 3.56 5.41  6.71 6.18 8.04   4.34 6.03 4.04 4.63 6.71  6.81    6.67 

 5.99  6.37  6.91 7.71    2.87 6.21 3.59 4.62   8.27    7.28 
 6.86  4.70  3.30 8.38    4.24  3.36 4.13   7.52     
     3.66 11.68    6.82      7.97     
                     

Massa média (Z3) 
8.86 10.45 8.83 8.55 18.90 24.92 10.30 12.81 142.36  11.19 111.24 16.45 8.89 13.08 10.83 9.72  8.71  9.08 

10.55 46.14 10.20 10.53 9.18 9.25 8.63 11.06 44.54 462.12 8.40 134.60 15.07 11.92 9.37 8.37 110.50 116.88 32.61 68.91 16.62 
10.17 10.61 10.53 8.59 8.63 12.95 40.52 13.81 129.60  8.37 23.36 8.94 8.60 13.51 16.30 8.37   12.75 10.76 

11.28 13.73 8.47 8.75 24.92 10.11     8.37 164.51 8.39 8.37 9.56 8.77 8.56   8.55 9.04 
 8.49 8.90 8.59 15.35 8.91 8.53     19.04 8.78 8.48 9.43 8.67 8.97    21.28 
 8.60 9.18 17.82  9.78 8.40 10.70   8.67 27.02 12.44 8.84 12.26 375.84 18.07    14.54 
 8.56 9.45 8.37 9.46 8.94 8.45    8.38 9.24 8.63 8.48 10.61 20.37 17.12    9.67 

 8.66 8.37 8.60  9.71 9.08 12.88   8.39 8.95 8.38 8.42 9.71  9.85    9.65 
 8.92  9.27  10.01 11.84    8.37 9.10 8.37 8.42   13.73    10.76 
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 9.93  8.43  8.37 14.16    8.39  8.37 8.38   11.32     
     8.37 39.11    9.88      12.65     

                     
Massa média geral (Z3)                   
23.4225                     
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Espécies consideradas para cálculo de massa máxima individual 

Astyanax fasciatus Astyanax bimaculatus Awaos tajasica 

Centropomus Sp. Cetengraulis edentulus Crenicichla lacustris 

Especie nova (cascudo) Genidens genidens Geophagus brasiliensis 

Hoplias malabaricus Hoplosternum littorale Hypostomus affinis 

Leporinus conirostris Leporinus copelandii Mugil curema 

Pimelodella lateristriga Prochilodus lineatus Prochilodus vimboides 

Brycon opalinus Caranx latus  

Cyphocharax gilbert Eigenmannia verescens  

Gymnotus carapo Harttia loricariformes  

Hypostomus luetkeni Leporinus conirostris  

Oligosarcus hepsetus                      Parauchenipterus striatulus 

Rhamdia quelen   

Massa máxima individual de cada espécie (g) 

55 35 244 

153 243 82 

89 77 143 

68 342 201 

369 321 582 

41 389 306 

33 238  

308 172  

295 272  

169 232  

113 190  

410   

Número total de indivíduos capturados por espécie 

63 42 1 

1 9 2 

6 1 2 

83 16 16 

8 31 7 

18 120 2 

2 37  

15 50  

32 5  

15 259  

97 181  

21   

Médias ponderada das massas máximas (g) 

208 
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ANEXO II – Cartas temáticas 
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Escala de Cores - HSV SCALE 

FPCM    

Mínimo Máximo Cinza 
0.00 0.20 0 5 70 

  Magenta 
0.20 0.40 300 20 100 

0.40 0.60 301 28 97 
0.60 0.80 301 36 95 

0.80 1.00 301 45 92 
1.00 1.20 301 54 88 

1.20 1.40 301 64 85 

1.40 1.60 300 76 82 
1.60 1.80 300 100 78 

  
Vermelho - 

Amarelo 

1.80 2.00 60 100 96 

2.00 2.20 51 100 96 

2.20 2.40 42 100 96 
2.40 2.60 34 100 96 

2.60 2.80 25 100 96 
2.80 3.00 17 100 96 

3.00 3.20 8 100 96 
3.20 3.40 0 100 96 

  Verde- Azul 
3.40 3.60 115 92 80 

3.60 3.80 126 80 82 
3.80 4.00 137 78 85 

4.00 4.20 148 78 87 
4.20 4.40 159 80 90 

4.40 4.60 170 85 92 
4.60 4.80 180 100 95 

4.80 5.00 191 84 95 

5.00 5.20 202 80 94 

5.20 5.40 214 79 93 

5.40 5.60 223 81 92 

5.60 5.80 230 85 91 

5.80 6.00 233 97 89 
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ANEXO III – Curvas de Regressão 
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