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INTRODUÇÃO

O presente relatório refere-se ao resgate e monitoramento em caráter emergencial ocorrido entre os dias 09 a
13 de março de 2016 na PCH de Pedra do Garrafão, em atendimento à Rio PCH I S.A., a contratante.
As atividades de resgate ocorreram em trecho do Rio Itabapoana, situado em porção do rio adjacente à PCH de
Pedra do Garrafão, denominada “Trecho de Vazão Reduzida” (TVR).

2

OBJETIVO

São apresentadas as seguintes avaliações:


Notificação da mortandade de peixes observada pela Icatu Meio Ambiente à Rio PCH I S.A.



Mobilização para atendimento ao resgate emergencial;



Avaliação dos resultados obtidos;



Conferência da suspensão do problema observado;



Demais ocorrências durante as atividades de resgate da ictiofauna.
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ÁREA DE ESTUDO

A PCH Pedra do Garrafão está localizada nos municípios de Campos dos Goytacazes/RJ e Mimoso do Sul/ES,
com potência instalada de 19 MW, possui arranjo geral de derivação, com estruturas do barramento alinhadas
em um mesmo eixo e adução em canal/conduto forçado na margem direita.
O trecho de vazão reduzida (TVR) da PCH tem a extensão de aproximadamente 1.6km, sem nenhum tributário
entre a barragem e a casa de força.

As atividades de resgate foram restritas ao TVR da PCH Pedra do Garrafão, logo após a soleira localizada entre
os pontos de monitoramento de Ictiofauna PGA-04 (21°12'12.79"S; 41°22'17.26"O) e PGA05 (21°12'09.77"S;
41°22'05.33"O) - Figuras 1 e 2.

Figura 1 – Área de ocorrência das atividades do resgate de ictiofauna na PCH Pedra do Garrafão entre os dias 09 e 13 de
março de 2016.
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DESENVOLVIMENTO
4.1

Observação e Notificação da Mortandade de Peixes

No dia 09 de março de 2016, durante as atividades regulares do Programa de Monitoramento da Ictiofauna da
PCH de Pedra do Garrafão, no ponto PGA05, pela empresa Icatu Meio Ambiente, foram observados pela equipe
de monitoramento a presença de peixes mortos ao longo do TVR (Figuras 2 e 3). A equipe notificou
imediatamente a empresa Rio PCH I, que solicitou que fossem iniciados esforços de resgate e monitoramento
de ictiofauna na região afetada e nas regiões adjacentes.

Figura 2 – Trecho do TVR onde foram observados os peixes mortos na superfície da água.

Figura 3 – Peixes observados no TVR de Pedra do Garrafão no dia 09 de março de 2016.
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Resgate da ictiofauna

O resgate foi iniciado na mesma manhã do dia 09 de março, pela equipe que realizava o monitoramento de
ictiofauna. Foram utilizados puçás, luvas, cestos e sacos para a retirada e destinação dos peixes encontrados.
Duas inspeções intensivas foram realizadas no primeiro dia, sendo a primeira na parte da manhã e a segunda
no período da tarde, finalizando às 18 horas.
Nos dias 10, 11, 12 e 13 de março, o mesmo procedimento foi realizado, sendo que a partir do dia 11 não foram
observados mais peixes mortos. A extensão do resgate ocorreu para certificar sobre a interrupção da mortandade
e assegurar a retirada de todos os indivíduos.
O quadro abaixo descreve a metodologia utilizada para o resgate e monitoramento realizado:

Avaliação

e

monitoramento

do

rio

Itabapoana à jusante da segunda soleira
do TVR de Pedra do Garrafão.

Verificação de peixes na superfície da
água e avaliação das condições de
sobrevivência dos mesmos.
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Retirada de peixes mortos da água com o
auxílio de puçás, identificação, fotografia,
estimação do peso e recolhimento para
destinação correta.

Reavaliação do local para assegurar a
interrupção das mortes e retirada de 100%
dos indivíduos da água.

O monitoramento da área de estudo estendeu-se até a região de restituição. O término da avaliação foi
determinado pela ausência de ocorrência de morte por mais de 36 horas consecutivas (Figura 4).

Figura 4 – À esquerda, paredão de rocha que impossibilitava a continuidade do monitoramento e, à direita, região de
restituição.
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Foi observado que a maior mortandade de indivíduos foi em um trecho próximo à segunda soleira do TVR da
PCH de Pedra do Garrafão. Para impedir que novos peixes adentrassem neste trecho, onde ocorreu o impacto
pontual, e ao mesmo tempo impedir que os peixes mortos fossem carreados rio abaixo para outras regiões do
rio, foi colocada uma rede de arrasto de malha 15 mm no terço final do canal do TVR (antes da região de
restituição), de margem a margem. A rede escolhida não emalha peixes, ou seja, não mataria peixes, e possuía
comprimento suficiente para fechar o trecho de borda a borda (Figura 5). A rede foi colocada no dia 11/03/2016
e retirada no dia 12/03/2016, devido ao observado encerramento do evento de mortandade.

a

b

Figura 5 - Colocação de rede de contenção ao final do trecho em que foi observada a maior parte de mortos, a
aproximadamente 200 metros da segunda soleira (de montante para jusante) (a). Checagem da rede de contenção após
24 horas da colocação, apenas dois exemplares mortos de ictiofauna foram encontrados (b).

A destinação dos peixes mortos foi realizada de acordo com os critérios estipulados pelo Conselho Federal de
Biologia (CFBio) Resolução nº 301de 08/12/2012 que dispõe:
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“§ 4º Todo exemplar coletado que esteja com aspecto perfeito, deverá ser incorporado em
coleções zoológicas na forma taxidermada ou em via úmida, devendo tal fato estar explícito no
contexto do projeto de pesquisa ou serviços.
§ 5º Na impossibilidade de incorporar o corpo do animal a coleções zoológicas este deve ser
incinerado em instalação especializada ou enterrado adequadamente.”
A escolha por enterrar os peixes que já estavam mortos foi tomada considerando o alto grau de decomposição
dos mesmos, a ausência de espécies novas e a preocupação em evitar disseminação de doenças pela água.
Este procedimento é corroborado em outros estudos como no artigo de Bezerra & Silva (2010) sobre o controle
sanitário.
5

RESULTADOS

As mortes concentraram-se nos dias 09 e 10 de março de 2016, não havendo constatação da continuidade do
evento nos dias seguintes. Nos dias 11, 12 e 13 de março foram realizados monitoramentos intensivos nas duas
margens do trecho e entre as pedras do TVR. A identificação das espécies foi realizada sem maiores
dificuldades, visto que todas as espécies encontradas durante o resgate já eram de conhecimento da equipe que
realiza o monitoramento da ictiofauna na área.
Os peixes que apresentaram maiores taxas de mortalidade foram os juvenis (Figura 6) e, principalmente,
espécies de raspadores bentônicos que, de acordo com os relatórios de monitoramento de ictiofauna realizados
no mesmo local, são os maiores representantes do ponto (Anexo 1).

Figura 6 – Juvenil coletado no trecho do TVR no dia 09 de março de 2016 (Fonte: arquivo Icatu).
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No total, foram retirados 311 indivíduos, somando 21,3 Kg (Tabela 1).

Tabela 1 – Relação dos peixes coletados no TVR da PCH Pedra do Garrafão, entre os dias 09 e 12 de março
de 2016.
Espécie
Hypostomus luetkeni
Hypostumus affinis
Harttia loricariformis
Gymnotus carapo
Eigenmannia virescens
Rhamdia quelen
Pimelodella lateristriga
Hoplias malabaricus
Leporinus copelandii
Geophagus brasiliensis
Loricarriichthys castaneus
Creniicichla lacustris
Astyanax sp.
Mugil sp.
Prochilodus lineatus
Total

Vernáculo
Cascudo
Cascudo
Caximbau
Tuvira
Tuvira
Bagre
Mandizinho
Traira
Piau três pintas
Acará
Cascudo
Peixe rei
Piaba
Tainha
Curimba

Peso Total (Kg)
2,94
2,17
0,95
0,88
1,71
2,22
0,92
2,4
3,5
0,12
0,7
0,39
0,05
0,15
2,2
21,3

Peso Médio (kg)
0,07
0,07
0,05
0,02
0,03
0,06
0,04
0,2
0,7
0,02
0,05
0,03
0,01
0,15
1,1

N
42
31
19
44
57
37
23
12
5
6
14
13
5
1
2
311

Não foi capturada nenhuma espécie exótica ou ameaçada de extinção.
Os peixes coletados apresentaram, em maior parte, um estado de decomposição avançado e odor fétido, o que
impossibilitou a destinação dos mesmos para tombamento. Dessa forma, optou-se por enterrar os peixes em
covas apropriadas, evitando a contaminação da água e animais que poderiam entrar em contato (Figura 7).
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Figura 7 – Peixes mortos encontrados no TVR da PCH Pedra do Garrafão. Em destaque, cascudos já em
decomposição sem os olhos e com a coloração alterada (originalmente são organismos de cor preta).
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Representatividade das Espécies (%)
1,9 1,6
3,9
4,2

1,6 0,6 0,3

18,3

4,5
6,1
14,1
7,4

13,5
10,0
11,9
Espécie

Eigenmannia virescens

Gymnotus carapo

Hypostomus luetkeni

Rhandia quelen

Hypostumus affinis

Pimelodella lateristriga

Harttia loricariformis

Loricarriichthys castanneus

Creniicichla lacustris

Hoplias malabaricus

Geophagus brasiliensis

Leporinus copelandii

Astyanax sp.

Prochilodus lineatus

Mugil sp.

Figura 8 – Representatividade das espécies coletadas (em porcentagem) durante o resgate de ictiofauna no TVR da PCH
Pedra do Garrafão em março de 2016.

Durante a retirada da rede de arrasto no dia 12 de março pela manhã, foi constatado apenas 02 peixes juvenis
da espécie Hypostomus luetkeni. Nenhum peixe foi encontrado no trecho entre a soleira e a restituição entre os
dias 11 e 13 de março, quando estabeleceu-se a finalização das atividades.
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CONCLUSÕES

A rápida identificação das mortes foi crucial para a intervenção da empresa Contratante e a Icatu Meio Ambiente,
que agiu de maneira imediata, evitando maiores agravos.
Os peixes coletados durante as atividades de resgate restringiram-se às áreas próximas da soleira,
caracterizando que o incidente apresentou danos pontuais. Os dois peixes encontrados na rede de arrasto
apresentavam grau de decomposição avançado, indicando que a morte não era recente. Acredita-se que tenham
morrido entre os dias 09 e 10 de março e ficados presos entre as pedras e, posteriormente, foram levados até o
local onde a rede estava fixada. Com isso, a restrição espacial e temporal do impacto é confirmada pela
inexistência de novas mortes a partir do dia 11 de março.
Os indivíduos mais afetados foram os juvenis e as espécies que se enquadram como raspadores bentônicos,
indicando que a causa da mortalidade estava associada ao substrato do trecho atingido.
No dia 12/03/2016, em porções onde foram observados peixes mortos no dia 10/03/2016, foram observados
indícios da presença de ictiofauna no local (peixes pulando da água, peixes nadando em movimentos rápidos,
presença de alevinos), indicando que novas mortes não existiram não pela falta absoluta de ictiofauna, mas pelo
encerramento aparente da causa de morte.
A causa do impacto está sendo investigadas pela empresa contratante.
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ANEXOS

8.1 - Abundância relativa de Guildas tróficas de peixes por ponto de amostragem no
monitoramento 3, realizado em 2015.
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Tabela descritiva das espécies de peixes encontradas na PCH Pedra do Garrafão (RJ)

Espécie

Guilda Reprodutiva

Guilda trófica

Habito

Astyanaxbimaculatus

Pelagófilos
sedentários

Omnívoro
nectônico

Australoherosfacetum
(facetus)

Litopelagófilos
sedentários

Omnívoro
nectônico

Bentopelágico, habita rios largos e abertos com
fluxo livre, pequenos canais, valas de
drenagem, lagos e represas.
Bentopelágico, comum em riachos, rios,
pantanos e lagos.

Bryconopalinus

Pelagófilos
migradores

Omnívoro
nectônico

Bentopelágico

Centropomus Sp.

Pelagófilos
migradores

Piscívoro
nectônico

Crenicichlalacustris

Polífilos

Piscívoro
nectônico

De águas salobras, demersal. Adultos habitam
baías e estuários. Encontrados a grandes
altitudes de 250m e a distâncias que
ultrapassam 20km da costa. Também ocorrem
em águas costeiras, mas são mais abundantes
em estuários de qualquer tamanho. Entra em
água doce, principalmente em grandes rios.
Bentopelágico

Geophagus brasiliensis

Polífilos

Omnívoro
bentônico

Harttialoricariformes

Litófilos

Raspador
bentônico

Hopliasmalabaricus

Polífilos

Piscívoro
nectônico

Hoplosternumlittorale

Aerofilos

Omnívoro
bentônico

Hypostomusaffinis

Litófilos

Raspador
bentônico

Demersal, encontrados em corpos d'água
grandes e pequenos, em seções lênticas e
lóticas de rios, em fundos rochosos ou arenosorochoso. Espécimes juvenis habitam vegetação
ripária ao longo destes hábitats.

Hypostomusluetkeni

Litófilos

Raspador
bentônico

Demersal

Leporinusconirostris

Pelagófilos
migradores

Omnívoro
nectônico

Bentopelágico

Leporinuscopelandii

Pelagófilos
migradores

Omnívoro
nectônico

Benopleágico

Loricariichthyscastaneus

Carregadores

Raspador
bentônico

Demersal

De água salobras, bentopelágico, migra apenas
em água doce (nasce montante cresce jusante).

Bentopelágico, migrador de água doce. Ocorre
em diversos hábitats de águas claras e de fluxo
livre a águas lentas e túrbidas, cursos d'água,
canais de irrigação e de drenagem e poços em
planícies. Descansa na vegetação durante o dia
e é ativo durante a noite.
Demersal, habita pantanos
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Mugilcurema

Pelagófilos
sedentários

Iliógafonectônico

Oligosarcushepsetus

Pelagófilos
sedentários

Piscívoro
nectônico

Pimelodellalateristriga

Litófilos

Omnívoro
bentônico

Demersal

Prochiloduslineatus

Pelagófilos
migradores

Iliógafonectônico

Bentopelágico, migrador de água doce (nasce
montante cresce jusante)

Prochilodusvimboides

Pelagófilos
migradores

Iliógafonectônico

Bentopelágico

Rhamdiaquelen

Litófilos

Insetívoro
bentônico

Salminusmaxillosus

Migrador de água
doce

Piscívoro
nectônico

Bentopelágicos, ocorrem em riachos de litoral,
sobre fundos arenosos cobertos de folhas
mortas. Habitam também rios e lagos, mas
parecem preferir rios com correntes fracas.
Preferem fundos lamacentos cobertos com
folhas e madeira em decomposição, o último
provendo locais de abrigo durante o dia, já que
são noturnos.
Bentopelágico

De água salobra, associados a corais, nasce em
água salgada e migra para doce. Habitam
costas arenosas e piscinas litorâneas, ams
também ocorrem em fundo lamacento de
lagunas salobras e estuários. Penetra em rios,
pode ser encontrado em recifes de corais.
Jovens são comuns em águas costeiras e
encontram seu caminho a estuários e lagunas.
Crescimento de juvenis é moderado (30-40cm
em 4 anos). Adultos formam cardumes.
Bentopelágico
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Anotação de Responsabilidade Técnica do Programa de Monitoramento Ictiológico
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