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Introdução 

 

O Brasil talvez seja o país que mais dispõe de águas represadas em ecossistemas 

lênticos artificiais sejam açudes de pequeno porte (<20 km² de área alagada), represas de 

médio porte (20-200 km² de área inundada), reservatórios de grande porte (> 200 km²), canais, 

etc. Essa grande disponibilidade de áreas alagadas criadas pelo homem interpõe uma série de 

desafios não somente no que se refere a gerir e preservar a saúde ambiental desses sistemas 

como também promover a sustentabilidade e a convivência harmônica entre os múltiplos usos 

que inexoravelmente irão se estabelecer em suas águas.  

 

Dentre os múltiplos usos das águas represadas no Brasil, o crescimento das atividades 

aquícolas não pode ser desprezado. Em 10 anos (2004 A 2014), a produção aquícola no Brasil 

mais do que dobrou. Em 2014, o país produziu 526 mil toneladas de produtos derivados da 

aquicultura, sendo 70% desse total composto por peixes. Essa produção gerou um 

faturamento de mais de R$ 3,8 bilhões. E toda essa produção ocorreu sem a efetiva 

implantação dos parques aquícolas na grande maioria dos nossos reservatórios. A 

consolidação da aquicultura sustentável depende, dentre outras coisas, de complicados 

processos de licenciamento ambiental e também de um melhor ordenamento das atividades 

que compreendem a cadeia produtiva da aquicultura intensiva em reservatórios. 

 

A Usina Hidroelétrica de Belo Monte, situada no rio Xingu, é o maior empreendimento 

hidroelétrico completamente instalado em águas territoriais brasileiras já que a nossa maior 

usina, Itaipu situada no rio Paraná, é de natureza binacional. Belo Monte não é composta 

apenas por um único reservatório e sim por um sistema límnico composto por dois 

reservatórios (Reservatório do Xingu - RX e Reservatório Intermediário – RI), um canal de 

ligação entre os dois reservatórios e ainda um longo trecho de vazão reduzida (TVR), com mais 

de 100 km de extensão, que compreende a chamada Volta Grande do Xingu. 

 

O presente relatório refere-se a viagem a região da UHE Belo Monte, realizada por dois 

membros da equipe Icatu-Multipesca e que contou com os seguintes objetivos:  

(a) fazer uma inspeção “in loco” nos compartimentos que compõem o sistema límnico de Belo 

Monte tendo por foco principal a identificação de possíveis pontos com boa aptidão para a 

instalação de projetos de aquicultura intensiva e  
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(b) travar conhecimento pessoal com os atores da cadeia da pesca e da aquicultura na região 

bem como com os profissionais da Norte Energia e de suas contratadas responsáveis pela 

gestão ambiental do complexo ecológico de Belo Monte.  

 

Cronograma de Trabalho (25.JUN.2018 a 29.JUN.2018) 

 

A seguir, apresentamos o cronograma das atividades realizadas em Altamira e região. 

 

 Segunda 
25-JUN 

Terça 
26-JUN 

Quarta 
27-JUN 

Quinta 
28-JUN 

Sexta 
29-JUN 

Manhã Saída de BH 
(08:00 horas) 

Vistoria ao 
RX e TVR 
 
Reunião 1 – 
Pescadores 
artesanais da 
Ilha da 
Fazenda 
(TVR – 
XINGU) 

Reunião 3 
Grupo 
NE/GAI 
Norte 
Energia (Rod 
BR 230 Km 
52) 

Vistoria ao 
RI 

Reunião 6 
Conselho 
Ribeirinho 
 
Avaliação 
Final dos 
Trabalhos 
(Cesar, 
Raoni, Irineu 
e Ricardo)  

Tarde Chegada a 
Altamira 
 (16 horas) 

Reunião 2 
com 
pescadores 
ornamentais  
e logistas do 
segmento 
(ACE-POAT) 

Jogo COPA 
Brasil x 
Croácia 

Reunião 4 
Colônia de 
Pescadores 
de Altamira  
 
Reunião 5 
Cooperativa 
de  
Pescadores 
de Altamira 
e região 
COOP-PBM 

Ida para 
aeroporto 
Altamira 
(15:00 hs) 
 
 

Noite Planejamento 
trabalho 
(Irineu, 
Ricardo & 
Raoni) 

   Chegada a 
BH (21:00 
horas) 

 

 As atividades da equipe da Icatu-Multipesca, em Altamira-Belo Monte, portanto, 

estiveram concentradas em dois eixos: (1) inspeções ao campo e (2) reuniões de trabalho com 

atores da cadeia produtiva da pesca e da piscicultura na região.  
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Reuniões 

Reunião 1 – Reunião com pescadores artesanais da Ilha da 

Fazenda, Volta Grande do Xingu (TVR) 

DIA 26 de JUNHO de 2018 (14-15 horas) – Local: Ilha da Fazenda, Volta Grande 

do Xingu (TVR) 

PAUTA  

(ADAPTADA DO TEXTO PRODUZIDO PELA EMPRESA PIRARA) 

Conversa com os pescadores artesanais de uma comunidade tradicional e que está 

localizada às margens do rio à jusante da barragem do rio Xingu, no trecho de vazão 

reduzida (TVR), na região conhecida Volta Grande do rio Xingu.  

O objetivo dessa reunião foi o de ouvir os relatos dos pescadores, seus familiares 

com foco nas atividades de pesca e avaliar junto com eles as perspectivas de um 

programa de aquicultura intensiva na região. 

RESUMO DA REUNIÃO:  

 A reunião foi iniciada, como de costume, com a apresentação dos presentes. 

Praticamente todos os chefes de família da vila estavam presentes (vide lista em anexo). A 

seguir, o Silvio Botelho (Empresa Pirarara), tomou a palavra e explicou brevemente os 

objetivos de nossa visita, destacando que, considerando os objetivos da proposta voltada à 

implantação de projetos aquícolas, é muito importante que a equipe Icatu-Multipesca possa 

conhecer a rotina e o dia-a-dia das comunidades voltadas a pesca artesanal, à pesca de peixes 

ornamentais e às atividades aquícolas que já estão sendo desenvolvidas na região. 

 Após a fala do Sr. Silvio Botelho, o Sr. Irineu Feiden (Multipesca) passou a fazer uma 

apresentação de suas atividades, de seu histórico profissional ligado à aquicultura e, de modo 

particular, à piscicultura. Em seguida, o Sr. Ricardo M. Pinto-Coelho fez uma apresentação 

pessoal destacando a sua experiência na implantação dos parques aquícolas em reservatórios. 

 Em seguida, vários membros da comunidade fizeram seus depoimentos pessoais cujos 

pontos mais importantes, destaco, a seguir: 
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(a) A implantação da UHE de Belo Monte causou e vem causando profundos impactos na 

qualidade de água e em todas as atividades da pesca no trecho da Volta Grande do 

Xingu (TVR); 

(b) De uma maneira geral, houve uma redução notável na quantidade e nos valores 

obtidos com a pesca na região, após a implantação do empreendimento; 

(c) Os ribeirinhos destacaram, contudo, que a gestora Norte Energia vem se esforçando 

para atender algumas das reivindicações dos ribeirinhos, mas que esse atendimento 

tem sido demorado ou não satisfatório; 

(d) Todos os presentes demonstraram grande interesse na implantação de projetos 

alternativos de piscicultura, mas alguns dos presentes demonstraram certo ceticismo 

em relação às chances reais de sucesso da aquicultura na região; 

(e) Em relação à aquicultura, no TVR, alguns dos presentes, particularmente os mais 

velhos, destacaram o fato de que as abruptas variações de vazão e qualidade da água 

que o TVR experimenta, ao longo de um ciclo sazonal, podem dificultar ou mesmo 

inviabilizar a aquicultura em tanques rede nesse compartimento do rio. 

(f) Como existem vários pescadores dedicados à pesca de espécies ornamentais, 

percebemos que o maior interesse dessa comunidade está ligado a proteção e 

continuidade dessa atividade. Nesse sentido, há também muito interesse em 

empreendimentos ligados a tanques escavados ou em sistemas mistos, envolvendo 

diferentes formas de cultivo de peixes.  
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Reunião 2 – Aquaristas (ACE-POAT) 

DIA 26 de JUNHO de 2018 (14-16 horas) – Local: Tractebel 

PAUTA: 

(ADAPTADA DO TEXTO PRODUZIDO PELA EMPRESA PIRARA) 

Conversa com os profissionais do setor dos ornamentais, no intuito de coletar 

informações relevantes para o trabalho que será desenvolvido pelos consultores 

contratados pela empresa TRACTEBEL. 

ATA DA REUNIÃO:  

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano dois mil e dezoito, reuniram-se na 

sala de reuniões da empresa TRACTEBEL em Altamira, no Estado do Pará, os consultores 

(ICATU) contratados pela empresa TRACTBEL, os associados da ACEPOAT, e a empresa 

Pirarara Comunicação Socioambiental.  

Inicialmente o Sr. Silvio Botelho (Pirarara) agradeceu a presença de todos, 

informou sobre o trabalho que será desenvolvido com a elaboração do mapa aquícola e 

esclareceu que o objetivo desta é conhecer e conversar com os empresários e 

pescadores ornamentais para entender a situação atual da cadeia na região.  

Sendo a palavra concedida ao Sr. Irineu Feiden (ICATU), este aclarou que será 

desenvolvido um trabalho de levantamento e mapeamento para identificação das 

melhores áreas para criação de peixe em tanque rede, destacou que existe todo um 

processo a ser seguido para definição das áreas propícias e em seguida destacou a 

importância de desenvolver este estudo considerando o olhar da comunidade. 

Prosseguindo  questionou se já existe na região algum histórico de cultivo de peixes 

ornamentais.  

O Sr. Aldecir Florêncio (ACEPOAT) esclareceu que este tipo de cultivo ainda não 

está sendo realizado na região, existem apenas alguns experimentos realizados no 

laboratório de peixes da UFPA voltados para a reprodução.  
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Segundo o Sr. Irineu Feiden (ICATU) a etapa de reprodução é uma das mais 

complexas do que o cultivo. Dando continuidade, o Sr. Aldecir Florêncio (ACEPOAT) 

registrou que devido algumas limitações logísticas, atualmente as transações comerciais 

dos aquaristas da região estão sendo realizadas apenas com empresários de Belém.  

Por sua vez, o Sr. Ricardo M. Pinto Coelho (ICATU) fez um breve histórico sobre a 

cadeia da pesca ornamental em Muriaé e sugeriu trazer alguns representantes para 

compartilharem suas experiências no setor.   

O Sr. Jackson (ACEPOAT) informou que encontram-se com área limitada, tanto 

pela formação do reservatório da usina como pelas RESEX. Considera que o cultivo de 

algumas espécies inviabilizaria sua comercialização devido os altos custos com toda a 

estrutura necessária para cultivá-los.  

O Sr. Ricardo M. Pinto Coelho (ICATU), fez uma reflexão sobre a possibilidade dos 

órgãos competentes permitirem a realização de pesca ornamental de forma sustentável 

nas RESEX.  

O Sr. Jackson (ACEPOAT) demonstrou insatisfação com a atuação dos órgãos 

responsáveis pela proteção das RESEX que só permitem o extrativismo do peixe de 

forma artesanal.  

O Sr. Aldecir Florêncio (ACEPOAT) entende que a proibição da pesca nestas áreas 

impacta diretamente a renda das famílias que residem nas RESEX.  

O Sr. Jackson (ACEPOAT) lembrou que todas estas RESEX são extrativistas, no 

entanto, a pesca ornamental é proibida. Disse ainda, que já estão desde 2012 tentando 

chegar a uma solução, mas até este momento não houve acordo.  

Em seguida, o Sr. Silvio Botelho (Pirarara) fez um relato sobre o andamento das 

discussões que vem sendo realizadas junto ao setor da pesca. Quanto à situação dos 

ornamentais, disse que existe um contencioso entre os ornamentais e os órgãos de 

fiscalização das RESEX.  

O Sr. Silvio lembrou que em função do Seminário Diálogos sobre o Defeso o 

Ministério da Pesca estará na região e seria importante promover um encontro com o 

setor dos ornamentais para discutir estes pontos.  
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O Sr. Ricardo M. Pinto Coelho (ICATU) ponderou que em casos como este em que 

há conflito o estado pode intermédiar esses diálogos.  

O Sr. Irineu Feiden (ICATU) questionou se setor tem alguma alternativa para 

continuarem trabalhando com peixes ornamentais até que estes conflitos sejam 

resolvidos.  

O Sr. Aldecir Florêncio (ACEPOAT) disse que uma das alternativas seria a 

reprodução, mas, entende que não é viável devido aos altos custos equipamentos e 

manutenção. Disse que a universidade vem realizando alguns experimentos 

importantes para estudo, mas, pouco viável para os aquaristas. Segundo o Sr. Jackson 

(ACEPOAT) o desenvolvimento dos peixes em laboratório é lento em comparação com 

o desenvolvimento em ambiente natural e atribui isso à alimentação.  

Para o Sr. Ricardo M. Pinto Coelho (ICATU), deve haver investimento em estudo e 

pesquisas, no entanto, a solução a curto prazo deve ser outra. Foi questionado pelo Sr. 

Irineu Feiden (ICATU) se os indígenas podem vender ornamentais para os aquaristas.  

Foi esclarecido pelo Sr. Aldecir Florêncio (ACEPOAT) que essa prática é proibida, 

os aquaristas podem comprar apenas de pescadores legalizados.  

O Sr. Robson Paulo (ACEPOAT) ressaltou que além destas questões, os aquaristas 

podem apenas comercializar as espécies listadas nas portarias. Segundo o Sr. Silvio 

Botelho (Pirarara), um dos temas a serem trabalhados na pauta dos ornamentais é 

aquele relacionado ao fato de que o ICMBio considere as pesquisas das universidades 

para definição da lista de espécies de peixes ornamentais permitida.  

Segundo o Sr. Aldecir Florêncio (ACEPOAT) os estudos já foram realizados, todavia, 

estes órgãos não reconhecem a relevância destas pesquisas.  

Fazendo uso da palavra o Sr. Irineu Feiden (ICATU) ressaltou que o órgão 

ambiental estadual tem papel importante no processo de acolhimento destes dados.  

Foi esclarecido pelo Sr. Jackson (ACEPOAT) que há conflitos entre os órgãos de 

fiscalização o que prejudica ainda mais o setor, como exemplo citou a situação da cota 

de raias que foi autorizada pelo Ministério da Pesca, no entanto, proibida pelo 

IBAMA/Belém.  
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Dando continuidade, o Sr. Irineu Feiden (ICATU) ponderou que além de trazer 

representantes da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMG poderia 

ser realizada uma excursão com alguns aquaristas da região para conhecer o trabalho 

que vem sendo desenvolvido em Muriaé.  

O Sr. Ricardo M. Pinto Coelho (ICATU) mencionou que a Sociedade Brasileira de 

Aquaristas - S.B.A pode mediar as discussões junto aos órgãos de fiscalização. Além 

disso, sugeriu que o setor conte com o apoio das universidades para dar embasamento 

científico aos debates juntos aos órgãos de meio ambiente.  

O Sr. Jackson (ACEPOAT) entende que seria importante conseguirem a autorização 

para comercializarem o Hypancistrus zebra, pois, geraria emprego e renda para região, 

no entanto, demonstrou insatisfação com a falta de apoio da Norte Energia na mediação 

das discussões com os órgãos competentes.  

Por sua vez, o Sr. Ricardo M. Pinto Coelho (ICATU) indagou sobre o motivo dos 

conflitos dos ornamentais com os órgãos de fiscalização.  

Foi esclarecido pelo Sr. Silvio Botelho (Pirarara) que ha parecer técnico que 

restringe a captura, e em função deste documento à pesca de determinadas espécies 

foi proibida, porém, esta decisão é contestada pelo setor visto que há estudos com 

embasamento científico que contrapõem esta decisão.  

O Sr. Ricardo M. Pinto Coelho (ICATU) ressaltou a necessidade de maior 

articulação política para dirimir estes conflitos.  

O Sr. Aldecir Florêncio (ACEPOAT) avaliou que o período em que será realizado o 

Seminário Diálogos Sobre o Defeso seria um momento oportuno para promover uma 

discussão sobre estes pontos com o Ministério da Pesca que estará na região para 

participar do evento.  

O Sr. Silvio Botelho (Pirarara) recomendou que seja sugerido a Casa de Governo a 

realização de um encontro para discutir a possibilidade de realização de uma agenda 

com os pescadores ornamentais.  

Foi questionado pelo Sr. Ricardo M. Pinto Coelho (ICATU) se os profissionais 

aquaristas possuem dados sobre de exportação.  
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O Sr. Aldecir Florêncio (ACEPOAT) afirmou que possuem todos os dados sobre as 

exportações, frisou que a maior parte dos acaris do mundo vem do rio Xingu, possuem 

livros com estas informações e de todas as espécies catalogadas nenhuma foi extinta. A 

Sra. Marise (ACEPOAT) mencionou que os profissionais do setor trabalham com base na 

Instrução Normativa – IN que informa as espécies que podem ser capturadas, porém, 

entende que o ideal seria trabalharem com uma listagem de espécies proibidas a 

captura.  

Prosseguindo, o Sr. Aldecir Florêncio (ACEPOAT) discorreu sobre as dificuldades 

para realizarem exportação de seus produtos para fora do estado e sobre o excesso de 

burocracia.  

O Sr. Ricardo M. Pinto Coelho (ICATU) esclareceu que será produzido um projeto 

de desenvolvimento aquícola para a região onde está localizado o reservatório e 

destacou que seria importante o setor dos ornamentais produzirem um documento com 

informações e dados consistentes para ser anexado ao relatório que será elaborado 

pelos pesquisadores. Ficou acordado que os ornamentais enviarão documento que será 

incorporado ao relatório.  

O Sr. Jackson (ACEPOAT) falou brevemente sobre a importância deste segmento 

para a região no que tange a geração de emprego e renda e sobre a falta de apoio que 

prejudica o setor como um todo. Em complemento o Sr. Aldecir Florêncio (ACEPOAT) 

falou sobre o número de famílias de pescadores que viram-se obrigadas a mudar de 

profissão em função do excesso de burocracia que proibiu a captura de diversas espécies 

importantes para geração de renda. Disse que estão lutando há muitos anos e esperam 

que o segmento possa reestruturar-se.  

O Sr. Ricardo M. Pinto Coelho (ICATU) demonstrou interesse em conhecer os 

pontos de vendas dos peixes ornamentais e em contrapartida os aquaristas se 

colocaram a disposição para recepcioná-los. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 

concluída às 19h e contou com a participação de 10 pessoas.  
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Reunião 3 – GRUPOS NE-GAI  - NORTE ENERGIA 

DIA 27 de Junho 2018 (9:00 – 11:30 hs) – Local: UHE Belo Monte,  Rod. 
Transamazônica BR 230 km 52 s/n 

 

PAUTA: 

Apresentação da equipe Icatu-Multipesca bem como dos objetivos gerais da sua 

proposta de trabalho (Zoneamento Aquícola). Apresentação de uma palestra pelo Prof. 

Ricardo Motta Pinto Coelho (Icatu-UFSJ) sobre os desafios da Aquicultura em Reservatórios do 

Brasil. 

 

RESUMO DA REUNIÃO 

 Essa reunião contou com mais de uma dezena de técnicos do mais alto nível de Norte 

Energia, especializados na gestão ambiental do empreendimento. A reunião foi resultado de 

uma sugestão vinda da Icatu e que a Tractebel na pessoa do Sr. Raoni Rodrigues, levou 

adiante.  

Esse encontro teve como objetivo central informar o corpo técnico da Norte Energia sobre a 

composição da equipe formada pela Tractebel-Icatu-Multipesca que irá propor um documento 

inicial sobre o zoneamento das atividades aquícolas nos diversos compartimentos que 

compõem o sistema limnico de Belo Monte. 

A reunião teve início com a apresentação dos presentes (vide lista de presentes, abaixo). A 

seguir, a palavra foi dada ao Prof. Ricardo M. Pinto-Coelho (UFSJ-Icatu) que fez uma 

apresentação em Powerpoint de aproximadamente 40 minutos (Fig. XX).  

Em sua apresentação, o professor procurou responder a três questões:  

(1) Por quê devemos estimular a aquicultura intensiva com auxílio de tanques rede nos 

reservatórios brasileiros? 

(2) Por que o professor Ricardo e o biólogo Irineu Feiden que compõem a equipe Icatu-

Multipesca-Tractebel foram destacados para participar dessa primeira visita a Belo 

Monte? Quais são os outros membros da equipe Icatu-Multipesca e quais são as suas 

respectivas funções no projeto atual? 

(3) Quais são os maiores desafios que a aquicultura em tanques rede tem encontrado no 

Brasil e, quais seriam os desafios adicionais que terão que ser vencidos em Belo 

Monte.   
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Fig.  XX - Apresentação do Prof. Ricardo Motta Pinto Coelho ao grupo de gestores ambientais 
da UHE Belo Monte/Norte Energia. Os arquivos *.PPT ou *.PDF referentes a essa apresentação 
podem ser obtidos no link: https://1drv.ms/f/s!Ak642Q4JUlDqlrQxAHkrelAJduYbtg  
 

Ao final da apresentação do Prof. Ricardo P Coelho, a palavra foi aberta aos demais 

participantes. A seguir, destaco os principais pontos em destaque: 

(a) A aquicultura em Belo Monte, ao contrário de outros reservatórios brasileiros situados 

na região sul e sudeste, deverá adequar-se a uma matriz sócio-cultural extremamente 

complexa, típica da região em foco; 

(b) A base de dados existente não foi obtida por uma única empresa e a equipe Icatu-

Tractebel terá que envidar esforços especiais na consolidação de um banco de dados 

georreferenciado que têm várias fontes e foi criado em diferentes épocas. 

(c) O estudo proposto a equipe Tractebel-Icatu-Multipesca tinha, inicialmente, por 

característica principal a análise, em escritório, de uma vasta base de dados. 

(d)  Entretanto, todos os presentes se manifestaram no sentido de que esse estudo deve 

ser revisto e ampliado na medida do possível, com maior participação dos atores locais 

e regionais da cadeia da pesca e com a tomada de novos dados primários que 

originalmente não faziam parte dos dados repassados à Icatu-Multipesca. 

https://1drv.ms/f/s!Ak642Q4JUlDqlrQxAHkrelAJduYbtg
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(e) Haverá a necessidade de incorporar informações georeferenciadas que reflitam os 

anseios das comunidades locais, com indicações precisas de locais onde haja interesse 

local na implantação de projetos aquícolas nos reservatórios de Belo Monte.  

 

   

Reunião 4 – Colônia Z-57 (Altamira) e outras 

LOCAL: COLONIA Z-57 Altamira (PA) – 28 de JUNHO de 2018 – 14 – 16 horas.  

PAUTA: 

Conversa com representantes das Colônias de pesca Z-57, Z-12 e Z-77, no intuito de 

coletar informações relevantes para o trabalho que será desenvolvido pelos consultores 

contratados pela empresa TRACTEBEL. 

ATA DA REUNIÃO:  

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano dois mil e dezoito, reuniram-se na 

Colônia de Pesca Z-57 localizada na cidade de Altamira, no Estado do Pará, os 

consultores (ICATU) contratados pela empresa TRACTBEL, Colônia de Pesca Z-57, 

Colônia de Pesca Z-12, Colônia de Pesca Z-77 e a empresa Pirarara Comunicação 

Socioambiental.  

Dando início à reunião o Sr. Silvio Botelho (Pirarara) saudou a todos, informou o 

objetivo da reunião e esclareceu o trabalho que será desenvolvido pelos consultores que 

realizarão um mapeamento das áreas apropriadas para instalação de tanques rede para 

cultivo de pescado nas áreas dos reservatórios de Belo Monte.  

Passando a palavra para o Sr. Ricardo M. Pinto Coelho (ICATU) este falou 

brevemente sobre sua experiência em outros reservatórios de barragens e sobre o 

potencial da pesca e da aquacultura no país. Esclareceu que farão um mapeamento nos 

reservatórios do Xingu e Reservatório Intermediário para apontar as melhores áreas 

para prática da aquacultura. Destacou que os dois reservatórios possuem características 

diferentes e ambos são importantes para a pesca na região. Afirmou que este é um 

estudo de natureza socioambiental e que a ideia é incorporar ao estudo os saberes da 
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comunidade local para chegar-se a um resultado satisfatório para todos de forma a 

promover geração de renda, produção e empregos.  

O Sr. Irineu Feiden (ICATU) por sua vez aclarou que serão realizados uma série de 

estudos para identificar as áreas mais adequadas para produção em tanques rede. 

Buscou saber se na região haverá pessoas dispostas a desenvolver esta atividade, pois, 

a mesma exige muita dedicação e paciência. Ponderou ainda, que o ideal é implantar a 

aquacultura por meio de associação ou cooperativa.  

O Sr. Marksuel (Colônia Z-77) destacou que é um grande desafio para a região, 

parabenizou os consultores pela iniciativa de conversar com a comunidade antes de 

realizar o trabalho e informou que no município de Brasil Novo existe um trabalho sendo 

desenvolvido por meio de recursos captados no PDRSX para cultivo de peixe. Apontou 

que a maior dificuldade é com relação ao acesso a insumos que chegam à região com 

preço elevado. Após, falou sobre a importância deste mapeamento para identificar o 

potencial da aquacultura na região.  O Sr. Irineu Feiden (ICATU) questionou sobre 

ocorrência de mortandade de peixes. Foi informado que em um igarapé que deságua no 

rio Xingu houve morte de peixes provavelmente devido ao seu barramento para 

construção de uma ponte.  

O Sr. Ricardo M. Pinto Coelho (ICATU) ponderou que o estudo precisa levar em 

consideração a capacidade suporte para evitar danos que inviabilizem a continuidade 

da atividade a longo prazo. Segundo o Sr. José Kayapó (Colônia Z-57) em Altamira há 

maior ocorrência de mortalidade de peixes no inverno em virtude das chuvas que levam 

para o rio o veneno jogado nos pastos e plantações. Disse ainda, que a maior parte dos 

peixes mortos eram Curimatás.  

O Sr. Cecílio Kayapó (Grupo de Pescadores) relatou que em Vitória do Xingu na 

área de restituição de vazão próximo as comunidades Limão e Bambu já ocorreram 

mortalidade de peixes de espécies variadas. Disse ainda, que o veneno borrifado por 

aviões contaminam tanto os pastos como o rio.  

O Sr. Regis (Pescador) informou que em Porto de Moz já ocorreu morte de peixes 

sendo que alguns eram ornamentais. Retomando a palavra o Sr. Regis (Pescador) 
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informou que trabalhando como barqueiro ouviu relatos de veneno colocado nas 

madeiras que foram suprimidas nas ilhas ocasionando contaminação das águas.  

O Sr. Silvio Botelho (Pirarara) fez breve explanação sobre o destino das madeiras 

retiradas no processo de supressão das ilhas. O Sr. Cecílio Kayapó (Grupo de Pescadores) 

acrescentou que o óleo das maquinas utilizados para retirar a madeira e os tocos que 

apodreceram dentro rio contribuíram para poluição e mortalidade de peixes. O Sr. Lúcio 

Vale (Presidente da Colônia de Pesca Z-57) informou que recebeu relato de Acaris 

mortos no trecho próximo das cachoeiras acima de Belo Monte.  

O Sr. Irineu Feiden (ICATU) questionou a opinião dos presentes com relação a 

aceitação de mercado do peixe cultivado em tanque rede. O Sr. Marksuel (Colônia Z-77) 

considera que haverá boa aceitação por parte da população. Já a Sra. Fabiana Costa 

(Colônia de Pesca Z-57) o peixe de tanque escavado tem melhor aceitação devido a 

diferença na coloração em comparação com o peixe de tanque rede. Foi destacado pelo 

Sr. Ricardo M. Pinto Coelho (ICATU) a necessidade de desenvolver ações de 

conscientização para os consumidores. Posteriormente, o Sr. Irineu Feiden (ICATU) 

explicou o procedimento a ser realizado para amenizar a pigmentação nos peixes antes 

de comercializá-lo.  

O Sr. Ricardo M. Pinto Coelho (ICATU) indagou se o pescado da região é oferecido 

na merenda escolar e ressaltou que esta é uma forma de fortalecer o setor. E discorreu 

sobre as diversas formas de aproveitamento do peixe. Segundo o Sr. Silvio Botelho 

(Pirarara) o peixe ainda não é oferecido na merenda escolar, diferentemente do cacau 

que já vem sendo incluído na alimentação dos alunos.  

Na sequência, o Sr. Regis (Pescador) falou brevemente sobre as dificuldades para 

cultivar peixes devido ao excesso de burocracia na região. Fazendo uso da palavra, o Sr. 

Irineu Feiden (ICATU) falou da importância deste contato com a comunidade e com o 

rio para elaboração do mapa aquícola de forma a considerar as experiências das pessoas 

que conhecem e vivem do Xingu.  

Em complemento, o Sr. Cesar Batista (TRACTEBEL) frisou que nenhum trabalho 

teria sucesso sem a participação da comunidade. O Lúcio Vale (Presidente da Colônia de 
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Pesca Z-57) demonstrou interesse em participar de futuras visitas dos consultores ao 

rio.   

Não havendo nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às 16h e 20min e contou 

com a participação de 13 pessoas.  

 

 

Reunião 5 – Cooperativa de Pescadores – COOP-PBM 

DIA 28 de Junho de 2018, 16-18 horas - Local: Tractebel  

PAUTA: 

Conversa com representantes da Cooperativa de Pescadores de Belo Monte no intuito 

de coletar informações relevantes para o trabalho que será desenvolvido pelos 

consultores contratados pela empresa TRACTEBEL. 

ATA DA REUNIÃO:  

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano dois mil e dezoito, reuniram-se no 

escritório da empresa TRACTEBEL localizado na cidade de Altamira, no Estado do Pará, 

os consultores (ICATU) contratados pela empresa TRACTBEL, representantes da 

Cooperativa de Pescadores de Belo Monte e empresa Pirarara Comunicação 

Socioambiental. Iniciando a reunião, o Sr. Silvio Botelho (Pirarara) cumprimentou a 

todos e informou que foi contratada pela empresa TRACTEBEL uma equipe de 

consultores que realizará o levantamento das áreas mais indicadas para cultivo de peixe 

em tanques rede tendo como área de abrangência do estudo os reservatórios da Usina 

Hidrelétrica de Belo Monte.  

O Sr. Silvio frisou que a Cooperativa foi formada, e se faz necessário planejar os 

próximos passos, entre eles organizar a produção do pescado, assim, este trabalho que 

será realizado vem de encontro com este objetivo.  

Dando continuidade, o Sr. Ricardo M. Pinto Coelho (ICATU) discorreu sobre 

trabalhos desenvolvidos em outros reservatórios e sobre o potencial da aquicultura na 
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região, podendo se tornar uma fonte de desenvolvimento econômico. Esclareceu que o 

objetivo é apontar as melhores áreas e de forma conjunta identificar as melhores 

espécies para cultivo e comercialização.  

Prosseguindo, o Sr. Irineu Feiden (ICATU) por sua vez elucidou que serão 

realizados diversos estudos para definir as melhores áreas para cultivo em tanques rede 

na área de abrangência do estudo. Em seguida, questionou sobre ocorrência de 

mortalidade de peixes ao longo do rio. A Sra. Socorro Arara (Cooperativa de Pescadores) 

falou sobre ocorrência de peixes mortos nas proximidades do Sítio Pimental e alterações 

na qualidade e durabilidade do pescado. Considera que isto se deve a alterações na 

dinâmica do rio em função da construção da usina. Segundo o Sr. Giácomo (Presidente 

da Cooperativa de Pescadores) no trecho de restituição de vazão próximo a comunidade 

Bambu é comum ocorrer morte de peixes. Questionou se as mortes teriam relação com 

falta de oxigênio na água. Disse ainda, que após implantação da usina tiveram perda de 

produção e já possuem duas ações em andamento.  

Foi esclarecido pelo Sr. Ricardo M. Pinto Coelho (ICATU) que as mortes podem ter 

relação com a dinâmica de operação da usina e não necessariamente com processo de 

eutrofização.  

O Sr. Ricardo M. Pinto Coelho (ICATU) informou que segundo Instrução Normativa 

– INI 06, existem 22 fatores a serem avaliados para definição das áreas.  

A Sra. Socorro Arara (Cooperativa de Pescadores) aclarou que já existe uma 

experiência com tanques rede em andamento na região e demonstrou preocupação 

com relação ao acesso as licenças.  

Em seguida o Sr. Ricardo M. Pinto Coelho (ICATU) as diferenças entre as licenças 

para instalação de tanques rede.  

O Sr. Rosiano Souza (Cooperativa de Pescadores) indagou se o cultivo de peixes 

nas áreas dos reservatórios podem alterar a qualidade da água nos trechos abaixo do 

barramento.  
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Foi esclarecido pelo Sr. Ricardo M. Pinto Coelho (ICATU) que para definir as áreas 

são analisados diversos critérios justamente para evitar complicações que inviabilizem 

o cultivo e favelização do rio.  

O Sr. Giácomo (Presidente da Cooperativa de Pescadores) buscou saber se as áreas 

abaixo do barramento serão abrangidas pelo mapeamento. Foi respondido pelo Sr. 

Ricardo M. Pinto Coelho (ICATU) que a TRACTEBEL contratou a equipe para realizar este 

trabalho apenas nas áreas dos reservatórios.  

Dando continuidade, a Sra. Socorro Arara (Cooperativa de Pescadores) solicitou a 

realização do levantamento nos lagos que ficam dentro da área do reservatório e nos 

reassentamentos rurais coletivos.  

O Sr. Cesar Batista (TRACTEBEL) elucidou que este estudo que será realizado nas 

áreas dos reservatórios é uma condicionante que a Norte Energia precisa implementar. 

Inicialmente seria um trabalho realizado sem visitas a campo, no entanto, percebeu-se 

a necessidade de conversar com representantes da comunidade e de ter um contato 

com a área do estudo. No entanto frisou que os consultores foram contratados para 

realizar este trabalho apenas nos Reservatórios do Xingu e Reservatório Intermediário.  

O Sr. Giácomo (Presidente da Cooperativa de Pescadores) questionou se as 

famílias dos Km 27 e Km 55 que residem nas proximidades do reservatório intermediário 

foram visitadas.   

O Sr. Ricardo M. Pinto Coelho (ICATU) ponderou que pode ser montada uma lista 

com sugestão de áreas para ser entregue aos consultores.  

O Sr. Irineu Feiden (ICATU) sugeriu que a implantação destes tanques rede seja 

realizada via Cooperativa e questionou se haverá na região, pescadores dispostos a 

investir tempo e dedicação para trabalhar com cultivo de peixe.  

Para o Sr. Giácomo (Presidente da Cooperativa de Pescadores) muitos pescadores 

buscarão conciliar o cultivo de peixe em tanque rede com a pesca extrativista.  

O Sr. Irineu Feiden (ICATU) refletiu sobre a situação do estoque pesqueiro mundial 

e sobre a necessidade de adoção de medidas de manejo que garantam a 

sustentabilidade do pescado.  
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O Sr. Rosiano Souza (Cooperativa de Pescadores) questionou sobre o potencial 

para cultivar camarão na região. Segundo o Sr. Irineu Feiden (ICATU) quando a 

Cooperativa estiver em funcionamento esta é uma possibilidade a ser estudada, mas, 

antecipou que a região apresenta potencial para este tipo de cultivo. Retomando a 

palavra, a Sra. Socorro Arara (Cooperativa de Pescadores) indagou se nas visitas ao rio 

os consultores avistaram áreas adequadas para prática da aquacultura e se as áreas a 

jusante poderão ser de alguma forma impactadas. Solicitou que o estudo se estenda 

para áreas além dos reservatórios. Na sequência, o Sr. Irineu Feiden (ICATU) destacou 

que identificaram muitas áreas interessantes e que respeitando-se as normas não 

haverão impactos.  

O Sr. Giácomo (Presidente da Cooperativa de Pescadores) agradeceu a iniciativa 

dos consultores de dialogar com o máximo de atores possível para construção de um 

trabalho em conjunto com a comunidade. Recomendou visita as famílias do Km 27 e Km 

55.  

O Sr. Cesar Batista (TRACTEBEL) falou sobre a importância deste contato para 

realização do levantamento e sobre algumas limitações contratuais, no entanto, 

destacou que o objetivo é realizar uma devolutiva para apresentação os resultados da 

pesquisa.  

Após os agradecimentos, a reunião foi encerrada às 19h e contou com a 

participação de 12 pessoas.  
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Reunião 6 – Conselho Ribeirinho do Rio Xingu 

DIA 29 de Junho de 2018, 09-11 horas - Local: Tractebel (Altamira, PA)  

 

PAUTA: 

Conversa com representantes do Conselho Ribeirinho no intuito de coletar informações 

relevantes para o trabalho que será desenvolvido pelos consultores contratados pela 

empresa TRACTEBEL. 

 

ATA DA REUNIÃO:  

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano dois mil e dezoito, reuniram-se no 

escritório da empresa TRACTEBEL localizado na cidade de Altamira, no Estado do Pará, 

os consultores (ICATU) contratados pela empresa TRACTBEL, representantes do 

Conselho Ribeirinho e empresa Pirarara Comunicação Socioambiental. Fazendo a 

abertura da reunião, o Sr. Silvio Botelho (Pirarara) saudou os presentes e esclareceu o 

trabalho que será desenvolvido pela equipe de consultores contratados pela 

TRACTEBEL.  

A palavra foi passada para o Sr. Cesar Batista (TRACTEBEL) o qual esclareceu que 

o mapeamento aquícola que será desenvolvido é uma das condicionantes do Projeto 

Básico Ambiental de Belo Monte. Ressaltou que a finalidade deste documento é dar 

suporte para criação de políticas públicas. Disse ainda, que será realizada uma 

devolutiva após conclusão do mesmo para apresentar os resultados desse estudo. 

Finalizando disse que a princípio seria um trabalho sem realização de visitas a campo, 

mas, pela natureza do trabalho percebeu-se a relevância de conversas com alguns 

atores e conhecer os reservatórios.  

Solicitando a palavra a Sra. Francineide (Conselho Ribeirinho) destacou a 

importância destes diálogos e visitas ao rio para enriquecimento da atividade que será 

desenvolvida.  
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A Sra. Socorro Arara (Cooperativa de Pescadores) questionou se já foram 

identificadas durante visita de campo áreas adequadas para cultivo de peixes.  

O Sr. Ricardo M. Pinto Coelho (ICATU) esclareceu que foram identificadas nessa 

primeira visita várias áreas com potencial aquícola, mas, há uma série de critérios a 

serem obedecidos para definir sua viabilidade ou não. Ele recomendou aos 

representantes do Conselho Ribeirinho a criação de uma relação com sugestão de áreas 

e reivindicações para ser anexado ao relatório dos consultores.  

A Sra. Socorro Arara (Cooperativa de Pescadores) solicitou estudo para ampliação 

do projeto de tanques escavados nos reassentamentos rurais coletivos e analise dos 

lagos para criação em tanques rede.  

A Sra. Francineide (Conselho Ribeirinho) disse que várias aldeias estão 

trabalhando com cultivo em tanques redes e escavados, mas, ouviu relatos de demora 

para ter retorno financeiro.   

O Sr. Ricardo M. Pinto Coelho (ICATU) fez um breve historio de suas experiências. 

Deu alguns esclarecimentos sobre o documento que será elaborado que apontará as 

áreas mais apropriadas para criação de peixes. Considera que há forte potencial para 

aquicultura na região e isto sendo realizado de forma correta poderá gerar emprego, 

renda e desenvolvimento.  

O Sr. Irineu Feiden (ICATU) informou que para ter o retorno de todo o 

investimento leva em média 4 anos, mas, o peixe pode começar a ser comercializado a 

partir de 8 meses.  

A Sra. Francineide (Conselho Ribeirinho) registrou que após a construção da usina 

houve alterações no regime de águas e isto pode interferir na escolha dos pontos para 

cultivo.  

O Sr. Irineu Feiden (ICATU) informou que há uma série de critérios para indicar as 

áreas e a definição das melhores espécies para cultivo na região deverá ser bem 

analisada, pois, estes precisam ter boa aceitação de mercado. Em seguida, o Sr. 

Raimundo Vieira (COOPEBAX) fez um breve relato sobre sua experiência com tanques 

rede. Falou sobre alguns fatores importantes com a escolha das matrizes, qualidade da 
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ração e variações na acidez da água que interferem na qualidade do pescado. Frisou que 

com 6 meses o peixe está pronto para consumo e com 8 meses já pode ser 

comercializado.  

O Sr. Irineu Feiden (ICATU) questionou sobre alteração na cor do pescado e sugeriu 

a instalação de sombrite para diminuir a pigmentação no peixe. Prosseguindo, o Sr. 

Raimundo Vieira (COOPEBAX) falou sobre as dificuldades para conseguirem obter as 

licenças e demonstrou insatisfação com o excesso de burocracia.  

Após solicitação do Sr. Ricardo M. Pinto Coelho (ICATU), ficou acordado que o Sr. 

Raimundo Vieira (COOPEBAX) enviara imagem da licença para implantação de tanque 

rede da cooperativa. Para a Sra. Francineide (Conselho Ribeirinho) seria importante a 

implantação de tanques redes, pois, o pescado foi muito impactado com a construção 

da usina. A Sra. Socorro Arara (Cooperativa de Pescadores) questionou quem causa mais 

impactos tanque rede ou tanque escavado. Foi respondido pelo Sr. Ricardo M. Pinto 

Coelho (ICATU) que sendo mal implantadas as duas alternativas causam impactos. Após, 

questionou sobre o motivo para a COOPEBAX ter escolhido um lago para implantar os 

tanques rede.  

O Sr. Raimundo Vieira (COOPEBAX) esclareceu que com os recursos capitados no 

PDRSX foi desenvolvido um plano piloto para ensinar pescadores e ribeirinhos a 

cultivarem peixe em tanque rede e com auxílio de um especialista escolheram o lago 

devido este não sofrer com a ocorrência de banzeiros e mudanças bruscas no nível do 

rio. Ficou acordado que o envio do relatório de execução do projeto para os consultores.   

Em seguida o Sr. Irineu Feiden (ICATU) indagou o que falta para dar o próximo 

passo neste plano piloto. Foi respondido pelo Sr. Raimundo Vieira (COOPEBAX) que 

faltam recursos para investirem na ampliação. A Sra. Socorro Arara (Cooperativa de 

Pescadores) disse que espera que este mapeamento auxilie no desenvolvimento do 

setor pesqueiro na região que foi tão impactado nos últimos anos.  

O Sr. José Eladio (COOPEBAX) espera que este estudo permita dar continuidade 

nos projetos que já vem sendo desenvolvidos na região e que a cooperativa seja 

beneficiada.  
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E nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h e 30 min. e contou 

com a participação de 09 pessoas.  

 

Listas de Presença de Reuniões 
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Trajetos com Embarcação 

 

Nos dias 26 e 28 de junho de 2018, foram feitas duas excursões aos diferentes 

compartimentos que compõem o complexo límnico da UHE Belo Monte: reservatório Xingu 

(RX), canal de ligação, Reservatório Intermediário (RI) e o trecho de vazão reduzida (TVR) 

conhecido localmente como a Volta Grande do Xingu (Figs. XX e XX). 

O objetivo dessas excursões foi o de conhecer “in loco” as características 

morfométricas, limnológicas e de ocupação humana da orla desses compartimentos com foco 

nas futuras atividades aquícolas que deverão ser desenvolvidas na região. 

Em pontos considerados representativos desses compartimentos, foram tomadas 

algumas medidas simples tais como a profundidade e a transparência da água bem como 

tomadas amostras para análises qualitativas de fitoplâncton. 

No dia 26 de junho, foram percorridos 84 km ao longo do Reservatório do Xingu (RX) e 

do TVR na Volta Grande do Xingu. Foram demarcados 27 pontos (Tab. XX) destacando usos da 

orla (empreendimentos aquícolas, comunidades de pescadores, balsas de extração de areia, 

paliteiros, barragens, portos, etc.) 

No dia 28 de junho, foram percorridos 71 km ao longo do Reservatório do Xingu (RX), 

Canal de ligação entre os reservatórios e do Reservatório Intermediário (RI). Foram 

demarcados 12 pontos, destacando diferentes usos e feições da orla (paliteiros, 

acampamentos e obras de terraplanagem, portos, locais com acesso por estradas no RI, diques 

e locais com grande potencial para a prática de aquicultura em tanques rede (Tab. XX). 

Participaram dessas excursões, além do piloteiro da voadeira,  Ricardo Motta Pinto 

Coelho, Irineu Feiden e um representante da Empresa Pirarara, o Sr. Silvio Botelho (apenas no 

dia 26 de junho). Ressaltamos aqui que a presença do Silvio, no dia 26/06, foi extremamente 

importante para a inspeção no RX e TVR.  
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Fig XX – Trajeto (Track) e pontos (Way Points) demarcados pelo GPS Garmin Etrex na inspeção ao Reservatório RX e TVR no dia 26 de junho de 2018. 
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Fig XX - Trajeto (Track) e pontos (Way Points) demarcados pelo GPS Garmin Etrex na inspeção ao Reservatório RI no dia 28 de junho de 2018.  
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Coordenadas e observações sobre pontos de interesse e das 

estações de coletas de amostras (fitoplâncton) 

 

26 de Junho de 2018 

TAB XX- Coordenadas geográficas de pontos de interesse e de coleta de dados (dia 26/6/2018) 

N Nome do Ponto LAT LONG Observações 
Fatores Restritivos 
Áreas alvo  
 

1 RX- Área de Pesca -3.353821° -52.010411° Área de pesca artesanal 

2 RX - Assentamento -3.315839° -52.036837° Ocupação Humana 

3 RX – Balsa ASSU -3.249517° -52.189967° Rota de navegação 

4 RX _ Reserva Batalhão -3.209827° -52.190287° Unidade de Conservação 

5 RX – Bóia Navegação -3.389535° -51.983451° Rota de Navegação 

6 RX – Entrada Canal -3.369787° -51.964766° Rota de Navegaçao 

7 Canal Praia do Amor -3.261141° -52.197327° Local de Coleta de Amostras 
Hora 10:00 hs 
Secchi: 1,80 m 
Amostras de fito e zoo 
qualitativo 

8 TVR - Corredeira -3.559127° -51.949581° Beleza Cênica 

9 TVR - Corredeira -3.546769° -51.958454° Beleza Cênica 

10 TVR-Corredeira -3.507180° -51.958058 Beleza Cênica 

11 TVR-Corredeira -3.497575° -51.966423° Beleza Cênica 

12 RX- Draga Ext. Areia -3.218285° -52.169626° Extração de areia 

13 TVR- Garimpeiros -3.549310° -51.954775° Atividade de garimpo 

14 TVR – Ilha da Fazenda -3.565243° -51.925953° Ocupação Humana 

15 TVR - Indios -3.558022° -51.949787° Ocupação Humana 

16 RX – Lagoa Daniel -3.231552° -52.130566°   Projeto Tanque Rede 

17 RX- Piscicultura Milênio -3.258680° -52.185549° Projeto Tanque Rede 

18 TVR- Ocupaçao -3.524763° -51.962346° Ocupação Humana 

19 RX- Paliteiro -3.364034° -51.996346° Vegetação submersa 

20 RX- Paliteiro -3.420554° -51.962342° Vegetação submersa 

21 RX- Paliteiro -3.397638° -51.975536° Vegetação submersa 

22 RX- Paliteiro -3.380539° -51.993072° Vegetação submersa 

23 TVR – Praia Caju -3.461467° -51.955889° Ponto de Coleta 
Local área alvo 
Hora: 13:45 hs 
Secchi: 2,20 m 
Amostras de fito e zoo 
qualitativo 

24 TVR - Praia -3.545136° -51.961883° Beleza Cênica 

25 RX – Porto 06 - Altamira -3.208339° -52.207240° Porto de Partida das Voadeiras 

26 RAU -3.256177° -52.218169° Ocupação Humana 

27 TVR - Ressaca -3.568156° -51.941472° Ocupação Humana 

28 TVR - Inicio -3.432778° -51.959993° Rota de Navegação 
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28 de Junho de 2018 

 

TAB XX- Coordenadas geográficas de pontos de interesse e de coleta de dados (dia 28/6/2018). 

 Nome do Ponto LAT LONG Observações 
Fatores Restritivos 
Áreas alvo  
 

1 RI - Bacia de Diques -3.273448° -51.753567° Possivel Área Alvo Aquicultura TR 
Secchi: 2,60 mts 
Prof. > 25 mts0 
. 

2 RI - Boca Canal -3.297469° -51.860898° Rota de Navegação 

3 Canal - Pedreira -3.313216° -51.937146° Rota de Navegação 

4 Canal - Comporta -3.359209° -51.949221° Rota de Navegação 

5 RI- Estrada Bela Vista -3.266873° -51.795945° Possível Área Alvo Aquicultura TR 
Local de Coletas 
Hora: 09:15 hs 
Secchi: 2,40 m 
Amostras de fito e zoo qualitativo 
 

7 RI - Pedreira -3.248183° -51.750610° Possivel Área Alvo Aquicultura TR 
Secchi: 2,20 mts 
Prof > 25 mts. 
 

8 RX - Exúvias -3.371860° -51.955478° Local de Coleta 
Grande quantidade de exúvias 
(zooplâncton em decomposição 
sugerindo má qualidade de água) 

9 RI - Ilhas -3.286040° -51.809434° Beleza Cênica 

10 Canal – Pedreira 2 -3.248183° -51.750610° Rota de Navegação 

11 Rancho Macacheira -3.330766° -52.029212° Local onde a voadeira estragou. 
Ficamos 1 hora à espera de 
socorro. 

12 Sítio -3.312725° -52.044140° Desembarque de moradores 
(lancha que prestou socorro) 

 

Observação: todos os arquivos *.kmz referentes aos pontos acima estão disponíveis em 

arquivos eletrônicos na pasta One Drive. Solicitar permissão de acesso a RMPC. 

 

  



34 
 

Registros Fotográficos 

 

 
Fig. XX – Porto 06, Altamira (PA). 
LAT: -3.208339° 
LONG: -52.207240° 

 
Fig. XX – Planejamento do deslocamento do dia 
26.JUN.2018. 
LAT: -3.208339° 
LONG: -52.207240° 

 
Fig. XX – Porto 06, Altamira (PA). 
https://maps.windows.com/?form=WNA
MSH&collection= 
point.-3.208639_-52.206986_DSCN2663 

 
Fig. XX – Comunidade de pescadores no RX. 
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&
collection= 
point.-3.256269_-52.218222_DSCN2629 

https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
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  Fig. XX – Preparativo para coleta de 
fitoplâncton no Canal Ilha do Amor - R.X. 
LAT: -3.261141° 
LONG: -52.197327° 

 

 
Fig. XX - Piscicultura Milênio 
LAT: - 3.258680° 
LONG: -52.185549° 

 

 
Fig. XX – Vegetação ripária (RX). 
https://maps.windows.com/?form=WNA
MSH&collection= 
point.-3.228103_-52.128564_DSCN2676 

 

 
Fig. XX - Piscicultura Milênio 
LAT: - 3.258680° 
LONG: -52.185549° 

https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
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Fig. XX – Lagoa Daniel (Ilha do R. Xingu) 
https://maps.windows.com/?form=WNA
MSH&collection= 
point.-3.229869_-52.1318_DSCN2688 

 
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&
collection=point.-3.229928_-
52.131817_DSCN2687 

 
Fig. XX – Lagoa Daniel (Ilha do R. Xingu) 
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&
collection= 
point.-3.229497_-52.131711_DSCN2692 

 

 
Fig. XX – Lagoa Daniel (Ilha do R. Xingu) 
https://maps.windows.com/?form=WNA
MSH&collection= 
point.-3.229869_-52.1318_DSCN2688 

 

 
Fig. XX – Lagoa Daniel (Ilha do R. Xingu) 
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&
collection= 
point.-3.229869_-52.1318_DSCN2688 

  

https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
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Fig. XX – Entrada para L. Daniel (R. Xingu) 
https://maps.windows.com/?form=WNAMS
H&collection= 
point.-3.229467_-52.131694_DSCN2693 

 

 
Fig. XX – Lagoa Daniel (Ilha do R. Xingu) 
https://maps.windows.com/?form=WNAMS
H&collection= 
point.-3.229467_-52.131694_DSCN2693 

 
Fig. XX – Balsa para extração de areia. 
https://maps.windows.com/?form=WNAMS
H&collection= 
point.-3.219575_-52.167656_DSCN2670 

 
Fig. XX – Entrada do canal RX-RI. 
https://maps.windows.com/?form=WNAMS
H&collection= 
point.-3.371867_-51.950828_DSCN2709 

 
Fig. XX – Recepção para transbordo de 
barcos (Centro de acolhimento). 
https://maps.windows.com/?form=WNAMS
H&collection= 
point.-3.423203_-51.963875_DSCN2723 

 
Fig. XX – Recepção para transbordo de 
barcos (Centro de acolhimento). 
https://maps.windows.com/?form=WNAMS
H&collection= 
point.-3.423031_-51.963597_DSCN2720 

https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
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Fig. XX – Usina de Pimental (rio Xingu). 
https://maps.windows.com/?form=WNAMS
H&collection= 
point.-3.443811_-51.957389_DSC03058 

 
Fig. XX – Pousada Mangueiras, TVR (R. Xingu) 
https://maps.windows.com/?form=WNAMS
H&collection= 
point.-3.45432_-51.964833_DSC03062 

 
Fig. XX – “Pedral” do rio Xingu (TVR). 
https://maps.windows.com/?form=WNAMS
H&collection= 
point.-3.454383_-51.964963_DSC03064 

 

 
Fig. XX – Corredeira no rio Xingu (TVR). 
https://maps.windows.com/?form=WNAMS
H&collection= 
point.-3.506287_-51.95843_DSC03077 

 

 
Fig. XX – Ilha da Fazenda (TVR). 
https://maps.windows.com/?form=WNAMS
H&collection= 
point.-3.567125_-51.927789_DSC03085 

 
Fig. XX – Ilha da Fazenda (TVR). 
https://maps.windows.com/?form=WNAMS
H&collection= 
point.-3.565478_-51.925719_DSC03102 

  

https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
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Fig. XX – Centro de acolhimento (Pimental). 
https://maps.windows.com/?form=WNAMS
H&collection= 
point.-3.425908_-51.96208_DSC03046 

 

 
Fig. XX – Centro de acolhimento (Pimental). 
https://maps.windows.com/?form=WNAMS
H&collection= 
point.-3.428745_-51.961923_DSC03053 

 

 
Fig. XX – Centro de acolhimento (Pimental). 
https://maps.windows.com/?form=WNAMS
H&collection= 
point.-3.425847_-51.962184_DSC03047 

 

 
Fig. XX – Centro de acolhimento (Pimental). 
https://maps.windows.com/?form=WNAMS
H&collection= 
point.-3.425847_-51.962184_DSC03047 

 

 
Fig. XX – Reservatório RX 
https://maps.windows.com/?form=WNAMS
H&collection= 
point.-3.246392_-52.11021_DSC03122 

 

 
Fig. XX – Local próximo ao Porto 06 em 
Altamira (PA). 
https://maps.windows.com/?form=WNAMS
H&collection= 
point.-3.210935_-52.185539_DSC03125 

  

https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
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Fig. XX – Vegetação riparia afetada pelo 
barramento (RX). 
LAT: -3,22363  
LONG:  -52,13436 

 

 
Fig. XX – Vegetação riparia afetada pelo 
barramento (RX). 
https://maps.windows.com/?form=WNAMS
H&collection= 
point.-3.225795_-52.130902_DSC03136 

 

 
Fig. XX – Paliteiro (RX). 
https://maps.windows.com/?form=WNAMS
H&collection= 
point.-3.293364_-52.058087_DSC03147 

 

 
Fig. XX – Canal de ligação RX-RI. 
https://maps.windows.com/?form=WNAMS
H&collection= 
point.-3.354208_-51.986065_DSC03185 

 

 
Fig. XX – Canal de ligação RX-RI. 
https://maps.windows.com/?form=WNAMS
H&collection= 
point.-3.347147_-51.947784_DSC03187 

 
Fig. XX – Canal de ligação RX-RI. 
https://maps.windows.com/?form=WNAMS
H&collection= 
point.-3.303307_-51.905089_DSC03188 

  

https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
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Fig. XX – Canal de ligação RX-RI. 
https://maps.windows.com/?form=WNAMS
H&collection= 
point.-3.302947_-51.91355_DSC03217 

 

 
Fig. XX – Canal de ligação RX-RI. 
https://maps.windows.com/?form=WNAMS
H&collection= 
point.-3.317937_-51.939408_DSC03220 

 

 
Fig. XX – Paliteiro (RI). 
https://maps.windows.com/?form=WNAMS
H&collection= 
point.-3.299253_-51.8523_DSC03212 

 

 
Fig. XX – Remanescente da mata (RI). 
https://maps.windows.com/?form=WNAMS
H&collection= 
point.-3.298431_-51.856657_DSC03215 

 

 
Fig. XX – Vegetação ripária (RI). 
https://maps.windows.com/?form=WNAMS
H&collection= 
point.-3.277032_-51.791996_DSC03196 

 
Fig. XX – Paliteiro (RX). 
https://maps.windows.com/?form=WNAMS
H&collection= 
point.-3.368941_-51.978053_DSC03223 

  

https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
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https://maps.windows.com/?form=WNAMSH
&collection= 
point.-3.350591_-52.013785_DSC03165 
 

 
Fig. XX – Vegetação ripária afetada pela UHE. 
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH
&collection= 
point.-3.315896_-52.036624_DSC03154 

 

 
Fig. XX – Pescada do rio Xingu. 
https://maps.windows.com/?form=WNAM
SH&collection= 
point.-3.208889_-52.208611_20180626-
165600: 
 

 

 
Fig. XX – Porto 06 em Altamira (PA). 
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH
&collection= 
point.-3.21_-52.211389_20180626-164958 

 

 
Fig. XX – Roça de mandioca (RX) onde 
nossa voadeira foi rebocada e ficamos à 
espera de socorro. 
LAT: -3.330766° 
LONG: -52.029212° 

  

https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection
https://maps.windows.com/?form=WNAMSH&collection


43 
 

 

 
Fig. XX – Porto 06 em Altamira (PA). 
LAT: -3.208339° 
LONG: -52.207240° 

 

 
 
Fig. XX – Balsa para extração de areia (RX). 
LAT: 
LONG: 

 

 
Fig. XX – Porto de desembarque de pescado 
em Altamira. 
https://maps.windows.com/?form= 
WNAMSH&collection= 
point.-3.202778_-52.205556_20180628-
140439 

 

 
Fig. XX – Porto de desembarque de 
pescado em Altamira. 
https://maps.windows.com/?form= 
WNAMSH&collection= 
point.-3.202778_-52.205556_20180628-
140439 

  

https://maps.windows.com/?form
https://maps.windows.com/?form
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Fig. XX – Peixes ornamentais do rio Xingu. 
 

 

 
Fig. XX – Peixes ornamentais do rio Xingu. 
 

 
Fig. XX – Peixes ornamentais do rio Xingu. 
 

 

 
 
Fig. XX – Peixes ornamentais do rio Xingu. 
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Fig. XX – Peixes ornamentais do rio Xingu. 
 

 
 

 
 
Fig. XX – Peixes ornamentais do rio Xingu. 
 

 

 
 
Fig. XX – Peixes ornamentais do rio Xingu. 
 

 

Observação: todos os arquivos *.JPG referentes às fotos acima estão disponíveis em arquivos 

eletrônicos na pasta One Drive. Solicitar permissão de acesso a RMPC.  
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Fotos - Reuniões 

Reunião 1 - Ilha da Fazenda (TVR XINGU) 

 
 

 

 
 
Fig. XX – Fotos com representantes da comunidade de pescadores artesanais da Ilha da 
Fazenda (TVR – rio Xingu). LAT: -3.565243° / LONG: -51.925953° 
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Reunião 2 – Grupo de Peixes Ornamentais (ACE-POAT) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
Fig. XX – Fotos da reunião com representantes do setor de peixes ornamentais de Altamira e 
região e visita a um empreendimento (Sra. Mariza). Reunião feita na sede da Tractebel, em 
Altamira (PA).  
LAT: - 3.211389 
LONG: - 52.213611 DATA: 20180626 HORA: 171731 
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Reunião 3 - Norte Energia – Grupos NE-SSAI 

  
 

 
 

 

 
 

 
Fig. XX – Fotos da reunião com membros da Norte Energia. BR 230 Transamazônica KM 
point. LAT: -3.127778 LONG: -51.790833 DATA: 20180627 HORA: 090619 
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Reunião 4 - Colônia Z-57 

 

  
 
Fig. XX – Fotos da reunião com membros da Colônia de Pescadores de Altamira (Z-57) e de 
outras colônias de pescadores de municípios vizinhos.  
LAT: -3.208889 
LONG: -52.208889 DATA: 20180628 HORA: 14:33:08 

 

Reunião 5 - Cooperativa COOP-PBM 

 

 

 

 

 
Fig. XX – Fotos da reunião com membros da Cooperativa COOP-PBM. Reunião feita na sede 
da Tractebel, em Altamira (PA). ). Reunião feita na sede da Tractebel, em Altamira (PA).  
LAT: - 3.211389 
LONG: - 52.213611 
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Reunião 6 - Conselho Ribeirinho 

 

  

  

 
Fig. XX – Fotos da reunião com representantes do Conselho Ribeirinho. ). Reunião feita na 
sede da Tractebel, em Altamira (PA).  
LAT: - 3.211389 
LONG: - 52.213611 
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Resultados, discussão e recomendações  

 

A vista da equipe Icatu-Multipesca à região de Altamira/UHE Belo Monte teve dois 

objetivos (1-inspeção ao sistema límnico de Belo Monte e 2- realizar contatos com atores dos 

segmentos da pesca e da aquicultura bem como com diversos gestores ambientais.  

Os resultados em relação a esses dois pontos são os seguintes: 

(1) Inspeção ao sistema límnico de Belo Monte 

Foram visitados vários locais de interesse tanto no RX, RI, canal de ligação e TVR. Em 

relação ao desenvolvimento da atividade aquícola, os seguintes aspectos devem ser 

destacados.  

O Reservatório RX é um ecossistema que apresenta características mistas entre um 

sistema lêntico e lótico. A presença de forte correnteza é muito característica em quase todo o 

corpo do reservatório, exceto nos braços isolados que apresentam, em geral, uma má 

qualidade de água.  

O RX é um ambiente pouco profundo, de morfometria complexa, com vastas regiões 

ocupadas por paliteiros, extensas áreas litorâneas ocupadas por vegetação ripária em 

decomposição. Anotamos diversos depoimentos dos ribeirinhos que atestam variações 

abruptas na qualidade de água seja espacialmente seja na dimensão do tempo. Na coleta de 

amostras com a rede de fitoplâncton (20 um) notamos um grande acúmulo de matéria 

orgânica sestônica de coloração terrosa nos arrastos verticais que fizemos no RX e em outros 

compartimentos do sistema.  

O RX exibe, ao longo de sua orla, diversos assentamentos, vilas e locais de lazer. Notamos 

um intenso tráfego de embarcações, sejam elas voadeiras, transportando passageiros, diversas 

dragas para extração de areia, muitas embarcações com pescadores artesanais, etc (vide 

fotos).   

Acreditamos que, de um modo geral, trata-se de um ecossistema com fraca aptidão para a 

prática da aquicultura intensiva com tanques rede. 

Apesar dos fatores restritivos acima assinalados, notamos que existem fatores que  

justificam a instalação de pequenos empreendimentos aquícolas (pequenos = algumas 

dezenas de tanques-rede, com dimensões aproximadas de 4x4 m ou similar) nesse ambiente. 
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Os principais fatores positivos seriam: (a) proximidade a Altamira, (b) existência de projetos 

aquícolas no reservatório, (c) interesse das comunidades ribeirinhas em instalar 

empreendimentos aquícolas. Esses empreendimentos poderiam estar a cargo de famílias ou 

pequenos empresários. Na inspeção ao RX, visitamos pelos menos dois empreendimentos com 

tanques redes: Piscicultura Milênio e Piscicultura da Lagoa do Daniel (vide fotos).  

O Reservatório intermediário apresenta-se como sendo um típico reservatório tropical, 

com características limnológicas e morfométricas totalmente diferentes do Reservatório RX. 

Ao contrário do RX, o Reservatório Intermediário está localizado em “Terra Firme”, um 

ecossistema original completamente diferente das várzeas inudadas pelo RX.  

O RI apresenta uma morfometria e provavelmente uma hidrodinâmica típica de um grande 

reservatório, com profundidades bem mais elevadas (> 20 metros). Em nossa inspeção, 

pudemos – visualmente- perceber uma melhor qualidade de água, se a compararmos com os 

demais compartimentos da UHE Belo Monte. A transparência medida com o disco de Secchi, 

em vários pontos do RI sempre foi maior do que no RX ou no TVR (Tab. XX). 

A ocupação humana da orla do RI é praticamente inexistente, muito embora exista uma 

rede de estradas vicinais que é usada pela gestora da hidroelétrica para ter acesso aos 

inúmeros diques que isolam o reservatório dos Igarapés vizinhos e também ao canal de ligação 

entre o RX e RI. 

A existência dos diques isolando o corpo central do reservatório de vários Igarapés 

próximos é um fator positivo para a aquicultura intensiva, pois impede que influências 

alóctones e locais possam comprometer a qualidade de água em determinados 

compartimentos do reservatório. 

Acreditamos que, ao contrário do RX, o RI apresenta uma boa aptidão para grandes 

empreendimentos aquícolas. Ali, projetos que podem receber investimentos de maior porte e 

que possam abrigar centenas de tanques rede de médio a grande porte poderão ser 

considerados (ou seja, tanques com dimensões circulares, com aprox.. 9-13 metros de 

diâmetro). Obviamente, essa aptidão para empreendimentos aquícolas de grande porte do RI 

deve ser muito bem investigada a posteriori, seguindo os protocolos habituais que são 

sugeridos pela INI 06 da Secretaria Especial da Pesca, vinculada à Presidência da República 

(Governo Federal, 2004, EMBRAPA, 2015).  

Percorremos todo o canal navegável que liga o RX ao RI. Trata-se de um sistema 

completamente artificial, raso (< 12 m), com margens muito íngremes que dificultam o acesso 

por terra.  
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O canal é margeado, em ambos os lados, por estradas de serviços que apresentam intenso 

tráfego de todo tipo de veículos (carros de passeio, caminhões, tratores, etc.). Pudemos notar 

em vários pontos diversas obras de manutenção das encostas (obras para melhorar a 

drenagem dos taludes, para conter processos erosivos, etc.). 

O canal, como todo ecossistema artificial, é muito instável, em termos ecológicos. No 

período das cheias, o ambiente apresenta uma correnteza de moderada a intensa, com grande 

renovação de suas águas, mas também com bruscas variações de qualidade da água.   

A inexistência de vegetação litorânea diminui muito a resistência e a resiliência do sistema  

à todo tipo de distúrbios. Portanto, a sua qualidade da água fica muito susceptível a variações 

climáticas ou de operação das duas usinas hidroelétricas (Pimental e Belo Monte). 

  As águas do canal ficam praticamente sem renovação, durante a estação seca. Nesse 

período, as suas condições limnológicas, particularmente no que se refere a índices de 

oxigenação e às elevadas temperaturas, são críticas para empreendimentos aquícolas. 

Portanto, acreditamos que não existem condições mínimas para instalação de projetos 

aquícolas nesse ambiente.  

A equipe da Icatu-Multipesca percorreu cerca de 30% do trecho conhecido como a Volta 

Grande do Xingu (TVR), um trecho de vazão reduzida, com aproximadamente 100 km de 

extensão, que fica entre as duas usinas de Pimental e Belo Monte, respectivamente.   

Em nossa inspeção pudemos perceber que trata-se de uma região com elevada frequência 

de “spots” de alta beleza cênica e com forte apelo para o ecoturismo. Há, no trajeto visitado, 

pousadas, vários assentamentos e aldeias, algumas das quais centenárias e com grande 

tradição voltada à pesca artesanal e à pesca de peixes ornamentais. 

No trecho do TVR, dois biótopos chamaram a nossa atenção: os pedrais, locais de 

correnteza maior, ou mesmo corredeiras, onde há o afloramento de milhares de pedras de 

grande porte. Esses são os biótopos onde vivem dezenas de espécies de loricarídeos, peixes 

ornamentais de grande beleza (vide Figs. XX a XX) e que são coletados e exportados para várias 

partes do mundo. Em alguns casos, um único exemplar pode ser vendido por até R$ 100 reais 

a unidade! Notamos vários “pedrais” em nossa excursão ao TVR. É evidente que tais biótopos 

exigem toda uma estratégia de conservação e mitigação de impactos que impedem qualquer 

tipo de empreendimento aquícola em suas proximidades. 

O segundo biótopo que destacamos são as inúmeras praias avistadas ao longo do trajeto 

realizado. Em geral, essas praias estão associadas a fragmentos de vegetação arbórea e são 

locais de grande beleza cênica.  Adicionalmente, tratam-se de biótopos importantes, em 
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termos ecológicos, pois ali concentram-se quelônios e vários outros animais de interesse 

conservacionista.  

Na visita que fizemos a Comunidade de Pescadores da Ilha da Fazenda, fomos informados 

de que é intensa a presença de pescadores não somente da região, mas de pescadores que 

vêm de outros municípios e mesmo de outros estados. Além disso, há diversos sítios e 

assentamentos ao longo do trecho. 

Acreditamos que deve ser evitada a instalação de empreendimentos aquícolas nesse 

trecho a não ser em casos muito especiais que devem ser estudados sob o ponto de vista 

limnológico e de sustentabilidade de modo muito detalhado e com coletas adicionais de dados 

limnológicos (variação diurna das principais variáveis, tais como oxigênio, pH e condutividade, 

durante as fases críticas de todo o ciclo sazonal), considerando o eventual interesse das 

comunidades envolvidas.   

 

(2) Contatos com atores do segmento pesca-aquicultura da região e gestores ambientais 

 A equipe Icatu-Multipesca participou de 06 diferentes reuniões, onde tivemos contatos 

com mais de 70 pessoas entre pescadores, aquicultores, gestores ambientais, empresários, 

diretores de cooperativas, etc.  

Ficou claro para a nossa equipe o grande interesse de todos na implantação de 

projetos aquícolas em Belo Monte. Por outro lado, ficou igualmente clara a grande 

preocupação e a limitação de meios e recursos que os gestores ambientais e dos 

administradores do empreendimento da UHE Belo Monte estão experimentando no que se 

refere ao zoneamento aquícola do sistema límnico de Belo Monte.  

É importante, contudo, consolidar todas as sugestões que os diferentes atores do 

segmento da pesca e da aquicultura na região podem oferecer. Talvez, seria importante 

georeferenciar e tipificar essas sugestões e, ainda, obter deles documentos “oficiais” que 

referendem tais sugestões.  

Nesse sentido, anexamos ao presente relatório, o documento intitulado “Situação da 

Cadeia Produtiva de Peixes Ornamentais no Estado do Pará” (Assunção, 2015)  oferecido pelos 

membros da ACE-POAT de Altamira (PA) e que deve ser considerado devidamente no 

ordenamento da aquicultura na região.  

Acreditamos, a exemplo do que vem ocorrendo em outras partes do país, que o 

zoneamento aquícola é prioritário para a UHE Belo Monte e esse seria o momento ideal para a 
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implantação efetiva do documento, uma vez que os sistemas límnicos já estão formados e os 

impactos ambientais imediatos do enchimento e alagamento já foram superados.  

 

Recomendações 

 O estudo que está sendo feito pela equipe Icatu-Multipesca visa a identificação de 

áreas-alvo com elevada aptidão para a prática da aquicultura intensiva em tanques rede na 

UHE de Belo Monte. Essa equipe é composta por profissionais de reconhecida competência e 

experiência comprovada nessa questão. Adicionalmente, a equipe está usando técnicas 

avançadas de análise de dados e de georreferenciamento para a proposição dessas áreas. E o 

presente relatório complementa os pré-requsitos para que possamos executar o trabalho 

proposto. 

Considerando a nossa experiência e conhecimento da história relativa à implantação 

de projetos aquícolas em vários reservatórios brasileiros, acreditamos que o pior cenário seria 

a postergação de um estudo completo visando o zoneamento das atividades aquícolas na 

região. Seria oportuno frisar que esse estudo é composto por diferentes fases de trabalho e 

engloba muitas disciplinas diferentes.  

 A correta delimitação dos polígonos e, eventualmente, a implantação de parques 

aquícolas de maior porte, exige uma série de estudos adicionais, não previstos ainda para Belo 

Monte. Sendo assim, recomendamos, com a maior ênfase, que todas as fases (TAB. XX) do que 

entendemos como sendo um estudo completo de zoneamento aquícola (e que possa vir a ser 

reconhecido e adotado pelos gestores públicos) sejam feitas o mais rapidamente possível. 

TAB XX – Fases do Zoneamento Aquícola em Reservatórios com foco em Belo Monte segundo 
RMPC. 

 

Fases 

 

 

Descrição da Fase 

 

Responsável 

Fase 1 Identificação de Áreas-Alvo Equipe Icatu-Multipesca 

Fase 2 Determinação dos Polígonos Aquícolas e estudos 

de capacidade de suporte  

 

Não definido 

Fase 3 Definição de modelos zootécnicos e modelos de 

negócios a serem adotados  

 

Não definido 

Fase 4 Efetiva implantação dos Parques Aquícolas  

Não definido 
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Existem vários exemplos no país (ex: UHE de Miranda, no rio Araguari, MG), onde a 

falta de um ordenamento aquícola, como o acima proposto, levou a uma literal “favelização” 

das águas, com grandes impactos negativos para toda a gestão do reservatório. 

 

Ações propostas 

Após a identificação das áreas-alvo para a prática da aquicultura intensiva (objeto desse 

estudo), sugerimos intensificar as campanhas limnológicas especificamente voltadas para o 

zoneamento aquícola. Nesse sentido é importante incluir coletas adicionais de dados 

limnológicos nas áreas-alvo para a aquicultura.  

Os seguintes dados são recomendados 

a) variação diurna das principais variáveis limnológicas, tais como oxigênio, ORP, SRP, pH 

e condutividade, durante as fases críticas de todo o ciclo sazonal 

b) coletas quantitativas e qualitativas de fitoplâncton de zooplâncton nas áreas alvo em 

períodos críticos e representativos do ciclo sazonal nas áreas-alvo (que não estão 

incluídas no monitoramento rotineiro) 

c) Coletas de dados adicionais (DBO, DQO, coliformes, metais e agrotóxicos) nas áreas 

alvo. 

d) Análises ecotoxicológicas da água (ensaios e biomarcadores), sedimentos e nos peixes 

nas áreas alvo. 

Recomendamos, ainda, a implantação imediata de dois projetos-piloto um no RX e outro 

no RI para atender especificamente as Fases 2 e 3 acima. Esses projetos devem ser conduzidos 

por Limnólogos, Aquacultores ou Engenheiros de Pesca e Zootecnistas e terão como objetivo a 

obtenção dos dados necessários para a validação dos modelos de cultivos viáveis para a 

região. Alternativamente, poderão ser usados dados já existentes nos empreendimentos 

aquícolas do RX (projetos “Milênio” e “Lagoa do Daniel”), mas, mesmo assim, é necessário um 

projeto para a completa análise desses dados bem como a concordância dos empreendedores 

em ceder tais dados para as análises requeridas.  

Recomendamos a realização de um Workshop Regional, com os atores da cadeia da 

pesca e da aquicultura onde será feita a apresentação dos nossos resultados finais (Fase 1), 

seguida de uma discussão pelos presentes. Nesse workshop, seriam convidados especialistas 

em ictiologia, zootecnia e Limnologia com experiência na área de estudos bem como outros 

profissionais de interesse.  
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Informações Adicionais  

 

Hotel: 

 

 

Hamara Soft Hotel 
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 2930 
Altamira (PA) 
CEP 68.372-005 
Tel 093 3515 1743 – 093 3515 5779 – 093 3515 
5758 
 
LAT: -3.215932° 
LONG: -52.216071° 

 

TRACTEBEL ENGINEERING: 

 

 
 

Tractebel Engineering Ltda.  
 
Av, Brigadeiro Eduardo Gomes, 2610 
Salas 104 e 106 
CEP 68.372-005 Altamira (PA) 
Tel  (093) 3515 5585 / 5342 

 
LAT: - 3.211389 
LONG: - 52.213611 
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Contatos Realizados 

Dr. Jaime R. Carvalho Jr. 
Etnoictiólogo 
Tv. Benjamin Constant, 1500/602 
CEP 66.035-060 Nazaré (PA) 
E-mail: jaimejrsseucardume@yahoo.com.br 
Tel 091 98948 3677 – 091 98100 4452 
 
 
Dr. Aloísio Otavio Ferreira 
Superintendência Socioambiental e de Assuntos Indígenas 
Norte Energia 
Rod. Transamazônica BR 230 km 52 s/n 
Vitória do Xingu (PA) 
CEP 68.383-000 
Tel 093 3502 8533 
Cel 093 98804 2231 
 
 

Dr. Silvio Botelho 
Empresa Pirarara 
Altamira (PA) 
Tel: 093 8112 7158 
E-mail: silvio.botelho@yahoo.com.br  
 

 
Dr. Raoni RODRIGUES 
Biologo 
raoni.rodrigues@tractebel.engie.com 
T +55 31 3249 7605 
 
 
 
 
  

mailto:jaimejrsseucardume@yahoo.com.br
mailto:silvio.botelho@yahoo.com.br
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Equipe 

 

 

Mariana Resende  

(ICATU Meio Ambiente) 

E-mail: contato@icatuambiente.com.br  

Tel: 031 98861 9888 

 

 Fernanda de Freitas Andrade  

(ICATU Meio Ambiente) 

E-mail: ferfandrade@gmail.com  

Tel: 031 97522 0588 

 

 

Ricardo Motta Pinto Coelho 

 (UFSJ) 

E-mail: rpcoelho@ufsj.edu.br 

Tel: 031 99638 4815 

 

 Eliane Vieira 

 (UNIFEI) 

E-mail: elianemv@yahoo.com.br  

Tel:  

 

 

 

Irineu Feiden  

(Multipesca) 

E-mail: irineu.feiden@gmail.com  

Tel: 054 99961 3913 

 Felipe Cerqueira 

 (Multipesca) 

Cel:  

Tel:  

 

mailto:contato@icatuambiente.com.br
mailto:ferfandrade@gmail.com
mailto:rpcoelho@ufsj.edu.br
mailto:elianemv@yahoo.com.br
mailto:irineu.feiden@gmail.com
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ANEXOS 

 

1) Situação da cadeia de peixes ornamentais no estado do Pará 

Link: https://1drv.ms/f/s!Ak642Q4JUlDqlrVl4N2HeN89XBC1Qw  

 

 

https://1drv.ms/f/s!Ak642Q4JUlDqlrVl4N2HeN89XBC1Qw

