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1 INTRODUÇÃO 

 

As obras no canal de adução da PCH de Pedra do Garrafão resultarão, principalmente, na alteração do ponto de tomada 

de água, no reservatório e na implantação de um mecanismo de contenção de ictiofauna, denominado portal, que espera-

se seja responsável pela redução de influxo de ictiofauna (e outros materiais indesejados) no canal de adução. A 

avaliação da quantidade e do tipo de ictiofauna presente neste canal pode auxiliar na tomada de decisões quanto à 

geração e às ações a serem tomadas no momento da inauguração do portal. 

 

2 OBJETIVO 

 

O presente relatório, parte do Programa de Monitoramento Ictiológico da PCH de Pedra do Garrafão, tem o objetivo de 

avaliar a composição e quantidade de peixes presentes no canal de adução da mesma. 
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3 METODOLOGIA 

 

Para que a avaliação da composição e quantidade de peixes no canal fosse eficaz e houvesse redução da influência de 

fatores estocásticos, as redes foram deixadas durante 72 horas consecutivas, colocadas na tarde do dia 11/11/2014 e 

retiradas na tarde do dia 14/11/2014, com vistorias a cada 12 horas. A vistoria estava prevista para ser realizada de oito 

em oito horas mas, devido à baixa captura de peixes, foi ajustada para 12 h. Foram escolhidos três pontos (Figura 1) 

onde três redes de três malhas diferentes foram armadas, sendo as de malhas 30 mm, 40 mm e 50 mm. 

 

 

Figura 1 - Pontos de monitoramento do canal de adução da PCH de Pedra do Garrafão 

 

Os pontos foram distribuídos o mais equidistante possível, sendo os pontos 1 e 2 localizados acima da tela de contenção 

e o ponto 3 localizado próximo às turbinas. Suas características são informadas na Figura 2. 
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Figura 2 - Características ambientais dos três pontos de monitoramento do canal de adução da PCH de Pedra do Garrafão 

 

A equipe realizou a identificação em campo dos espécimes capturados, que foram prontamente devolvidos ao leito do 

TVR, adjacente ao canal. 

4 EVENTOS 

 

Na manhã do dia 12/11 observamos um aumento no fluxo de água no canal de adução, que foi ficando gradativamente 

mais túrbido à medida que se aproximou das 9 h da manhã. Esta turbidez e aumento do fluxo se mantiveram até o final 

da tarde. Nos foi informado que houve o acionamento das duas turbinas no máximo e o nível da água não abaixava, 

apenas o nível do canal (nível do canal este que não fora monitorado, apenas perceberam isso depois). A vazão de água 

que passou pelos tubulões foi inferior à vazão de água que passava pelas turbinas, por iss o a redução no nível do canal 

foi maior do que a redução no nível do reservatório. A figura 3 A ilustra o ocorrido, em que é possível se observar a 

sucção exercida pelos tubulões em uma água limpa. Na figura 3 B se observa a mistura da água limpa aos sedimentos 

da obra, resultando em uma água turva que percorreu o canal de adução nesta data (Figura 3). 
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Figura 3 - Aumento da captação no canal de adução da PCH de Pedra do Garrafão 

 

Dois dias depois foram retirados da região próxima às turbinas, no canal de adução, peixes já em estado avançado de 

putrefação, que provavelmente morreram sugados pelas turbinas no dia 12/11 e, quando as mesmas tiveram sua 

potência reduzida, a sucção cessou e os peixes boiaram (Figura 4). Um deles pertence ao gênero Centropomus e outro 

ao gênero Leporinus. 

 

Figura 4 - Resgate de indivíduos mortos próximos às turbinas da PCH de Pedra do Garrafão 

A 

C B 
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Notar as diferenças na quantidade de sedimentos suspensos na água entre do dia 12/11 e o dia 14/11 

 

Figura 5 - Diferenças na cor da água entre os dias 12/11 (esquerda) e 14/11 (direita) do canal de adução da PCH de Pedra do 

Garrafão. 

 

A hidrodinâmica e padrões de turbilhonamento e de tensões também foram alteradas durante o evento, como pode ser 

observado na figura 6. 

 

Figura 6 - Turbilhonamento no canal de adução da PCH de Pedra do Garrafão, durante o evento (acima) e após, no regime normal 

(abaixo) 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tabela 1 – Dados, por período, das coletas de ictiofauna no canal de adução da PCH de Pedra do Garrafão 

DIA 1 

 Ponto 1 

 Prochilodus lineatus Hypostomus luetkeni Brycon opalinus Geophagus brasiliensis Hypostomus affinis 

12/11 - manhã 1 1 1   

12/11 - tarde      

 Ponto 2 

 Prochilodus lineatus Hypostomus luetkeni Brycon opalinus Geophagus brasiliensis Hypostomus affinis 

12/11 - manhã 2 1    

12/11 - tarde      

 Ponto 3 

 Prochilodus lineatus Hypostomus luetkeni Brycon opalinus Geophagus brasiliensis Hypostomus affinis 

12/11 - manhã 3     

12/11 - tarde      

DIA 2 

 Ponto 1 

 Prochilodus lineatus Hypostomus luetkeni Brycon opalinus Geophagus brasiliensis Hypostomus affinis 

13/11 - manhã      

13/11 - tarde 4 1    

 Ponto 2 

 Prochilodus lineatus Hypostomus luetkeni Brycon opalinus Geophagus brasiliensis Hypostomus affinis 

13/11 - manhã      

13/11 - tarde 6   2  

 Ponto 3 

 Prochilodus lineatus Hypostomus luetkeni Brycon opalinus Geophagus brasiliensis Hypostomus affinis 

13/11 - manhã      

13/11 - tarde 5     

DIA 3 

 Ponto 1 

 Prochilodus lineatus Hypostomus luetkeni Brycon opalinus Geophagus brasiliensis Hypostomus affinis 

14/11 - manhã     1 

14/11 - tarde      

 Ponto 2 

 Prochilodus lineatus Hypostomus luetkeni Brycon opalinus Geophagus brasiliensis Hypostomus affinis 

14/11 - manhã  2    

14/11 - tarde      

 Ponto 3 

 Prochilodus lineatus Hypostomus luetkeni Brycon opalinus Geophagus brasiliensis Hypostomus affinis 

14/11 - manhã 1     

14/11 - tarde      
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A colocação de redes ocorreu no final da tarde do dia 11 de novembro de 2014, portanto a primeira checagem foi 

realizada no dia 12 de novembro. No momento da primeira checagem as condições ambientais eram estáveis, tempo 

aberto, fluxo lento de água no canal. No decorrer do dia houve aumento de geração, que desencadeou três fatores 

principais: 

- Aumento drástico da turbidez da água pela mistura da água clara do reservatório com os s edimentos oriundos 

da obra na montante do canal 

- Aumento drástico do fluxo e do turbilhonamento da água 

- Redução do nível do canal de adução, sem redução expressiva no nível do reservatório  

Estes eventos podem ter alterado o comportamento dos peixes que  no canal se estabeleceram, dada a ausência de 

captura na tarde do evento e na manhã do dia seguinte. A maior captura na parte da tarde do dia 2 pode ter sido 

influenciada pela menor velocidade da água (facilita o emalhamento) combinada ao aumento da turbidez, que se manteve 

alta mesmo depois do cessar das máquinas (redução da capacidade dos peixes de enxergarem e evitarem as redes) 

(Tabela 1).  

Tabela 2 - Captura de ictiofauna nos pontos de monitoramento do canal de adução da PCH de Pedra do Garrafão  durante os três 

dias de monitoramento. 

 Prochilodus 

lineatus 

Hypostomus 

luetkeni 

Brycon 

opalinus 

Geophagus 

brasiliensis 

Hypostomus 

affinis 

Totais 

Ponto 1 5 2 1 0 1 9 

Ponto 2 8 3 0 2 0 13 

Ponto 3 9 0 0 0 0 9 

Totais 22 5 1 2 1 31 

 

Foram capturados 22 exemplares de curimbatá (P lineatus), espécie mais abundante da área da PCH de Pedra 

do Garrafão, 6 exemplares de cascudos (H luetkeni e H affinis), 1 piabanha (B opalinus) e 2 acarás (G brasiliensis) 

(Tabela 2). A abundância foi similar nos três pontos, entretanto a composição variou. O ponto  2 apresentou o maior 

número de indivíduos e o ponto 1 o maior número de espécies, sendo que o ponto 3 apresentou apenas uma espécie de 

peixe. O tipo de substrato pode ter exercido influência nestes dados, já que os pontos 1 e 2 apresentavam fundo rochoso, 

ao menos em parte, e o ponto 3 apresentava fundo unicamente composto por manta asfáltica. Junto às turbinas, à jusante 

do ponto 3, foram retirados dois peixes mortos grandes, Centropomus sp (robalo) e Leporinus sp (piau), com peso 

superior a 3 kg cada, estes peixes não seriam capturados pelas redes de espera utilizadas, com malha máxima de 50 

mm. A presença de peixes grandes após a tela de contenção da porção central do canal pode ser devido a sua passagem 

na manutenção da tela após seu rompimento, poucos d ias antes do monitoramento. 
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 É interessante notar que, das espécies capturadas nas redes de espera, todas podem utilizar o canal e suas 

imediações como zona de vida, principalmente os P lineatus e as duas espécies de cascudos. 

 

 

Figura 7 - Análise canônica de coordenadas principais dos pontos, com as triplicatas somadas para constituição de uma amostra 

composta. 

 

 A análise canônica de coordenadas principais mostra a diferença da ictiofauna que os pontos, equidis tantes, 

apresentam (Figura 7). O ponto 2 é igualmente similar aos dois outros pontos e o ponto 3 é mais dissimilar ao ponto 1 

do que ao ponto 2. Essa gradação clara na composição dos pontos indica que à medida que se adentra no canal de 

adução, de montante para jusante, maiores são as diferenças do dos pontos de montante. Levando em conta os índices 

de diversidade (adiante no texto), a qualidade das comunidades também cai, indicando que menos espécies vão 

conseguindo chegar e se instalar nas áreas mais próximas às casas de máquinas, culminando no ponto 3 que apresentou 

apenas uma espécie, de acordo com este estudo. 
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Figura 8 - Análise canônica de coordenadas principais, das triplicatas 

 

Se consideramos os três dias como triplicatas e não somarmos seus valores, o gráfico da análise canônica indica uma 

separação espacial ligeiramente diferente, conforme visto na figura 8. As coletas do ponto 1 nos dias 2 e 3 foram 

virtualmente iguais (canto inferior esquerdo), as coletas no ponto 3 foram todas muito similares entre si, mas também 

similares com a coleta do ponto 2 no segundo dia (aglomeração no canto inferior direito), as coletas do dia 1 dos pontos 

1 e 2 foram muito similares (centro) e as do ponto 2 dia 3 diferiram de todo o restante. Fica clara a diferença entre os 

pontos 1 e 3, entretanto o ponto 2 se assemelha mais ao ponto 1 em alguns dias e mais ao ponto 3 em outros.  
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Figura 9 – Dendograma dos pontos tomados como triplicatas 

 

O dendograma da Figura 9 demonstra que há uma certa similaridade entre o ponto 3 e o ponto 2, o que indica que a tela 

de contenção está sendo útil em manter a ictiofauna longe das máquinas, mas não é um método 100% seguro e que 

pode haver passagem de montante para jusante do canal, mesmo que a ela seja dificultada. 

No teste ANOSIM, em que foram comparadas as áreas de montante (ponto 1 e 2) com a de jusante (ponto 3), não foram 

observadas diferenças significativas (nível de significância da estatística da amostra: 50%, R glo bal: -0.019). Comparando 

os pontos houve uma maior significância (8.6%), principalmente em decorrência das diferenças entre o ponto 1 e 3, mas 

ainda assim não é estatisticamente válido. A dissimilaridade do pontos 1 e 2 foi de 86,16%, entre os pontos 1 e 3  foi de 

87,96% e entre os pontos 2 e 3 foi de 64,40%, ou seja, a menor dissimilaridade observada foi entre o ponto logo acima 

da tela e o logo abaixo (teste SIMPER). 
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Tabela 3 - Índices ecológicos dos pontos de coleta no canal de adução da PCH de Pedra do Garrafão 

Sample Riqueza Abundância Margalef Shannon Simpson 

Ponto 1 4 9 1.365 1.149 0.6944 

Ponto 2 3 13 0.7797 0.9251 0.5897 

Ponto 3 1 9 * * * 

   *uma única espécie 

 

Os índices ecológicos da Tabela 3 indicam que o ambiente não apresenta grande diversidade, certa dominância, baixa 

riqueza, baixa abundância, de um modo geral, é um ambiente pobre em ictiofauna, de acordo com este monitoramento.  

A captura dos peixes no canal de adução utilizou o mesmo método utilizado nas capturas do restante do Programa de 

Monitoramento da Ictiofauna. As redes foram deixadas o mais profundas possível, mas em eventos de alta captação 

pelas turbinas, deve ser considerado que a sucção faz com que as redes fiquem mais rentes à superfície, mesmo com 

pesos em suas extremidades inferiores, o que pode atrapalhar na captura de espécimes que ficam mais próximas ao 

substrato. 

6 CONCLUSÃO 

 

Dado o tempo de exposição das redes, 72 horas, foram capturados poucos exemplares de ictiofauna com uma baixa 

riqueza, indicando que a situação não é crítica no dado canal. Entretanto, o tamanho e o peso variado  dos exemplares 

capturados (Anexo - Fotos), sendo um deles em estágio maduro de maturação gonadal, podem indicar que os peixes 

utilizam a área do canal como área de vida e a presença de exemplares grandes após a tela de contenção ou indica que 

eles estão passado por avarias na tela ou que eles foram para lá pequenos, quando o seu tamanho permitia a p assagem 

pela malha da tela. De qualquer modo, há a possibilidade destes peixes residirem no canal, especialmente após o grande 

aporte de sedimentos e material orgânico advindo dos eventos de geração  mencionados neste relatório. 

Antes da inauguração do novo canal/portal, recomenda-se o ensecamento do canal de adução para que haja a retirada 

de sedimento do seu leito, advindo da própria obra do canal, e a total depleção de exemplares de ictiofauna, que, mesmo 

em baixa densidade (deve-se notar que essa densidade foi observada antes da piracema), poderiam sobreviver e procriar 

no interior do canal. 
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7 ANEXO – FOTOS 

Dia 12 – Ponto 1 

 

Manhã           Tarde 

1 Brycon opalinus / 1 Prochilodus lineatus        Sem captura 

1 Hypostomus luetkeni  

Dia 12 – Ponto 2 

 

Manhã           Tarde 

6 Prochilodus lineatus / 1 Hypostomus letkeni        Sem captura 

Dia 12 – Ponto 3 

 

Manhã            Tarde 

3 Prochilodus lineatus           Sem captura 

 



 

Programa de Monitoramento Ictiológico da Pequena Central Hidrelétrica de 
Pedra do Garrafão – Canal de adução. 

REL-01 
rev.: 00 

Dez-2014 

 

Icatu Meio Ambiente  Página 14 de 15 

Dia 13 – Ponto 1 

 

Manhã            Tarde 

Sem captura           4 Prochilodus lineatus / 1 Hypostomus luetkeni 

 

Dia 13 – Ponto 2 

 

Manhã           Tarde 

Sem captura          6 Prochilodus lineatus / 2 Geophagus brasiliensis 

 

Dia 13 – Ponto 3 

 

Manhã           Tarde 

Sem captura          5 Prochilodus lineatus 
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Dia 14 – Ponto 1 

 

Manhã               Tarde 

1 Hypostomus affinis         Sem captura 

 

Dia 14 – Ponto 2 

 

Manhã            Tarde 

1 Hypostomus luetkeni           Sem captura 

 

Dia 14 – Ponto 3 

 

Manhã              Tarde 

1 Prochilodus lineatus          Sem captura 


