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r- Resumo 

r: 
r 
r: 

r- 

No cumprimento das atividades previstas no Projeto Básico Ambiental da 

Usina Hidrelétrica Tijuco Alto, Programa de Monitoramento Limnológico este 

documento constitui-se no planejamento das atividades a serem desenvolvidas no 

monitoramento da lctiofauna do Rio Ribeira de lguape. Esta proposta contempla o 

desenvolvimento de estudos no trecho do rio Ribeira de lguape compreendido entre 

os municípios de Cêrro Azul (PR) e Eldorado (SP). A exemplo dos estudos 

limnológicos, tem por objetivo caracterizar estes sistemas aquáticos visando: 1. 

subsidiar as previsões das características limnológicas do futuro reservatório; 2. 

detectar pressões antrópicas atuais sobre os corpos d'água envolvidos com a 

formação e operação da usina hidrelétrica e 3. Subsidiar o desenvolvimento e adoção 

de medidas corretivas, as rotinas de operação e o gerenciamento do reservatório. 

Para tanto, propõe-se para um estudo com duração de um ano seis campanhas de 

coleta, com intervalos bimensais. Tais campanhas visam atender parte da rede de 

amostragem contemplada no Programa de Monitoramento Limnológico. Nestas 

campanhas algumas variáveis serão determinadas diretamente no campo e a grande 

maioria a partir de análises e identificações em laboratório, através da captura de 

organismos. 
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r: 

1. Introdução 

r 

r 

Devido as atividades de exploração da bacia do rio Ribeira de lguape este rio têm 

sido objeto de estudo em algumas ocasiões. Nesse contexto citam-se as campanhas 

realizadas pela CETESB com início em 1981. Constatada a presença de metais pesados, 

em 1986 iniciou-se um estudo visando detectar as fontes de contaminação responsáveis 

pelo chumbo verificado no complexo estuarino-lagunar. Além do fator contaminação, neste 

estudo foi considerada a caracterização das comunidades aquáticas. Este trabalho foi 

interrompido, porém revelou a necessidade de um estudo na região devido aos altos teores 

de matais verificados neste ecossistema, principalmente no Alto Ribeira (CETESB, 1986; 

EYSINK et ai., 1987; 1988). 

r: 

Em 1990 iniciou-se, através da CETESB, o estudo denominado "Avaliação da 

Qualidade Ambiental do Rio Ribeira de lguape" no qual foram realizadas 5 campanhas de 

amostragem entre os meses de fevereiro a setembro de 1991. Os resultados obtidos na 1ª 

campanha indicavam que o rio encontrava-se contaminado devido as mineradoras de 

chumbo e pelos despejos de esgotos domésticos, principalmente no trecho correspondente 

ao Alto Ribeira. Nesse trecho foram verificados os teores mais elevados de metais pesados, 

sobretudo nos sedimentos e principalmente nos afluentes: rios da Rocha e Betari. De 

acordo com CETESB (1991) e EYSINK et ai. (1991) tal contaminação refletiu-se no acúmulo 

de metais pesados nos peixes e nas macrófitas aquáticas e foi verificada ao longo de todo o 

rio Ribeira, estendendo-se até o estuário. Os peixes predominantes no Alto Ribeira, 

principalmente os cascudos, que têm contato mais direto com os sedimentos, foram os que 

apresentaram os teores de metais pesados mais elevados, tais como o cádmio e o chumbo. 

r: 
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r: 
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r: 
r: 

r: 
Outros estudos foram efetuados na bacia do rio Ribeira de lguape, dentre os quais 

citam-se os desenvolvidos por GANDOLFI (1971), TAKINO et ai. (1983), TAKINO e MAIER 

(1987), NAVARRA (1988}; LOPES e POR (1990); TAKINO e CREMONESI (1990) e 

FERREIRA (1994). No entanto, estes trabalhos enfocaram, principalmente, as regiões a 

jusante da área de interesse deste plano de estudo e/ou não tinham como objetivo básico o 

levantamento de variáveis ambientais da área de influência da UHE Tijuco Alto. 

Considerando a escassez de informações da região denominada Alto Ribeira, a primeira 

fase dos levantamentos limnológicos desenvolvidos pela Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar) para a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) representou, para esta 

r: 

r- 
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r: 
r: 
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área, o início dos levantamentos com a perspectiva de longa duração. As campanhas 

iniciaram-se em dezembro de 1995 e prosseguiram, trimestralmente, até setembro de 1996. 

A rede de amostragem contemplou 7 pontos no trecho do rio Ribeira, compreendido entre 

os municípios de Cêrro Azul (PR) até Eldorado (SP) e 3 estações nos tributários deste rio 

(rios: da Rocha, Catas Altas e Tijuco Alto), situados a montante do município de 

Adrianópolis. 
r: 

r, 

De modo geral, os resultados dos levantamentos mais recentes (UFSCar/CBA, 

1997) indicam que: 1. O rio Ribeira de lguape no trecho compreendido entre os municípios 

de Cêrro Azul e Adrianópolis possui características de rio de montanha, ou seja: baixas 

temperaturas, altos teores de oxigênio dissolvido, baixas concentrações de carbono 

orgânico total, baixos consumos de oxigênio, baixos valores de turbidez e altas 

concentrações de eletrólitos dissolvidos e/ou elementos minerais; 2. As estações de 

amostragem do rio Ribeira localizadas a montante da cidade de lporanga e adjacente ao 

município de Eldorado caracterizam este trecho do rio como sendo região de 

transição/potamal; 3. Os recursos hídricos da região comportam características satisfatórias 

de qualidade da água, no entanto, os resultados de coliformes fecais, coliformes totais, 

DQO, fósforo total, fitoplâncton e de metais indicam que atualmente estes rios não estão 

isentos de pressões antrópicas. Tais pressões apresentam-se mais evidentes a jusante do 

local do eixo do futuro reservatório, a partir de onde intensificam-se os adensamentos 

populacionais; 4. Os recursos hídricos da região potencializam-se como mananciais de 

abastecimento caso suas águas sejam pré-tratadas e se forem implementadas medidas que 

visem a proteção de suas das margens; 5. O ribeirão do Rocha apresentou os maiores 

valores de condutividade elétrica, sugerindo que este rio possua os maiores teores de 

eletrólitos dissolvidos, em relação aos demais. No entanto não se detectou chumbo (dentro 

do intervalo de concentração de interesse sanitário) nas amostras de água deste rio, em 

nenhuma coleta. Nas amostras de sedimento este metal foi sempre perceptível; 6º. Os 

conteúdos de fósforo total do rio Ribeira de lguape potencializam a formação de um 

reservatório eutrófico. Os baixos teores de nitrogênio poderão se constituir em um fator 

limitante para este processo. A partir da manutenção de condições aeróbias, os altos teores 

de ferro poderão contribuir significativamente para o decréscimo dos teores de fósforo do 

futuro reservatório. 
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r> 
,. 
r· 
r: 
r: 
r: 
r: 
r 

r 
r: 

r: 

,.-.. 

r- 

A habilidade de manter uma comunidade biótica em equilíbrio é um dos maiores 
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indicadores da potencialidade da utilização do recurso hídrico. Para tanto, tomam-se 

indispensáveis programas de monitoramento. Comunidades biológicas refletem as 

condições da água por serem sensíveis a alterações de fatores ambientais. Muitos grupos 

de organismos têm sido propostos como indicadores de qualidade ambiental, mas nenhum 

grupo em particular caracterizou-se como o indicador. Em condições ideais, um programa 

de monitoramento biológico deveria basear-se numa abordagem integrada envolvendo a 

avaliação dos grupos de maior ocorrência. Além da fauna íctica, grupos como 

macroinvertebrados e algas, tem sido empregados em monitoramento. Dentro desta 

abordagem os peixes têm sido empregados como organismos indicadores por 

apresentarem numerosas vantagens em programas de monitoramento. Dentro destas 

vantagens destaca-se o fato de que comunidades de peixes geralmente são compostas por 

uma gama de espécies que representam uma variedade de níveis tróficos (omnívoros, 

herbívoros, insetívoros, planctófagos, piscivoros) e incluem alimentos autóctones e 

alóctones. Sua posição no topo da cadeia alimentar aquática contribui para a visão 

integrada do ambiente aquático. Além disso, efeitos estressantes causados, por exemplo 

por agentes tóxicos, podem ser detectados por alterações no crescimento e no sucesso 

reprodutivo. Uma comunidade pode ser considerada análoga a uma rede com outros níveis 

tróficos. Uma rede simplificada, com relativamente poucos elos, está mais sujeita a um 

colapso generalizado frente a um distúrbio. Entretanto, em uma comunidade diversificada, 

que constitui uma rede complexa, a falta de uma fonte alimentar poderá ser mais facilmente 

tolerada. Isto posto e considerando-se as preciosas informações que antecedem ao 

fechamento de uma barragem, tem-se como muito viável a execução de um trabalho de 

monitoramento da composição quali-quantitativa da ictiofauna, que possibilite, segundo um 

programa mais refinado de avaliação biótica, uma efetiva proteção desses recursos 

aquáticos naturais. 

r: 
r: 

r: 
r: 
r: 
r- 

r: 
2. Objetivos 

;"'- 

De modo geral, este estudo tem por objetivo inventariar a ictiofauna do rio Ribeira 

de lguape visando: 1. subsidiar as previsões das características limnológicas do futuro 

reservatório; 2. detectar pressões antrópicas atuais sobre os corpos d'água envolvidos com 

a formação e operação da usina hidrelétrica e 3. subsidiar o desenvolvimento e adoção de 

medidas corretivas, as rotinas de operação e o gerenciamento do reservatório. Os objetivos 

r 
r: 

r- 
,,-.. 
r> 

r: 
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r: 
r: 

específicos do projeto são: 

- Avaliação da taxocenose íctica; 

- Caracterização do hábito e comportamento alimentar das principais espécies ícticas; 

- Determinação das estratégias reprodutivas das principais espécies; 

- Composição da taxocenose ictioplanctônica; 

- Verificação da existência de seletividade na pesca considerando-se as espécies e os 

tamanhos pescados. 

r'· 

r 
3. Descrição Geral dos Serviços 

r. 

,-.. 

1.- Levantamento qualitativo e quantitativo das espécies de peixes através de redes de 

emalhar, em pontos escolhidos nas diferentes zonas, lacustre, fluvial e de transição do 

reservatório; 

li- Análise das capturas por unidade de esforço em número e biomassa; 

Ili- Seleção das espécies mais abundantes ou freqüentes para estudos de sua dinâmica 

alimentar e reprodutiva; 

JV- Identificação de eventuais impactos sobre a ictiofauna provenientes da construção da 

barragem, de ações antrópicas e outros impactos. Proposição de medidas para o 

manejo da ictiofauna no reservatório; 

V- Identificação e estudo da atual situação das espécies exóticas à bacia, exame de seus 

comportamentos e emissão de propostas para o seu manejo, redução ou erradicação; 

VI - Emissão de propostas para: 

a .manejo e conservação da ictiofauna-, 

b. manutenção de estoques satisfatórios das espécies de interesse para a pesca; 

e .efetivação de medidas de normatização da pesca; 

d. manejo pesqueiro; 

e. eventuais programas de peixamento. 

r: 
r: 
r> 

r, 
r: 
r: 
r- 

r> 

,,.-. 

4. Materiais e Métodos 

4.1. Geral 

r: 
r- 

Com base nas informações apresentadas no item 1 (Introdução) a estratégia geral 

adotada na implementação do Programa de Monitoramento da lctiofauna do rio Ribeira de 
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r: 

lguape do PBA/UHE Tijuco Alto considera que na região do Alto Ribeira não existam 

levantamentos sistemáticos sobre as comunidades ícticas. Tal situação dificulta a definição 

das atividades de monitoramento de longo prazo (etapas de construção, enchimento e 

operação da usina). Ademais, os monitoramentos ambientais devem sempre considerar 

mecanismos de retroalimentação das informações, com base na interpretação dos 

resultados obtidos. 

r· 

r: 

("", 

r: 

r 
r: 
r· 

As premissas anteriormente citadas condicionaram a concepção e implementação 

do Programa de Monitoramento Limnológico em três fases distintas: 

r: 

r- 

• Fase 1 - execução de um programa de caracterização das comunidades íticas da área de 

influência do futuro reservatório; 

• Fase li - com base nos resultados da Fase 1, definição e implementação de um plano de 

monitoramento da área de influência do reservatório em fase anterior a sua formação; 

• Fase Ili - com base nos resultados das Fases I e li, definição e implementação de um 

plano de monitoramento da área de influência do reservatório nas etapas de enchimento 

e operação do reservatório. 

r> 

r 

r- Ao término de cada fase do estudo previu-se a elaboração de um relatório contendo 

a consolidação das informações obtidas, bem como programa detalhado para 

prosseguimento dos estudos. Com base exposto, o presente programa contém um plano de 

trabalho visando a caracterização das comunidades íticas da área de influência do futuro 

reservatório da UHE Tijuco Alto (Fase 1), 24° 39' S e 49° 02' W. Trata-se de um 

levantamento completo de aspectos bióticos e físico-químicos da água. 

r: 
r- 
Í' 

r: 
r: 
r> 
.. r: 4.2. Programa de Inventário da lcitiofauna para a Fase 1 
r: 

4.2.1. Duração e Periodicidade 

A Fase I terá duração de 12 meses, tendo as campanhas por ponto (6) 

periodicidade bimestral, para a caracterização da comunidade íctica. 

4.2.2. Rede Amostragem 

5 
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r: 

A rede de amostragem proposta é bastante abrangente, através da qual procurou-se 

contemplar pontos do rio que passarão de um ambiente lático para lêntico, principais 

contribuições para o futuro reservatório, pressões antrópicas e gradientes de qualidade da 

água existentes no trecho a jusante do eixo da barragem. A rede de amostragem 

corresponde aos seguintes pontos dos estudos limnológicos: 

r-. 

r>. 

r: 
r: 
r: 

M1 => rio Ribeira (eixo da barragem/instalações da CBA) 

M2 => rio Ribeira (região da foz do rio das Criminosas); 

M4 => rio Ribeira (região de foz do rio Mato Preto); 

M5 => rio Ribeira (a montante da cidade de Cêrro Azul - balsa); 

J5 => rio Ribeira (a montante da cidade de Eldorado, estação de capitação 

de água da SABESP). 

r=. 
r: 
r> 
r. 

r 
r 
(' 

(' 

{' 

r: 
(' 

Em cada ponto de coleta, uma bateria de redes deverá permanecer pelo período de 

24 horas, com visitas periódicas para retirada dos exemplares. Por este motivo. deverão 

ocorrer campanhas mensais, para que. durante 5 dias. em meses alternados, dois 

conjuntos de pontos sejam amostrados bimestralmente. 

4.2. 3. Parâmetros 
r: 

{' Em geral, as avaliações contínuas das comunidades íctícas contribuem 

significativamente para os programas de análise de ecossistemas e monitoramento 

ambiental. Dentre os parâmetros utilizados nas avaliações da taxocenose íctica, propõe-se 

os seguintes para o inventário ictiofauna do vale do rio Ribeira: 

r· 

{' 

r: 
[' 

(' 

r: 4.2.3.1. Parâmetros relativos à composição de espécies e riqueza 

Número de espécie (Riqueza); 

Diversidade de espécies - Diversidade máxima; 

Equitabilidade; 

r> 

r· 

{' 

r: 
4.2.3.2. Parâmetros Ecológicos 

Número de Indivíduos ocasionais, cíclicos e permanentes; 

Captura por unidade de esforço (abundância); 

Proporção de acordo com a posição trófica - caracterização da cadeia alimentar 

r> 6 
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r 

aquática; 

Alterações de tais proporções em relação ao regime hídrico; 

Análise das estratégias reprodutivas das principais espécie ícticas, através da 

caracterização de: 

Comprimento de primeira maturação gonadal, o que depende do modo corno 

a espécie utiliza os recursos alimentares e sua disponibilidade; 

Proporção entre indivíduos de ambos os sexos (sex-ratio) ao longo do ano; 

Área de desova, que pode variar entre anos, em função da ocorrência de 

condições ambientais exigidas pela espécie; 

Época de desova; 

Estádio de maturação gonadal; 

Tipo de desova; 

Fecundidade absoluta. 

Simultaneamente às coletas de peixes, alguns parâmetros lirnnológicos e 

climatológicos serão monitorados, dentre eles: temperatura da água 

(termístor); Condutividade elétrica (condutivímetro); pH (pH-rnetro); 

Concentração de oxigênio dissolvido na água (oxímetro); transparência da 

água (disco de Secchi); nível de profundidade da coluna d'água; índice 

pluviométrico. 

0 

r 
r: 
r: 

r: 
r: 

r: 
r> 

r: 
r: 

4.3. Resultados e Produtos 

r: 
r: 
r: 

Os resultados deverão ser emitidos em forma de relatórios parciais a cada seis 

meses e um final. Os relatórios parciais e final serão entregues à CBA em versões 

preliminares para comentários e discussões de acompanhamento. 

4.4. Análises 
r: 

r: 
r> As determinações das variáveis selecionadas serão realizadas junto a instituições 

reconhecidamente idôneas, tendo-se como referência a CETESB - Companhia de 

Tecnologia de Saneamento Ambiental; o Departamento de Hidrobiologia (UFSCar), 

laboratórios: Análises Químicas e Cultivo de Organismos, o Instituto de Pesca do Estado de 

São Paulo e o Laboratório de Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos (USP). 

r: 

r» 
r· 
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r: 

r- 5. 1 nstituições Envolvidas 
r: 

Este programa de pesquisa será executado por equipe especializada a ser 

contratada pela CBA. Tal equipe deverá dispor de pessoal treinado para efetuar as análises 

de campo, as coletas e preservações das amostras (que serão encaminhadas aos 

laboratórios de análises), bem como dispor dos equipamentos necessários para estas 

atividades. Em princípio, deverá frear sob a responsabilidade da CBA fornecer o apoio 

logístico necessário para o desenvolvimento dos trabalhos (transporte, alimentação, 

hospedagem, barcos, motores de popa, combustíveis e material de consumo). 

As facilidades do Centro de Proteção Ambiental (CPA), descritas em programa 

específico, serão postas à disposição dos executores do presente programa. As instalações 

disponíveis serão utilizadas para o preparo e acondicionamento das amostras a serem 

posteriormente encaminhadas aos laboratórios. O CPA contará com um pequeno 

laboratório, que será utilizado para a realização de análises simples, rotinas analíticas de 

apoio e exames expeditos. 

r. 

r> 

r: 
r: 
r 
r 
r: 
r: 

r· 
6. Custos Estimados 

r- 
r: Custos por campanha para a Fase 1: 
r: 

r: 
r: 

Item Custo (R$) 

r· 

Material de consumo 
Análises {de laboratório e de campo) 
Mão de Obra 
Diárias 
Veículo 
Total por campanha 
Total das campanhas (12) 
Análise dos resultados e detalhamento das atividades do 
da Fase li 
Total da Fase 1 

350,00 
6.350,00 
1.350.00 
1.000,00 
1.250,00 

10.300,00 
123.600,00 

7.000,00 
130.600,00 
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