Pch Pedra do Garrafão
Resgate de Ictiofauna no TVR.
OBJETIVO:


Este relatório tem como objetivo informar os procedimentos realizados para resgatar os peixes no Trecho da Vazão
Reduzida (TVR) da PCH Pedra do Garrafão.

METODOLOGIA:
 Resgate se baseia na delimitação dos pontos e zonas críticas, com checagem e retirada dos exemplares que
permaneçam entre as rochas e em trechos sem acesso ao leito principal
 Materiais:
 4 tarrafas de malhas 15,20,30 e 40,
 5 peneiras, para a coleta de peixes menores aprisionados nas poças,
 Bobona para transporte dos peixes e soltura no leito principal do TVR,
 Baldes para o escoamento das poças menores,
 02 puçás.
 A necessidade de resgate é de acordo a variação do nível da barragem, observada pela Icatu, e por contato da COS
(operação) com a Icatu.
 Estes esforços se estenderam durante o dia 17/11/2014

PCH Pedra do Garrafão
Resgate Realizado no Dia 17/11/2014.
Em contato com a COS da RIO PCH I,
obtivemos a informação que no dia 16 de
novembro de 2014, devido à chuva, o nível
do reservatório estava 49.63 e que
possivelmente
poderia
cessar
o
vertimento no dia 17-11-2014.
No dia 17 foi mobilizada uma equipe de
quatro pescadores, que aguardaram a
redução do nível para iniciar o resgate.
Entretanto o nível ficou mantido em
49.60 e somente no final do, dia por volta
das 17h30, o nível abaixou para 49.54.
Então foi realizada uma vistoria no TVR e
não foi encontrado nenhum peixe
aprisionado entre as rochas.

Pch Pedra do Garrafão
Monitoramento e Resgate de Ictiofauna no TVR – Acompanhamento das obras
da soleira
OBJETIVO:


Este relatório tem como objetivo informar os procedimentos realizados para contenção, monitoramento e
resgate da ictiofauna presente na região do TVR, durante as obras de construção da soleira de nível do
TVR da PCH de Pedra do Garrafão

METODOLOGIA:
 Localização do resgate e monitoramento do TVR se baseia na localização da construção da soleira de
nível, sendo os pontos críticos localizados acima e abaixo do local. A contenção da ictiofauna utilizou
redes, de modo que os peixes fossem impossibilitados de subir o TVR enquanto houvessem as obras. As
redes foram escolhidas de modo que não emalhem os peixes, apenas sendo uma barreira física ao nado.
 Materiais:
 4 tarrafas de malhas 15,20,30 e 40,
 5 peneiras, para a coleta de peixes menores aprisionados nas poças,
 Bobona para transporte dos peixes e soltura no leito principal do TVR,
 Baldes para o escoamento das poças menores,
 02 puçás.
 2 redes de contenção, do tipo multifilamento
 Esta ação foi solicitada pelo IBAMA para que não houvessem eventos de mortalidade de peixes.
 Estes esforços se estenderam do dia 19/11/2014 até o dia 21/11/2014.

PCH Pedra do Garrafão
Acompanhamento das obras da soleira no dia 19/11/2014.
Conforme solicitado pelo contratante,

iniciou-se no dia 19-11-2014 o monitoramento
no TVR para posterior resgate durante todo
o período da construção da soleira.
Uma equipe de quatro pescadores foi
deslocada e suas atenções foram voltadas ao
resgate e manutenção do bom andamento
da obra, sem percalços oriundos da
ictiofauna ascendente.
Foram realizados vários arremessos de
tarrafas no TVR e em poças próximas aos
pontos onde será construída a soleira, com o
intuito de capturar os peixes e
posteriormente realizar a soltura no leito
principal do TVR.
Foram capturadas as seguintes espécies: 04
Astyanx fasciatus, 01 Mugil sp., 01 Leporinus
copelandi e 01 Harttia loricariformes.
A colocação de pedras dentro das poças
onde será construída a soleira foi iniciada
neste dia.

PCH Pedra do Garrafão
Relato fotográfico do dia 19-11-2014

PCH Pedra do Garrafão
Relato fotográfico do dia 19-11-2014

PCH Pedra do Garrafão
Resgate Realizado no Dia 20/11/2014.

As redes de contenção de malha 5cm foram armadas

no leito principal do TVR, abaixo de onde esta sendo
construído a soleira, conforme sugerido pelo IBAMA,
com o intuito de impedir a subida dos peixes para o
ponto crítico.
Foi mobilizada uma equipe de quatro pescadores, que
efetuou o monitoramento de toda a área próxima à
construção da soleira. Para que não houvesse
mortandades de peixes, foram realizamos vários
arremessos de tarrafa. Todos os peixes foram devolvidos
ao leito principal do TVR, à montante.
Foram capturadas as seguintes espécies: 01 Astyanx
bimaculatus, 01 Mugil sp., 01 Brycon opalinus, 01
Oligosacus hepsetus, 01 Prochilodus lineatus e 38
Harttia loricariformes.
Começou hoje, no período da tarde, a concretagem na
parte inferior da soleira .

PCH Pedra do Garrafão
Relato fotográfico do dia 20-11-2014

PCH Pedra do Garrafão
Relato fotográfico do dia 20-11-2014

PCH Pedra do Garrafão
Relato fotográfico do dia 20-11-2014

PCH Pedra do Garrafão
Resgate Realizado no Dia 21/11/2014.

Rede de contenção novamente armada nos

pontos, conforme explicado para o dia 20.
Equipe de quatro pescadores novamente

mobilizada para realização dos resgates,
conforme explicado para o dia 20.
Foram capturadas as seguintes espécies: 02

Astyanx fasciatus, 07 Harttia loricariformes.
Continuidade da concretagem na parte

inferior da soleira .

PCH Pedra do Garrafão
Relatos fotográfico do dia 21-11-2014

PCH Pedra do Garrafão
Relatos fotográfico do dia 21-11-2014

Pch Pedra do Garrafão
Monitoramento e Resgate de Ictiofauna no TVR – Continuidade do
acompanhamento das obras da soleira
OBJETIVO:


Este relatório tem como objetivo informar os procedimentos realizados para contenção, monitoramento e
resgate da ictiofauna presente na região do TVR quando das obras de construção da soleira de nível do
TVR da PCH de Pedra do Garrafão

METODOLOGIA:
 Localização do resgate e monitoramento do TVR se baseia na localização da construção da soleira de
nível, sendo os pontos críticos localizados acima e abaixo do local. A contenção da ictiofauna utilizou
redes, de modo que os peixes fossem impossibilitados de subir o TVR enquanto houvessem as obras. As
redes foram escolhidas de modo que não emalhem os peixes, apenas sendo uma barreira física ao nado.
 Materiais:
 4 tarrafas de malhas 15,20,30 e 40,
 5 peneiras, para a coleta de peixes menores aprisionados nas poças,
 Bobona para transporte dos peixes e soltura no leito principal do TVR,
 Baldes para o escoamento das poças menores,
 02 puçás.
 2 redes de contenção, do tipo multifilamento
 Esta ação foi solicitada pelo IBAMA para que não houvessem eventos de mortalidade de peixes.
 Estes esforços se estenderam do dia 25/11/2014 até o dia 27/11/2014.
 Nos dias 22 a 24 não houveram trabalhos na obra da soleira.

PCH Pedra do Garrafão
Monitoramento Realizado no Dia 25/11/2014.
O nível do reservatório estava superior a
49.60, portanto houve vertimento,
vertimento esse que impossibilitou a
continuidade das obras da soleira. Foi
alinhado que após a saída do IBAMA e do
Ministério Público haveria início da
geração na nominal, o que cessaria o
vertimento e causaria a necessidade de
resgate no TVR. Deste modo, com uma
equipe de três pescadores mobilizados e
dois funcionários da Icatu, aguardou-se o
inicio das atividades de resgate no local.
Por volta das 15h30, quando o nível
começou a baixar no ponto critico, fomos
informados que a corda que sustentava o
log-boom se rompeu e que as macrófitas
estava sendo sugadas para o canal. Houve a
parada na geração, o nível voltou a subir e
não foram realizadas atividades de resgate
no Local.

PCH Pedra do Garrafão
Relatos fotográfico do dia 25-11-2014

PCH Pedra do Garrafão
Monitoramento Realizado no Dia 26/11/2014.
Conforme o solicitado pela Neoenergia, a
equipe da Icatu realizou a colocação de
uma nova corda no log-boom para que
retorna-se a geração. Então com a equipe de
três pescadores e dois funcionários da Icatu
mobilizada, aguardamos o cessar do
vertimento para darmos início ao Resgate.
No período da tarde, quando já estávamos
iniciando o resgate no ponto crítico fomos
informados que a corda que sustenta o logboom se rompeu novamente e que geração
foi parada. À noite a equipe da PCH e da
Rios e Souza instalou um cabo de aço no
log-boom para retornar a geração.

PCH Pedra do Garrafão
Relato fotográfico do dia 26-11-2014

PCH Pedra do Garrafão
Relato fotográfico do dia 26-11-2014

PCH Pedra do Garrafão
Resgate Realizado no Dia 27/11/2014.
A equipe de três pescadores e um
funcionário da Icatu foi mobilizada para a
PCH Garrafão para realização do
presumido resgate, com chegada às 07h da
manhã. Fomos surpreendidos com o nível
49.55 (não foi avisado à Icatu). Nos
deslocamos rapidamente para o ponto
critico que estava praticamente todo seco
e foram encontrados 37 peixes mortos
entre as rochas, das seguintes espécies: 27
Prochilodus lineatus (grumatã), 05
Astyanax fasciatus (Piaba), 02 Mugil
sp.(tainha), 02 Leporinus copelandii (piau
vermelho) e 01 Brycon opalinus (piabanha),
As seguintes espécies foram salvas: 04
Prochilodus lineatus (grumatã), 05
Leporinus conirostris (piau branco), 01
Mugil sp. (tainha), 01 Centropomus
sp.(robalo) e 01 Oligasarcus hepsetus
(bocarra), totalizando 12 indivíduos.

PCH Pedra do Garrafão
Relatos fotográfico do dia 27-11-2014

PCH Pedra do Garrafão
Relatos fotográfico do dia 27-11-2014

PCH Pedra do Garrafão
Relatos fotográfico do dia 27-11-2014

Descrição dos eventos de resgate ocorridos no período do dia 17/11/14 a 27/11/14 na PCH Pedra do
Garrafão
Dia
17/nov

Evento
Nível do reservatório em 49.63 no dia 16/11,
portanto necessidade de resgate em 17/11.

Ação
Equipe mobilizada para resgate. Como o nível foi rebaixado de forma
gradual e lenta, às 17:30 estava em 49.54, não houve necessidade de

Avaliação
Medida ideal

resgate. A equipe mobilizada realizou contínuas vistorias no TVR durante
todo o dia.
19/nov

Início da construção da soleira de nível no TVR
pela empresa Rios e Souza, colocação de pedras

20/nov

Contrução da soleira de nível no TVR pela empresa Colocação de redes de contenção no TVR, em ponto abaixo da
Rios e Souza. Início da concretagem da parte
construção da soleira, para evitar a subida de peixes para a região da
inferior da soleira.

21/nov

Monitoramento do TVR e resgate. Nas regiões onde seria colocada a
base da soleira foi realizada a depleção de peixes.

obra, isolando-a. Depleção de peixes com uso de tarrafas e puçás no
trecho entre a soleira e a contenção.

Contrução da soleira de nível no TVR pela empresa Colocação de redes de contenção no TVR, em ponto abaixo da
Rios e Souza. Continuação da concretagem.
construção da soleira, para evitar a subida de peixes para a região da
obra, isolando-a. Depleção de peixes com uso de tarrafas e puçás no
trecho entre a soleira e a contenção.

Dentro dos conformes

Descrição dos eventos de resgate ocorridos no período do dia 17/11/14 a 27/11/14 na PCH Pedra do
Garrafão
Dia

Evento

25/nov
17/nov

Diligência com o Ministério Público e o IBAMA. O
Nível do reservatório em 49.63 no dia 16/11,
nível se apresentava acima de 49.60, portanto
portanto necessidade de resgate em 17/11.
haveria necessidade de resgate assim que a
geração retornasse. Aguardou-se a saída da
diligência para início da geração em carga nominal,
Início
da construção
da soleira
de nívelhouve
no TVR
entratanto
pouco depois
desta geração
o
pela
empresadaRios
e Souza,
colocação
de pedras
rompimento
corda
que esticava
o log-boom,

19/nov
20/nov

21/nov

Ação

Avaliação

A equipe Icatu se prontificou a auxiliar na colocação de novo cabo no log
Se houver parada de
Equipe mobilizada para resgate. Como o nível foi rebaixado de forma
Medida ideal
boom, que foi prontamente comprado no dia seguinte, resultando na não geração que gere vertimento
gradual e lenta, às 17:30 estava em 49.54, não houve necessidade de
necessidade de resgate e manutenção do vertimento no dia 25/11.
ou que aumente o
resgate. A equipe mobilizada realizou contínuas vistorias no TVR durante
vertimento já corrente,
todo o dia.
informar imediatamente à
Monitoramento do TVR e resgate. Nas regiões onde seria colocada a
Dentro
equipedos
queconformes
estiver
base da soleira foi realizada a depleção de peixes.
realizando o resgate
Contrução
soleiradodemesmo
nível nopara
TVRpróximo
pela empresa
causando adasucção
dos Colocação de redes de contenção no TVR, em ponto abaixo da
ictiológico no TVR.
Rios
e Souza.
Início da concretagem
da parte na construção da soleira, para evitar a subida de peixes para a região da
tubulões.
A continuidade
da geração acarretaria
inferior
obra, isolando-a. Depleção de peixes com uso de tarrafas e puçás no
entradada
dassoleira.
macrófitas contidas para o canal de

trecho entre a soleira e a contenção.
adução, portando a geração foi cessada.
Contrução da soleira de nível no TVR pela empresa Colocação de redes de contenção no TVR, em ponto abaixo da

26/nov

Rios
e Souza.doContinuação
daICATU
concretagem.
Esticamento
log boom pela
na parte da
manhã utilizando duas cordas de 8 mm. A geração
foi mantida em uma máquina até por volta do meio
dia, quando foram ligadas duas máquinas em carga
nominal, o que resultou em novo rompimento das
cordas e nova necessidade de cessamento da
geração para que não houvesse entrada de
macrófitas.

27/nov

Geração,
conforme
previsto,
fez que
como nível
que odonível Resgate de ictiofauna, com coleta de 37 exemplares mortos e 12 salvos.
Geração, conforme
previsto,
fez com
reservatório
rebaixasse
para abaixo
nível dedosegurança.
do
reservatório
rebaixasse
paradoabaixo
nível de
segurança.

construção
soleira,
paraquando
evitar ahouvesse
subida deopeixes
para a região
da Foi
Prontificaçãodapara
resgate
rebaixamento
do nível.
informado
pela manhã
que seriam
ligadas
máquinas
emenominal
para
obra,
isolando-a.
Depleção
de peixes
comasuso
de tarrafas
puçás no
tal, o que
nãoa ocorreu.
parte da tarde, quando foram ligadas, o cabo
trecho
entre
soleira e Na
a contenção.
do log boom se rompeu, portanto o nível não abaixou. A instalação do
cabo de aço, solução definitiva, ocorreu à noite, o que permitiu a geração
e acarretou no rebaixamento do nível. No dia seguinte, pela manhã, foi
realizado o resgate e observada mortandade de peixes. Essa mortalidade
foi prevista, visto que a instalação do cabo causou o rebaixamento do
nível. A geração estava informada do risco, entretanto os lances de
tarrafa realizados durante o dia indicaram uma baixa densidade de peixes
no TVR, por isso a baixa mortalidade de peixes (37 peixes).

