
 

Relatório de Resgate de Ictiofauna PCH Pedra do Garrafão 
REL 

rev.: 00 
Jun-2016 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório de Resgate de Ictiofauna  

PCH Pedra do Garrafão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELO HORIZONTE/MG 

Junho / 2016 



 

Relatório do Resgate de Ictiofauna no Poço de Drenagem Pluvial da PCH 
Pedra do Garrafão 

REL-02 

rev.: 04 
Março - 2016 

 

    P á g i n a 2 | 16 

 

RESPONSÁVEL LEGAL PELO EMPREENDIMENTO 

Razão Social: Rio PCH I - Grupo Neoenergia 

CNPJ: 08.656.307/0001-57 

Endereço: Praia do Flamengo, 78, 2º andar, Flamengo. Rio de Janeiro, RJ. CEP: 22210-030 

Telefone: (21) 3235-2833  

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO 

Razão Social: Icatu Meio Ambiente Ltda. 

CNPJ:10.562.059/0001-27 

Endereço sede: Rua Flor da Paixão, 35 – Jardim Alvorada, Belo Horizonte/MG, CEP: 30810-250 

Telefone: (31) 3418-5790 

Site: http://www.icatuambiente.com 

Endereço eletrônico: projetos@icatuambiente.com.br – rpcoelho@icatuambiente.com.br 

 

 

EQUIPE TÉCNICA 

 
Integrante 

Formação /  

Registro Profissional 

Função no 
projeto 

E-mail 

1 Eliane Elias 
Bióloga, M ª 

(CRBio: 62359/04-D) 

Responsável 
Técnica e 
Coordenadora 
Geral 

projetos@icatuambiente.com.br 

2 Ricardo Motta Pinto Coelho 
Biólogo PhD 

(CRBio: 3420/04-D) 
Supervisão Geral rpcoelho@icatuambiente.com.br 

 

 

 

 

mailto:projetos@icatuambiente.com.br
mailto:rpcoelho@icatuambiente.com.br


 

Relatório do Resgate de Ictiofauna no Poço de Drenagem Pluvial da PCH 
Pedra do Garrafão 

REL-02 

rev.: 04 
Março - 2016 

 

    P á g i n a 3 | 16 

 

Sumário 

1 Introdução .......................................................................................................................................................... 5 

2 Objetivo .............................................................................................................................................................. 5 

3 Área de estudo ................................................................................................................................................... 6 

4 Desenvolvimento................................................................................................................................................ 7 

5 Resultados ....................................................................................................................................................... 12 

6 Conclusões ....................................................................................................................................................... 14 

7 Bibliografia ..........................................................................................................Erro! Indicador não definido. 

8 Anexos .............................................................................................................................................................. 15 

8.1 Tabela descritiva das espécies de peixes encontradas na PCH Pedra do Garrafão (RJ) ................... 15 

8.2 Anotação de Responsabilidade Técnica do Programa de Monitoramento Ictiológico .......................... 16 

 

Lista de Figuras 

Figura 1 – Área de ocorrência das atividades do resgate de ictiofauna na PCH Pedra do Garrafão no dia 24 de 

maio de 2016............................................................................................................................................................... 6 

Figura 2 – Metodologia utilizada durante as atividades de resgate de ictiofauna emergencial na PCH Pedra do 

Garrafão (ES/RJ). ....................................................................................................................................................... 7 

Figura 3. Preparação para o resgate de ictiofauna na PCH Pedra do Garrafão (ES/RJ). As fotos demonstram as 

etapas desde a interrupção da entrada de água no poço até o volume final de água antes do início do resgate. 9 

Figura 4. Material utilizado no resgate de ictiofauna na PCH Pedra do Garrafão (ES/RJ) em 24 de maio de 2016.

 ................................................................................................................................................................................... 10 

Figura 5. Resgate de ictiofauna na PCH Pedra do Garrafão (ES/RJ) em 24 de maio de 2016. Em destaque, a 

equipe que realizou a coleta no poço com o auxílio de tarrafas e rede de arrasto. .............................................. 10 

Figura 6. Etapas do resgate de ictiofauna na PCH Pedra do Garrafão.. ............................................................... 11 

Figura 7 – Peixes resgatados na PCH de Pedra do Garrafão (ES/RJ) em 24 de maio de 2016. ........................ 12 



 

Relatório do Resgate de Ictiofauna no Poço de Drenagem Pluvial da PCH 
Pedra do Garrafão 

REL-02 

rev.: 04 
Março - 2016 

 

    P á g i n a 4 | 16 

 

Figura 8. Número de espécimes de cada gênero resgatados no dia 24 de maio de 2016 na PCH Pedra do 

Garrafão (ES/RJ). ..................................................................................................................................................... 13 

 

Lista de Tabelas 

Tabela 1. Lista de destinação dos peixes estabelecida pelo Ibama, de acordo com o gênero. ............................. 8 

Tabela 2 – Relação dos peixes coletados no TVR da PCH Pedra do Garrafão, entre os dias 09 e 12 de março 

de 2016. ..................................................................................................................................................................... 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Relatório do Resgate de Ictiofauna no Poço de Drenagem Pluvial da PCH 
Pedra do Garrafão 

REL-02 

rev.: 04 
Março - 2016 

 

    P á g i n a 5 | 16 

 

1 INTRODUÇÃO 

O presente relatório refere-se ao resgate, em caráter emergencial, ocorrido no dia 24 de maio de 2016 na PCH 

de Pedra do Garrafão, em atendimento à Rio PCH I S.A., a contratante.  

As atividades de resgate ocorreram em espaço adjacente à casa de máquinas da PCH de Pedra do Garrafão. 

 

2 OBJETIVO 

São apresentadas as seguintes avaliações:  

 Notificação da solicitação emergencial; 

 Metodologia utilizada no resgate; 

 Avaliação dos resultados obtidos; 

 Demais ocorrências durante as atividades de resgate da ictiofauna. 
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3 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.  

As atividades de resgate foram restritas a poço de drenagem pluvial, localizado entre a casa de força e a tomada 

d’água da PCH Pedra do Garrafão (21°12'18.96"S; 41°21'48.55"O), onde havia a necessidade de reparos no 

conduto forçado, que apresentavam vazamento. A água existente no poço de drenagem pluvial era oriunda do 

vazamento existente no conduto forçado, portanto era um local propício para o desenvolvimento da ictiofauna. 

Haja vista a programação, de manutenção para o vazamento existente e a confirmação de espécimes da 

ictiofauna, o resgate foi acionado, visando evitar a perda dos indivíduos, uma vez que, após o reparo a poça não 

seria mais  alimentada e consequentemente o volume de água e oxigênio diminuído

 

Figura 1 – Área de ocorrência das atividades do resgate de ictiofauna na PCH Pedra do Garrafão no dia 24 de maio de 
2016. 
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4 DESENVOLVIMENTO 

As atividades de resgate de ictiofauna foram executadas com o apoio da Contratatente, na qual inicaram às 10 

horas do dia 24 de maio de 2016. A operação foi finalizada às 17 horas do mesmo dia.  

As etapas do trabalho de resgate são esquematizadas na Figura 2.  

 

Figura 2 – Metodologia utilizada durante as atividades de resgate de ictiofauna emergencial na PCH Pedra do Garrafão 
(ES/RJ). 

 

Objetivando facilitar o resgate dos peixes, a entrada de água foi interrompida após o fechamento da comporta 

ensecadeira, da unidade 01, na tomada d’água. Em seguida, foram utilizadas duas motobombas para retirada 

de água do poço formado no local.  
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A destinação dos peixes capturados foi obedecida conforme a Tabela 1, de acordo com o gênero. 

 

Tabela 1. Lista de destinação dos peixes estabelecida pelo IBAMA para a PCH Pedra do Garrafão, de acordo com o gênero. 

Gênero Vernáculo Local de soltura 

Brycon Piabanha Rio Itabapoana à jusante da restituição 

Centropomus Robalo Rio Itabapoana à jusante da restituição 

Crenicichla Jacundá Rio Itabapoana à jusante da restituição 

Cyphocharax Sairu Rio Itabapoana à jusante da restituição 

Harttia Caximbau Rio Itabapoana à jusante da restituição 

Hypostomus Cascudo Rio Itabapoana à jusante da restituição 

Leporinus Piau Rio Itabapoana à jusante da restituição 

Loricariichthys Caximbau Rio Itabapoana à jusante da restituição 

Mugil Parati Rio Itabapoana à jusante da restituição 

Oligosarcus Bocarra Rio Itabapoana à jusante da restituição 

Pimelodella Mandizinho Rio Itabapoana à jusante da restituição 

Prochilodus Curimba Rio Itabapoana à jusante da restituição 

Rhamdia Jundiá Rio Itabapoana à jusante da restituição 

Australoheros Ferreirinha Reservatório 

Astyanax Lambari Reservatório 

Geophagus Acará Reservatório 

Gymnotus Sarapó Reservatório 

Hoplias Traíra Reservatório 

Hoplosternum Sassá-mutema Reservatório 

Parauchenioterus Cumbaca Reservatório 

Clarias Bagre africano Exótica 

Tilapia  Tilápia Exótica 
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Figura 3. Preparação para o resgate de ictiofauna na PCH Pedra do Garrafão (ES/RJ). As fotos demonstram as etapas 
desde a interrupção da entrada de água no poço até o volume final de água antes do início do resgate. 

 

O resgate de ictiofauna foi realizado com o auxílio de puçás, lançamentos de tarrafas e rede de arrasto (Figura 

4 e 5).  
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Figura 4. Material utilizado no resgate de ictiofauna na PCH Pedra do Garrafão (ES/RJ) em 24 de maio de 2016. 

 

Figura 5. Resgate de ictiofauna na PCH Pedra do Garrafão (ES/RJ) em 24 de maio de 2016. Em destaque, colabores 
executando as atividades no poço com o auxílio de tarrafas e rede de arrasto. 
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Figura 6. Etapas do resgate de ictiofauna na PCH Pedra do Garrafão. Os peixes foram coletados com o auxílio de tarrafas 
e rede de arrasto (A), as espécies foram identificadas e separadas de acordo com o local de despesca (B) sendo 
transportadas em uma caixa d’água com aeração (C e D) e após a triagem, foram despescados nos locais devidos (F). 

 

 Os peixes coletados foram individualmente registrados e fotografados para estimativa posterior do comprimento 

e massa.  

A despesca foi realizada considerando a lista de destinação das espécies estabelecida pelo IBAMA (Tabela 2).  

Utilizou-se uma caixa d’água com aeração para manutenção dos peixes até transporte para o local da despesca.  
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As tentativas de coletas com cada apetrecho eram finalizadas após 5 arremessos consecutivos sem capturar 

nenhum espécime. 

5 RESULTADOS 

Os peixes resgatados apresentaram pouca diversidade em espécies, como já era esperado, considerando que 

o poço não possuía conexão com o rio ou o canal de adução.  

Foram coletados 680 espécimes de peixes, divididos entre cinco gêneros (ver Tabela 2) e totalizando pouco mais 

de 34 quilos. 

 

Figura 7 – Peixes resgatados na PCH de Pedra do Garrafão (ES/RJ) em 24 de maio de 2016. 

 

Tabela 2 – Relação dos peixes coletados no TVR da PCH Pedra do Garrafão, entre os dias 24 de maio de 2016.  

Gênero Comprimento 
médio (cm) 

Peso médio 
(Kg) 

Peso total 
(Kg) 

N amostral 

Astyanax 10 0,020 12,280 614 

Brycon 26 0,483 8,690 18 

Geophagus 15 0,070 1,051 15 

Leporinus 16 0,155 3,4 22 

Prochilodus 23 0,839 9,224 11 

Total   34,645 680 
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O número de espécimes coletados de cada gênero é apresentado na Figura 8. 

 

Figura 8. Número de espécimes de cada gênero resgatados no dia 24 de maio de 2016 na PCH Pedra do Garrafão (ES/RJ). 

 

Não foi capturada nenhuma espécie exótica ou ameaçada de extinção.  

Os peixes coletados apresentaram bons sinais vitais e foram destinados aos locais indicados pelo IBAMA (ver 

Tabela 1 e Figuras 9 e 10). 

 

Figuras 9 e 10. Despesca realizada no rio Itabapoana à esquerda e no reservatório à direita. 
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6 CONCLUSÕES 

Foram coletados 680 peixes, divididos pertencentes a cinco gêneros, atingindo uma biomassa (peso fresco) de 

34,645 Kg. 

A mobilização rápida e o curto prazo entre a coleta e a destinação dos peixes, garantiu a eficiência em 100% do 

resgate dos peixes, não havendo nenhuma morte durante as atividades. 

A baixa riqueza já era esperada, considerando a restrição do espaço e, consequentemente, da oferta de alimento. 

A maior parte dos indivíduos coletados, em número, foi do gênero Astyanax.  

Não foram coletadas espécies exóticas. 
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7 ANEXOS 

7.1 Tabela descritiva das espécies de peixes encontradas na PCH Pedra do Garrafão (RJ) 

Espécie Guilda Reprodutiva Guilda trófica Habito 

Astyanax bimaculatus Pelagófilos 
sedentários 

Omnívoro 
nectônico 

Bentopelágico, habita rios largos e abertos com 

fluxo livre, pequenos canais, valas de 

drenagem, lagos e represas. 

Brycon opalinus Pelagófilos 
migradores 

Omnívoro 
nectônico 

Bentopelágico 

Geophagus brasiliensis Polífilos Omnívoro 
bentônico 

De água salobras, bentopelágico, migra apenas 

em água doce (nasce montante cresce jusante). 

Leporinus conirostris Pelagófilos 
migradores 

Omnívoro 
nectônico 

Bentopelágico 

Leporinus copelandii Pelagófilos 
migradores 

Omnívoro 
nectônico 

Benopleágico 

Prochiloduslineatus Pelagófilos 
migradores 

Iliógafonectônico Bentopelágico, migrador de água doce (nasce 

montante cresce jusante) 

Prochilodusvimboides Pelagófilos 
migradores 

Iliógafonectônico Bentopelágico 
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7.2 Anotação de Responsabilidade Técnica do Programa de Monitoramento Ictiológico 

 

 


