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PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E 
MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA 

 O presente Programa de Conservação e Monitoramento da Ictiofauna se faz 

necessário devido à realização das obras de implantação de uma barragem no Ribeirão 

Piraí, localizada entre os municípios de Salto e Itu, SP, visando ao atendimento das 

exigências técnicas para a solicitação da Licença Ambiental de Instalação do 

empreendimento junto à CETESB, em conformidade com as exigências presentes no 

Parecer Técnico nº 408/16/IE, na Licença  Ambiental Prévia (LP) nº 2527 e na 

Autorização s/n de 12/09/2016, Emitida pela Fundação Florestal, referentes à Barragem 

do Ribeirão Piraí processo impacto nº 141/2011, elaborada pela Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo – CETESB, datada de 26/10/2016, além da conformidade de dados 

com o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e estudos complementares da Barragem do 

Ribeirão Piraí, municípios de Salto e Itu (SP), desenvolvido pela empresa Biosfera 

Engenharia e Gestão Ambiental, datado de 12/2011. 

 Para tanto serão apresentados neste documento o Programa de Conservação e 

Monitoramento da Ictiofauna e seu respectivo Subprograma de Resgate da Ictiofauna. 

 

1. OBJETIVOS 

 O Programa de Conservação e Monitoramento da Ictiofauna terá como objetivo 

principal orientar e estabelecer procedimentos para o salvamento e o resgate da fauna 

silvestre existente na área das obras da barragem, principalmente nas áreas em que 

ocorrerão limpeza dos terrenos e supressão da vegetação, conforme levantamento 

realizado quando do desenvolvimento do EIA-RIMA (Estudo de Impacto Ambiental - 

Relatório de Impacto Ambiental) deste empreendimento.  

 Entre os objetivos específicos estão: 

 Propor Subprogramas de Monitoramento e Resgate da Ictiofauna; 

 Identificar os impactos e indicar as medidas mitigadoras preventivas, corretivas 

e compensatórias necessárias à fauna local existente. 
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2. JUSTIFICATIVAS 

O Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí é formado por quatro municípios: 

Cabreúva, Indaiatuba, Itu e Salto. A obtenção da Licença Ambiental de Instalação é 

necessária para a implantação da Barragem do ribeirão Piraí, onde os Programas de 

Monitoramento de Fauna e Ictiofauna e os Subprogramas de Resgate de Fauna e 

Ictiofauna fazem parte das solicitações das documentações. 

Durante a fase de implantação da Barragem do Ribeirão Piraí, as atividades 

realizadas podem apresentar riscos à fauna silvestre local. A supressão da vegetação e a 

limpeza dos terrenos, além de causar a perda de habitats, pode causar acidentes com as 

espécies que ali habitam. 

Com a implantação da Barragem do Ribeirão Piraí acarretarão significativos 

impactos sobre a fauna nativa, resultando na perda de habitats e de indivíduos, na 

diminuição da riqueza local e alterações ecológicas entre as comunidades faunísticas. 

Além disso, a construção de um reservatório provoca alterações no sistema do rio, 

passando ele de um sistema lótico para lêntico, acarretando prejuízos diretamente aos 

indivíduos de hábitos aquáticos, representantes da Ictiofauna e também aos animais 

semiaquáticos, como alguns representantes da mastofauna, herpetofauna e avifauna, os 

quais terão que se adaptar à formação de um novo habitat.  

Para os animais se adaptarem a um novo habitat, além de novas áreas para 

deslocamentos (áreas no entorno), deve-se levar em consideração que, com o aumento 

desses animais no entorno, haverá o aumento da competição por recursos alimentares, 

por áreas de vida e diminuição da diversidade local em longo prazo, em função da 

redução da disponibilidade dos recursos. 

Este Programa de Conservação e Monitoramento da Fauna Silvestre visa, de 

forma geral, promover operações de acompanhamento, salvamento e resgate da fauna, 

de forma a diminuir sua mortalidade na fase de implantação da barragem, reduzindo, 

assim, o grau dos impactos incidentes sobre os grupos faunísticos. 
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3. METAS DO PROGRAMA 

O presente programa tem suas metas descritas a seguir, com intuito de promover o 

acompanhamento das obras de construção da barragem e evitar impactos irreversíveis 

sobre populações de ictiofauna. 

 Realizar o Monitoramento da Ictiofauna; 

 Realizar o Resgate da Ictiofauna se necessário nas áreas alagadas; 

 Translocar espécies para áreas do entorno que não serão afetadas pela obra;  

 Prestar socorro a ictiofauna acidentada em função das atividades das obras de 

forma segura e responsável;  

 Indicar com base nos estudos de fontes primárias (material coletado diretamente 

em campo) e secundárias (literatura científica), as espécies ocorrentes nas áreas 

potencialmente afetadas pela implantação da barragem, bem como as espécies 

endêmicas, ameaçadas de extinção, raras e/ou vulneráveis;  

 Indicar métodos para a conservação e resgate dos diversos grupos da ictiofauna 

existentes identificados no local, priorizando os métodos não invasivos; 

 Indicar, avaliar e monitorar as medidas mitigadoras e compensatórias para as 

fases de implantação e operação do empreendimento; 

 Monitorar a efetividade dos mecanismos de conservação da ictiofauna 

aplicados; 

 Associar os aspectos da ictiofauna local com os resultados das campanhas de 

coleta do Programa de Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água; 

 Avaliar a eficiência do Sistema de Transposição de Peixes (STF). 

 

4. COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA 

O Programa de Conservação e Monitoramento da Ictiofauna é composto pelos 
seguintes Subprogramas: 

 Resgate da Ictiofauna. 
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4.1. Inter-Relação com Outros Programas 

O Programa de Conservação e Monitoramento de Fauna Silvestre terá interação 

com o seguinte Subprograma: 

 Programa de Monitoramento Limnológico e de Qualidade da Água. 

 

5. APOIO E SUPORTE AO PROGRAMA 

Todas as atividades deste Programa de Conservação e Monitoramento da Fauna 

Silvestre, incluindo o resgate e translocação da Ictiofauna. 

 

5.1. Sistema de Transposição de Peixes (STP) 

A empresa contratada para implantar o programa deverá avaliar se o projeto do 

Sistema de Transposição de Peixes está adequado às condições das espécies de peixes 

que habitam esses recursos hídricos. O sistema a ser implantado será a escada 

hidráulica do tipo “slot” vertical de jato único. 

Devendo monitorar a eficiência do Sistema de Transposição de Peixes e a sua 

eficiência, atendendo os seguintes itens: 

 Posiocionamento adequado da entrada (jusante) da escada para peixes; 

 Fluxo de atração na entrada da escada com velocidades adequadas; 

 Velocidades médias e características da turbulência do escoamento de acordo 
com  a tolerância das espécies aquáticas alvo; 

 Saída da estrutura em local apropriado, evitando que os peixes sejam, 
encorajados ou forçados a passar pela tomada de água. 

 

6. ÁREA DE ESTUDO 

A área objeto do presente estudo será construída entre os municípios Salto e Itu. 

Terá 386 metros de comprimento, 15 metros de altura, espelho d'água de 1,3 km² e 

capacidade para armazenar 9 bilhões de litros de água. A área total a ser desapropriada 

é de mais de 2,97 km², conforme apresentado na Figura 6.1. A obra garantirá a ampliação 

do volume de captação dos municípios de Indaiatuba, Salto, Itu e Cabreúva. 
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Figura 6.1. Imagem Google Earth da área de estudo. 

 
 

7. RECOMENDAÇÕES GERAIS 

7.1. Manutenção da Integridade das Comunidades da Ictiofauna 

A equipe responsável pela execução deste Programa deverá ser capacitada para 

registrar e informar todo tipo de ocorrência ou risco potencial que possam afetar as 

comunidades da ictiofauna na área das obras. 

As principais ações nas quais a equipe de Gestão Ambiental das Obras deverá 

controlar no que diz respeito ao Programa de Conservação e Monitoramento da Ictiofauna 

são descritas a seguir: 

 Atividades de movimentação nas águas nas áreas estritamente necessárias 

para a construção da barragem;  

 Observar se estão sendo intensificadas ocorrências de pesca no entorno das 

frentes de obra; 

 Nas atividades de capturas deve-se garantir a integridade dos animais 

capturados e a destinação correta. 



PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA 
BARRAGEM DO RIBEIRÃO PIRAÍ 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ (CONIRPI) 
Página 10 de 38 

 

 

 

Todas as ocorrências com a ictiofauna deverão ser registradas e devidamente 

tratadas conforme as orientações descritas neste Programa. 

 

7.2. Proteção de Mananciais Hídricos 

As características da fauna local identificadas pelos estudos realizados no EIA-

RIMA (Estudo de Impacto Ambiental – Relatório de Impacto Ambiental) deverão ser 

mantidas sem que as alterações no local do empreendimento prejudiquem a 

sobrevivência das mesmas, principalmente se tratando da Ictiofauna. 

 

7.3. Controle da Pesca 

Referente à prática de pesca nas áreas das obras da barragem, deverão ser 

abordadas algumas ações: de prevenção/controle e de educação. 

As ações devem ser de controle, não deixando os trabalhadores pesquem nos 

recursos hídricos, deverá ser abordadas informações sobre a ictiofauna durante aulas de 

educação ambiental aos colaboradores, abordando principalmente a pratica da pesca. 

Essa ação deverá também dispor de placas informativas próximas aos recursos hídricos, 

que deverão informar sobre a proibição da pesca nessas áreas. 

Essas restrições deverão constar em placas colocadas em locais visíveis no limite 

dos recursos hídricos. 

 

 

Figura 7.3.1. Exemplo de placa de aviso. 

 

PROIBIDO 

PESCAR 
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7.4. Socorro a Animais Acidentados 

Eventualmente, durante as obras, é possível que sejam encontradas espécies da 

ictiofauna nas faixas construtivas por poderem ficar presas nas valas durante as 

escavações. No Anexo 1, encontra-se a ficha de registro de socorro a animais 

acidentados, que deve ser preenchida caso ocorra algum acidente. 

 

8. MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA 

O levantamento referente ao EIA-RIMA da fauna forneceu um diagnóstico do local, 

servindo como ponto de partida para se estabelecer formas de conservação e 

monitoramento das espécies identificadas. 

A conservação e monitoramento da ictiofauna se torna necessária já que os 

recursos hídricos serão remexidos para a implantação do futuro empreendimento. Esse 

monitoramento fornecerá dados sobre a adequação das medidas mitigadoras adotadas, 

podendo comprovar sua eficácia ou propor novas medidas se for o caso. 

 

8.1. Periodicidade - Cronograma 

O monitoramento da ictiofauna deverá ocorrer antes do início das obras (pré-

instalação), com uma campanha de três meses. 

Após essa campanha, já no período de Instalação devem ocorrer campanhas 

trimestrais (primavera, verão, outono e inverno), atingindo um ano, mas devem continuar 

até o término das atividades de instalação do empreendimento. 

Após obtenção da Licença de Operação (LO), serão realizadas campanhas 

trimestrais (primavera, verão, outono e inverno) por um período de dois anos. 

Deverão ocorrer, portanto, 4 (quatro) campanhas durante um ano das obras, 

período sazonal. Cada campanha deverá perdurar no mínimo de 10 (dez) dias e nos 

diferentes períodos (manhã, tarde e noite). 

As ações serão divididas em etapas, sendo repetidas anualmente, a seguir 

descritas. 

Etapa 1 - Será desenvolvida do 1º ao 3º mês, antes do início das obras – Levantamento 

Inicial 
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Etapa 2 - Será desenvolvida no 4º ao 6º mês 

Etapa 3 - Será desenvolvida do 7º ao 9º mês 

Etapa 4 - Será desenvolvida do 10º ao 12º mês 

Etapa 5 - Será desenvolvida do 13º ao 15º mês 

Etapa 6 - Será desenvolvida do 16º ao 18 mês 

Etapa 7 - Será desenvolvida do 19 ao 21º mês 

Etapa 8 - Será desenvolvida do 22 ao 24º mês 

 

 

Ações: 

 Campanhas iniciais na área de estudo, Etapa 1; 

 Levantamento preliminar da área de estudo para implantação dos pontos de 

observação, apenas na Etapa 1; 

 Ajustes das metodologias, apenas na Etapa 1; 

 Levantamento de campo: serão realizados no mínimo 10 (dez) dias de 

observações em cada 03 meses; 

 Acompanhamento da evolução da Ictiofauna nas áreas dos recursos hídricos; 

 Identificação das áreas de importância ecológica para a preservação das espécies 

ameaçadas de extinção; 

 Análise dos dados obtidos e elaboração do relatório parcial, e; 

No mês subsequente ao quadrimestre serão entregues os relatórios referentes ao 

anterior. Assim, subsequentemente será realizado o monitoramento da fauna durante os 

dois anos. No relatório final e conclusivo ao final do segundo ano da fase de Instalação, 

deve-se inserir: 

 Elaboração de bancos de dados da Ictiofauna existente no local; 

 Elaboração e apresentação para o Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí dos 

resultados obtidos dos resultados finais do monitoramento da fase de Instalação, 

para obterem conhecimento das espécies existentes no local; 
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 Análise dos dados obtidos; 

 

Ao final de cada ano será entregue o relatório final. 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES ANUAL 

NÚMERO DE 
CAMPANHAS 

DIAS EFETIVOS DE 
CAMPO POR 
CAMPANHA 

 
PERIODICIDADE 

 
SAZONALIDADE 

04 10 Trimestral 
Primavera, Verão, 
Outono, Inverno 

 

 

 

8.2. Pontos Amostrais 

Os pontos a serem monitorados estão apresentados na figura a seguir. 
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Figura 8.2.1. Indicação dos pontos amostrais para o levantamento da Ictiofauna. 
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Tabela 8.2.1. Tabela com as coordenadas geográficas e pontos amostrais para o 

levantamento da Ictiofauna. 

Pontos Coordenadas 

Ponto 01 23K 0271230 - UTM 7433721 – 553 metros 

Ponto 02 23K 0271887 - UTM 7432708 – 558 metros 

Ponto 03 23K 0271773 - UTM 7432104 – 554 metros 

Ponto 04 23K 0271896 - UTM 7431243 – 557 metros 

Ponto 05 23K 0272355 - UTM 7431184 – 557 metros 

Ponto 06 23K 0272805 - UTM 7430040 – 579 metros 

Ponto 07 23K 0273180 - UTM 7429684 – 583 metros 

 

Os critérios de escolha dos locais dos pontos de amostragem são ao longo do 

Ribeirão Piraí, na futura jusante e montante na área e em alguns lagos. Não foram 

seguidos os pontos do EIA-RIMA, pois foram selecionados poucos pontos. 

 

8.3. Metodologia 

Para a execução das obras do barramento será necessário o desvio do Ribeirão 

Piraí possibilitando uma construção a seco. 

O desvio deverá ser realizado em fases sendo uma construção das estruturas de 

concreto, onde estarão as galerias de desvio, e a outra que consistirá no desvio das 

águas para essas galerias através de um canal. 

Após a conclusão das obras de concreto o ribeirão será desviado para a estrutura 

construída através da execução de ensecadeiras de montante que fecharão 

completamente o ribeirão, forçando o desvio para o canal. 

A limpeza da área e o tratamento da fundação da barragem de terra serão 

executadas entre as ensecadeiras de montante e de jusante, que posteriormente serão 

removidas. 

Será realizado o resgate de espécies da ictiofauna durante as obras, se 

necessário. 
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8.3.1.1. Resgate da Ictiofauna 

Durante as fases de desvio do rio para lançamento das ensecadeiras e de 

enchimento do reservatório é esperado o aprisionamento de alguns exemplares da 

ictiofauna em função da formação de poças isoladas a jusante, que limitam a locomoção, 

principalmente, das espécies que vivem próximas ao fundo do leito do rio. Isso causa a 

mortandade dos peixes devido ao aumento da temperatura da água, e à falta de oxigênio 

e de recursos alimentares. 

É importante mencionar a necessidade de resgate desses peixes retidos. 

O presente Programa apresenta como meta garantir a sobrevivência das espécies 

de peixes do rio. 

As atividades de resgate serão realizadas na etapa de desvio do rio e na fase de 

enchimento do reservatório. 

Esta etapa da metodologia prevê executar o resgate das espécies de peixes 

retidas no canal do rio após o desvio, envolvendo áreas como o canal principal do rio, as 

poças e áreas de remanso e outros habitats onde houver organismos presos. Assim, as 

áreas descobertas, serão vasculhadas para evitar a mortandade das espécies de peixes. 

Ao final do esgotamento do canal, será necessária a retirada manual dos peixes, 

com o auxílio de puçás. 

Ainda assim, ressalta-se que a permanência prevista dos espécimes nesses 

recipientes é de curta duração, uma vez que cada indivíduo só terá aferido o seu peso e 

comprimento e logo será devolvido ao rio, no local previamento escolhido para a soltura. 

Os peixes serão soltos a montante da área de resgate para que deem continuidade 

às atividades migratórias rio acima, especialmente as espécies que necessitam atingir a 

cabeceira para a desova. Já em outros casos a escolha de soltura na área a jusante 

torna-se a opção mais adequada para as espécies resgatadas, em função das maiores 

possibilidades de rotas alternativas para migração. 

Deve ser utilizado o sistema quebra-ondas na caixa d’água a ser utilizada para o 

transporte dos peixes resgatados até o local de soltura, recomendando-se avaliar o P1 ou 

a jusante para a soltura das espécies nativas que não possuem hábito migratório e o P16 

para a soltura das espécies nativas migratórias. 
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Salienta-se que, na medida do possível o cronograma de obras seja ajustado de 

forma que as manobras do rio não coincidam com a fase da piracema. Ainda, durante a 

fase de implantação, como o reservatório não estará formado e o Sistema de 

Transposição de Peixes não estará operando, as ações do Subprograma de Salvamento 

e Resgate deverão contemplar o resgate manual e translocação dos espécimes em 

migração durante todo o período de piracema. 

 

9. MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS 

 Com o objetivo de prevenir e, de alguma maneira minimizar os impactos 

resultantes da implantação da Barragem do Ribeirão Piraí, alguns mecanismos e 

diretrizes estabelecidos por órgãos ambientais deverão ser adotados. 

 A adoção de medidas mitigadoras preventivas será de grande significância, pois 

essas medidas buscam anteceder o impacto negativo e têm como principal função prever, 

minimizar ou, se possível, eliminar eventos adversos que se apresentam como potencial 

causador de prejuízos ao ambiente natural.  

 Medidas corretivas serão adotadas com o intuito de restabelecer a situação 

anterior à ocorrência de um evento adverso sobre a fauna local, através de ações de 

controle ou de eliminação do fator provocador do impacto. 

 Nas tabelas a seguir, são apresentadas as medidas de mitigação ou compensação 

a serem adotadas para possíveis impactos que venham a ocorrer durante a fase de 

implantação e operação da barragem respectivamente. 
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TABELA 1. Medidas de mitigação e/ou compensação a serem adotadas na fase de implantação. 

Atividade Impacto Mitigação Indicador Monitoramento 

Desvio e 
alargamento do 

ribeirão 

Morte de indivíduos aquáticos pela 
alteração do fluxo da água; 

Controle do fluxo da água; 

-Diminuição excessiva do fluxo de 
água a jusante da barragem; 
- Aumento do nível da água a 
montante da barragem; 
- Identificação de grande quantidade 
de peixes mortos; 

 

Morte da vida aquática por 
assoreamento do ribeirão; 

Revegetação de encostas; 

- Água do rio com aspecto 
lamacento; 
- Alteração na coloração da água do 
rio; 
- Identificação de Assoreamento do 
rio; 

Comunicação e Registro de 
aspectos característicos de 
assoreamento no rio. 

Crescimento excessivo de macrófitas 
aquáticas por nitrificação devido às 
atividades da obra; 

Implantação de sistemas de tratamento de 
efluentes; 

- Proliferação de algas na superfície 
do rio; 

Monitoramento das 
comunidades aquáticas 

Desestabilização da ictiofauna;  
Implantação do programa de 
monitoramento da ictiofauna; 

- Desaparecimento de espécies 
aquáticas; 
-Identificação de peixes mortos 
- Identificação de excesso de algas; 
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TABELA 2. Medidas de mitigação e/ou compensação a serem adotadas na fase de operação. 

Atividade Impacto Mitigação Indicador Monitoramento 

Atividades de 
operação do 
Reservatório 

Alterações no sistema do rio, 
passando ele de um sistema lótico 
para lêntico, resultando na morte de 
indivíduos aquáticos e 
semiaquáticos adaptados; 

Controle do fluxo da água; 

- Diminuição excessiva do fluxo de 
agua a jusante da barragem; 
- Aumento do nível da água a 
montante da barragem; 
- Identificação de grande quantidade 
de peixes mortos; 

- Monitoramento e registro 
frequente de vazão; 

Aumento da pressão antrópica 
sobre a fauna aquática (ex. pesca); Controle da atividade pesqueira / fiscalização; 

- Identificação de pessoas praticando 
pesca  
- Materiais de pesca encontrados nas 
margens dos rios. 

- Fiscalização nas margens da 
barragem; 

- Redução da oxigenação da água 
acima da barragem;  -Implantar sistema de oxigenação; 

- Morte de indivíduos aquáticos; 
- Coloração turva; 
- Morte de plantas aquáticas; 

- Realização frequente de 
análises laboratoriais; 

-Alteração da estrutura populacional 
dos peixes; -Monitoramento das comunidades de peixes; 

- Superpopulação de algumas 
espécies e desaparecimento de outras 
espécies de peixes; 

- Monitoramento e registro 
sistemático das populações 
existentes no rio; 

- Mortandade de peixes nas 
turbinas e vertedouro; 

-Manutenção periódica nas estruturas da barragem; 
- Resgate de peixes presos durante os trabalhos de 
manutenção; 

- Identificação e quantificação de 
peixes presos nas estruturas da 
barragem; 

- Cronograma efetivo de 
manutenção das estruturas da 
barragem; 

- Afogamento de animais predadores 
desabituados a nova configuração 
do rio; 

-Proteção das margens e encostas a partir da 
recomposição vegetal;  

- Animais encontrados mortos por 
afogamento; 

- Registro qualitativo e 
quantitativo de animais 
acidentados/mortos nas 
margens da represa; 

- Mortandade de peixes a jusante 
pela redução da vazão; 

-Controle de vazão, garantindo a vazão mínima 
necessária; 

- Diminuição excessiva do fluxo de 
agua a jusante da barragem; 
- Aumento do nível da água a 
montante da barragem; 
- Identificação de grande quantidade 
de peixes mortos; 
 

- Registro sistemático 
qualitativo e quantitativo de 
peixes encontrados mortos a 
jusante da barragem; 

- Interrupção do ciclo reprodutivo de 
espécies de peixes que sobem o rio 
para desovar; 

-Construção de estruturas da escada de peixes; 
- Desaparecimento de espécies de 
peixes com hábitos específicos de 
desova; 

- Registro de espécies que 
desapareceram/diminuíram a 
abundancia; 
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10. SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ICTIOFAUNA 

10.1. Considerações Gerais 

Para a obra prevista, o corpo hídrico será temporariamente desviado, além de ser 

represado, o que alterará a dinâmica de comportamento dos peixes que abriga, como 

período de desova e hábitos de forrageio e reprodução. 

Durante as fases de implantação e operação de um barramento como este, o 

componente biótico mais afetado é o da ictiofauna. Seu impacto muitas vezes não é 

mensurado de forma coerente e sendo assim, a mitigação do mesmo não se faz 

satisfatória.  

Então, com a finalidade de encontrar as melhores alternativas para se reduzir os 

impactos gerados pela construção do barramento, deverão ser realizados levantamentos 

e monitoramentos da ictiofauna, comparando os resultados obtidos antes e após a 

implantação da área alagada, na tentativa de manter a mesma quantidade de espécies 

que se tinha no cenário anterior.  

Este subprograma visa subsidiar os procedimentos relativos ao monitoramento da 

ictiofauna do Ribeirão Piraí, a fim de avaliar se as espécies estão ou não se adaptando ás 

novas condições de habitat que lhe foram impostas.  

 

 

10.2. Objetivos 

São objetivos deste Subprograma:  

 Identificar e classificar as espécies encontradas;  

 Verificar a estrutura da comunidade de peixes em cada amostragem realizada;  

 Identificar os impactos às comunidades de peixes;  

 Determinar a dominância e a constância das espécies encontradas nas 
diferentes épocas coletadas;  

 Estimar a diversidade e equitabilidade de peixes;  

 Comparar os parâmetros observados em cada coleta.  
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10.3. Monitoramento 

Sabido que a construção da barragem implicará na alteração da atividade 

reprodutiva de peixes tanto a montante quanto à jusante do barramento que resultarão 

em diversos impactos sobre as comunidades, a proposição de um monitoramento 

periódico a longo prazo para avaliar as alterações na comunidade ictiológica, bem como, 

a eficiência das ações de mitigação adotadas na área de influência do empreendimento 

são fortemente recomendadas. 

 

10.3.1. Periodicidade 

Os levantamentos de campo para o monitoramento da Ictiofauna ocorrerão 

concomitantes às coletas previstas no Programa de Monitoramento Limnológico e de 

Qualidade da Água, através de coletas trimestrais durante a execução das obras do 

empreendimento. O primeiro levantamento deverá ocorrer antes do início das obras.  

 

10.3.2. Pontos amostrais 

Os pontos de amostragem deverão ocorrer à jusante, a montante e no reservatório, 

coincidentes com os Pontos do Programa de Monitoramento Limnológico e de Qualidade 

da Água, conforme figura 8.2.1. apresentada anteriormente. 

 

10.3.3. Metodologia de Análise 

Para o monitoramento da Ictiofauna local, o levantamento em campo será requisito 

básico e permitirá o agrupamento de dados que servirão como subsídio a eventuais 

ações de manejo que sejam necessárias para a conservação destes animais. As 

campanhas de amostragem deverão ocorrer trimestralmente. 

A partir de técnicas de pesca e da forma menos agressiva possível, os peixes 

deverão ser capturados para amostragem. Após capturados, os peixes deverão passar 

por triagem para serem medidos, pesados, registrados, fotografados e devidamente 

identificados e classificados, a partir de literatura científica disponível, por profissional 

capacitado devendo após esses procedimentos, soltar imediatamente os peixes. 
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As capturas serão realizadas com os seguintes apetrechos de pesca: redes de 

arrasto (malha 5,0mm entre nós), tarrafas e puçás (malha 0,2 mm). Os peixes capturados 

serão colocados em baldes para serem conduzidos até a base de apoio (localizada à 

margem do rio), onde os organismos serão transferidos para uma caixa d’água de 500 

litros. 

O esforço amostral para cada petrecho deverá ser padronizado e replicado em 

todos os pontos amostrais, recomendando-se: 1 arrasto/ponto amostral/dia; 5 

tarrafadas/ponto amostral/dia; e 5 passadas (puçá)/ponto amostral/dia. Amostragem com 

peneiras (malha de 0,2 mm), contemplando-se o esforço de 5 peneiradas/ponto amostral 

(ou em cada margem do ponto)/ dia, se possível, junto à vegetação marginal. 

Por ocasião da solicitação de LO (antes do enchimento do reservatório), deverá ser 

reavaliada a metodologia proposta e, se necessário, incluir novas técnicas amostrais, 

como por exemplo, o emprego de redes de espera. 

Após a identificação dos espécimes capturados e registro dos dados biométricos, 

deve ser realizada a soltura imediata no mesmo sítio amostral dos indivíduos sadios e 

pertencentes a espécies nativas. No entanto, caso sejam capturados espécimes exóticos, 

os mesmos deverão sacrificados, adotando-se procedimentos que preveja a anestesia do 

animal. 

A identificação visual deverá ser uma alternativa para a identificação dos animais 

sempre que as condições do ribeirão permitirem. Os peixes que puderem ser 

macroscopicamente identificados deverão somente ser registrados quanto a sua 

abundância, sem a necessidade de captura.  

Parâmetros como abundância (frequência), riqueza, comparação de abundância 

entre as espécies em cada ponto de coleta e suas similaridades quanto ao uso de 

recursos disponíveis (guildas tróficas) deverão ser analisados, estimados e registrados.  

Cabe ainda, avaliar a abundância de espécies, visto que cada espécie possui uma 

posição ecológica distinta e relações ecológicas únicas que podem ser reflexo da fartura 

de recursos disponíveis, avaliando como os indivíduos da área de influência do estudo 

estão respondendo aos impactos decorrentes do empreendimento sobre suas relações 

ecológicas, destacando espécies que melhor se adaptam as novas condições impostas, 
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demonstrando que no novo ambiente há uma boa disponibilidade de recursos para as 

referidas espécies.  

Identificar o número de espécies distintas é uma medida simples e eficiente de 

avaliar a estrutura de uma comunidade. No decorrer das campanhas, a diversidade de 

espécies pode variar, em função do tempo que se leva para atingir uma adaptação e 

estabilização da curva de acumulação de espécies, e existe ainda a possibilidade de 

acréscimo de novas espécies, podendo ser inclusive espécies exóticas. 

Durante a execução das atividades de campo seja realizada a identificação de 

áreas de alimentação, reprodução e abrigo da ictiofauna, a fim de subsidiar a proposta de 

medidas de conservação dos serviços ecossistêmicos. 

Tendo em vista a importância do conhecimento reprodutivo das espécies, solicita-

se que, o monitoramento envolva a avaliação da maturação gonadal, de modo a definir os 

períodos e épocas de mais relevantes da atividade de reprodução, em especial para as 

espécies migratórias e/ou reofílicas, não se recomendando para análise a seleção de 

espécies vulneráveis ou ameaçadas. Será permitida a captura de apenas 3 indivíduos por 

morfoespécie. 

A formação de um reservatório reflete de forma significativa na disponibilidade de 

alimento para a fauna aquática, para as quais apenas as espécies dotadas de maior 

plasticidade alimentar estarão melhor adaptadas, portanto, o estudo das guildas tróficas 

em ambientes antropizados é de suma importância e servem para avaliar a relação da 

ictiofauna com o ambiente onde vivem, servindo como indicador das relações ecológicas 

e revelando ainda quais foram as possíveis alterações causadas com o represamento.  

Contudo, deverão ser consideradas e registradas as guildas tróficas (Onívoro, 

Herbívoro, Piscívoro, Carnívoro, Insetívoro e Detritívoro) encontradas em cada campanha 

a ser realizada, preocupando-se em destacar as mais representativas.  

Todas as campanhas deverão ser registradas em forma de relatório, conforme 

modelo no Anexo 4 e conter, entre outras informações, o modo de coleta, a quantidade 

de peixes coletados, diversidade de espécies encontradas, identificação de novas 

espécies, tamanho médio, bem como demais características significativas, conforme 

entendimento do profissional responsável pela realização das campanhas de 

monitoramento. 
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De modo a potencializar os resultados obtidos, adicionalmente à ficha de registro 

de campo, deve ser realizada a padronização da identificação das espécies em uma lista 

sistemática, contendo, de forma geral, informações taxonômicas, biológicas e ecológicas 

das espécies (nomenclatura cientifica e popular, origem, endemismo, grau de 

conservação segundo listas oficiais, hábitos de reprodução e alimentação etc.). 

Com objetivo de aprofundamento das análises, os resultados obtidos deverão ser 

apresentados por ponto amostral, com indicação de petrecho utilizado para a 

identificação de cada espécie. 

 

10.3.4.  Materiais e Infraestrutura  

A infraestrutura básica para atender a proposta de monitoramento da ictiofauna, 

conforme proposto pelo presente subprograma, deve contar com, no mínimo, um posto 

de atendimento comandado por profissional capacitado, preferencialmente biólogo, 

munido de equipamentos e materiais específicos, tais como redes de arrasto (malha de 5 

mm), puçás (malha 0,2 mm), tarrafas (malha 0,2 mm), balanças, sacos plásticos, 

equipamentos de medidas, conforme ilustrados nas figuras a seguir. 

 

 
Figura 10.3.4.1. Tarrafa. 

 

            
Figura 10.3.4.2. Puçá 
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Figura 10.3.4.3. Sacos plásticos e/ou baldes de 20 litros para armazenamento 
temporário dos peixes. 

 

                                      

Figura 10.3.4.4. Modelo de balanças para pesagem dos peixes. 

 

 

Figura 10.3.4.5. Equipamentos de medida como régua ou fita métrica 
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10.4. Medidas de Conservação 

10.4.1. Espécies Identificadas 

No Levantamento Complementar do EIA-RIMA foram levantadas 22 espécies de 

peixes na área de estudo. 

As espécies levantadas são peixes de pequeno e médio porte, com o maior 

indivíduo chegando ao tamanho de 17 cm. 

Não foram identificadas espécies endêmicas, ou com algum grau de ameaça 

segundo Decreto Estadual do Estado de São Paulo n° 60.133 de 07 de fevereiro de 2014 

ou IN MMA n°005 de 12 de maio de 2004. Mas foram identificadas uma espécie exótica 

Oreochromis niloticus (tilápia-do-nilo) e cinco espécies bioindicadoras: 

 Geophagus brasiliensis (cará) 

 Hoplias malabaricus (traíra) 

 Astyanax bockmanni (lambari) 

 Astyanax fasciatus (lambari) 

 Astyanax altiparanae (lambari) 

O conhecimento das características das espécies presentes na área de estudo se 

faz necessário para que seja possível propor medidas de mitigação dos impactos a elas 

causados e cada qual possui suas particularidades que deverão ser consideradas durante 

o monitoramento. 

 

10.4.2. Medidas de Mitigação 

Cada espécie identificada possui particularidades que devem ser consideradas. De 

maneira geral pode-se dizer que será necessário à construção de sistemas de 

transposição dos peixes permitindo o fluxo montante-jusante do barramento, e 

principalmente, a manutenção das APP’s no entorno do corpo hídrico, pois são nas 

plantas e raízes das margens que as espécies repousam suas ovas. 

 



 
PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA 

BARRAGEM DO RIBEIRÃO PIRAÍ 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ (CONIRPI) 

Página 27 de 38 

 

 

 

10.5. Interface com o Programa de Monitoramento Limnológico e de Qualidade da 
Água 

A execução de um barramento em um curso d’água é uma importante forma de 

fragmentação física do ambiente, de origem antrópica, que acarreta em uma grande 

modificação na paisagem hídrica quanto aos seus componentes físicos, químicos e 

biológicos. 

A construção de uma barragem consiste na transformação de um ambiente 

aquático lótico (em movimento) em lêntico (parado) o que apresenta uma série de 

implicações que são determinantes sobre a fauna e flora e, em especial, sobre as 

comunidades de peixes. O represamento aumenta lateralmente o ambiente envolvido 

criando novos habitats em novas condições.  

A sobrevivência da ictiofauna depende diretamente do equilíbrio limnológico e da 

qualidade da água em que está inserida. A implantação de um barramento pode resultar 

em um desequilíbrio limnológico, acarretando na instabilidade física e química e na 

alteração das comunidades biológicas.  

Assim, quando se observa um ambiente em desequilíbrio, constata-se a elevação 

nas concentrações de quase todos compostos químicos essenciais à produtividade e 

manutenção do ambiente. 

Portanto, o desenvolvimento de um Programa de Monitoramento Limnológico e de 

Qualidade da Água é de extrema importância. Este programa acompanhará as variáveis 

físico-químicas do ribeirão, tendo como parâmetros: transparência e turbidez, sólidos 

totais e dissolvidos, temperatura, pH, OD, DBO, DQO, fósforo total, nitrogênio total, nitrito, 

nitrato, amônia, salinidade, condutividade elétrica, óleos/graças, coliformes 

termotolerantes, Clorofila-a, cádmio, chumbo, cobre, cromo, total, mercúrio, níquel e 

zinco. Além dos aspectos físico-químicos, as comunidades plantônicas (fitoplâncton e 

zooplâncton) e bentônica (macroinvertebrados) em especial espécies de cianobactérias 

potencialmente produtoras de toxinas também deverão ser monitoradas. 

A comunidade fitoplanctônica compreende o conjunto de organismos aquáticos 

microscópicos que têm capacidade fotossintética e vivem dispersos flutuando na coluna 

de água, tradicionalmente chamados de algas, são de extrema importância para a vida 

aquática por serem produtores e estarem na base da cadeia alimentar dos ecossistemas 

aquáticos, servindo de alimento as cadeias sequentes. 



 
PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA 

BARRAGEM DO RIBEIRÃO PIRAÍ 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ (CONIRPI) 

Página 28 de 38 

 

 

 

Os parâmetros da comunidade fitoplanctônica a serem monitorados devem avaliar, 

entre outros, o estudo taxonômico e quantitativo, além da densidade e biomassa 

fitoplanctônica.  

Devido a algumas características intrínsecas à biota, a utilização da comunidade 

aquática oferece vantagens importantes sobre as medições químicas, pois apresentam 

diferentes sensibilidades e taxas de recuperação (dependendo das espécies e dos ciclos 

de vida) além da capacidade de concentrar e armazenar substâncias presentes na água 

em seus tecidos. 

O levantamento e monitoramento da ictiofauna condicionados aos resultados 

obtidos nas campanhas de monitoramento da limnologia e qualidade da água, permitirão 

estabelecer uma relação capaz de fornecer evidências sobre os efeitos e a magnitude do 

impacto no ambiente aquático proveniente das intervenções geradas pela implantação do 

barramento.  

Assim sendo, os resultados obtidos nos dois Programas de Monitoramento 

deverão ser relacionados através de uma análise crítica identificando os principais 

parâmetros que influenciam as espécies da ictiofauna. 
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11. RELATÓRIOS 

 Durante a implantação do empreendimento, deverão ser apresentados 

trimestralmente relatórios referentes a este Programa de Conservação e Monitoramento 

da Fauna Silvestre e Subprogramas à CETESB, conforme modelo apresentado no Anexo 

3, contendo no mínimo: 

 Metodologias adotadas; 

 Resultados e respectivas análises críticas; 

 Metas alcançadas e almejadas; 

 Registros fotográficos; 

 Resultados obtidos; 

 Não conformidades identificadas e respectivas medidas mitigadoras adotadas; 

 Equipe técnica e responsável técnico com a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART. 

Por ocasião da Licença de Operação deverá ser apresentado relatório consolidado 
do Programa contendo: 

 Análise crítica das atividades desenvolvidas no período, inclusive durante o 
enchimento do reservatório; 

 Não-conformidades e respectivas medidas corretivas adotadas; 

 Metas alcançadas e almejadas; 

 Registro fotográfico dos procedimentos adotados; 

 Equipe técnica responsável; 

 Proposta de continuidade das atividades de monitoramento durante a operação 
do empreendimento; 

 Durante a operação da barragem deverão ser apresentados relatórios 

trimestrais com quatro campanhas acompanhando a sazonalidade do ano: análise 

crítica das atividades desenvolvidas, metas e resultados alcançados, registro 

fotográfico e responsável técnico com respectiva ART. 
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12. EQUIPE TÉCNICA E RESPONSABILIDADES 

 A implantação, execução e acompanhamento do Programa de Conservação e 

Monitoramento de ictiofauna e seu Subprograma serão realizadas pelo Consórcio 

Intermunicipal do Ribeirão Piraí, que comporá a equipe responsável através de seus 

técnicos ou contratados, na qual deverão participar técnicos da empreiteira e demais 

empresas parceiras.  

 Tal equipe terá o dever de zelar pela preservação, tanto quanto possível, da fauna 

local, e garantir a implementação das medidas e procedimentos ambientais deste 

Programa de Conservação e Monitoramento da Ictiofauna. 

 A função destes técnicos é responder pela aplicação das medidas determinadas no 

Programa e Subprogramas, perante a equipe designada pelo Consórcio, participando das 

reuniões de acompanhamento, trabalhos de campo e elaboração dos relatórios 

pertinentes. O(s) profissional(ais) habilitado(s) para esta função deverá ter formação 

técnica conforme descrito a seguir: 

1. Subprograma de Monitoramento de Ictiofauna: 

Coordenador do Programa 

Biologia – Especialista em Ictiofauna 

Médico Veterinário 

Estagiário 

Auxiliar de Campo 

 

Para o Subprograma de Resgate de Ictiofauna, obrigatoriamente a equipe deverá 

contar com biólogos com experiência comprovada em resgate, salvamento e manejo 

(contenção e manutenção) de ictiofauna. 

 

13. CRONOGRAMA 

A implantação da barragem tem um prazo estimado de 24 meses. A tabela a 

seguir, apresenta o cronograma das etapas da obra assim como a execução do 

Programa de Conservação e Monitoramento da Ictiofauna e seus Subprogramas e as 

entregas dos Relatórios Trimestrais à CETESB, conforme previsto na Licença Prévia do 

empreendimento. 
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TABELA 3. Cronograma do Programa de Conservação e Monitoramento da Ictiofauna e Entrega de Relatórios. 

PROGRAMAS  MESES 

 

LEVANTAMENTO 
INICIAL DA FAUNA 
SILVESTRE (antes 

do início das obras) 

1ª CAMPANHA 
(1ª ao 3ª mês) 

2ª CAMPANHA 
(4ª ao 6ª mês) 

3ª CAMPANHA 
(7ª ao 9ª mês) 

4ª CAMPANHA 
(10ª ao 12ª mês) 

PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E MONITORAMENTO DA ICTIOFAUNA      

SUBPROGRAMA DE RESGATE E SALVAMENTO DA ICTIOFAUNA      

OS RELATÓRIOS DAS CAMPANHAS SERÃO ENTREGUES NO MÊS SEGUINTE AO TÉRMINO DE CADA CAMPANHA 

AO TÉRMINO DO MONITORAMENTO DA FASE DE IMPLANTAÇÃO SERÁ ENTREGUE O RELATÓRIO CONSOLIDADO PARA O PEDIDO DA L.O. 
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Anexo 1. FICHA DE IDENTIFICAÇÃO E ENCAMINHAMENTO – 
ICTIOFAUNA 
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Nº

Nome:

Local/Departamento:

1.1) Grupo Faunístico 1.2) Espécie

Mastofauna Nome popular:

Herpetofauna

Avifauna Nome científico:

Ictiofauna Sim Não

1.4) Biometria Geral 1.5)Características

Sexo: Macho

Peso kg Fêmea Gestação? Sim Não

Estimativa de idade

Altura m

Marcas naturais:

Comprimento: m (Total)

Deformidades:

Km N

Km E

2.4) Local de destino:

Nome: Função:

Registro Conselho de Classe:

Nome: Função:

Registro Conselho de Classe:

Nome: Função:

Registro Conselho de Classe:

Data Data

Responsável pela 

Identificação e Resgate

1.3) Número de 

Indivíduos: ________

1.4)Espécie em 

2.1)Local de origem:

2.2)Coordenadas UTM:

2.3)Descrição do procedimento de resgate:

3) Equipe Responsável pelo resgate

Responsável pelo 

recebimento do(s) 

2)Resgate

Data

1) Identificação  dos animais

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO E 

ENCAMINHAMENTO - 

FAUNA

LOGO
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Anexo 2. MODELO - FICHA DE REGISTRO E IDENTIFICAÇÃO DA 
ICTIOFAUNA 
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 Nº

Nome Popular: _____________________________________

Nome científico: ____________________________________

Forma de Identificação: Visual Coletas

Descrição do (s)  procedimento (s) utilizado (s): ______________________________________

_________________________________________________________________________

Materiais Utilizados: Redes de espera Tarrafa Balança

Puçá Saco Plástico Fita Métrica

Outros _____________________________________________

Guilda trófica: Onívoro Herbívoro Carnívoro

Piscívoro Insetívoro Detritívoro

Quantidade / Abundância: ________ Peso Médio: _________kg Tamanho médio: ________m

Estágio Reprodutivo: Imaturo Repouso Maturação

Reprodução Madura Esgotado

Marcas Naturais: ____________________________________________________________

Deformações: ______________________________________________________________

Quantidade/Abundância: número de indíviduos da mesma espécie

Peso Médio: soma dos pesos dividido pelo nº de indivíduos da mesma espécie

Tamanho Médio: soma dos tamanhos dividido pelo nº de indivíduos da mesma espécie

Estágio Reprodutivo: conforme definições apresentadas no SubPrograma de Monitoramento da Ictiofauna

Data:

LOGO
MODELO - FICHA DE REGISTRO E 

IDENTIFICAÇÃO DA ICTIOFAUNA Data

Identificação das Espécies

Responsável pela 

Identificação da Ictiofauna

Nome do responsável pelo preenchimento: ________________________________________________________

Função / Departamento: ___________________________________

Responsável pela Identificação da Espécie: _________________________________________________________

Função / Departamento: ___________________________________

Registro no Conselho de Classe: ____________________________

Data: ___/___/___ Local: _______________________

Outras características identificadas: ______________________________________________
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Anexo 3. MODELO - RELATÓRIO MONITORAMENTO DA 
ICTIOFAUNA 
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Nº

Empreendimento

Endereço

Razão Social

CNPJ

Empresa responsável pelo Relatório

Período 

Metodologias Adotadas

Resultados e Análises Críticas

LOGO
MODELO - RELATÓRIO 

MONITORAMENTO DA FAUNA Data

Informações Preliminares

Atividades realizadas no período
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Nome Função

Registro Conselho de Classe ART

Nome Função

Registro Conselho de Classe ART

Nome Função

Registro Conselho de Classe ART

ANEXO 1:

ANEXO 2:

ANEXO 3:

ANEXO 4:

ANEXO 5:

ANEXO 6:

ANEXO 7:

ANEXO 8:

ANEXO 9:

ANEXO 10:

Não-Conformidades identificadas e medidas mitigadoras

Equipe Técnica

Metas

Alcançadas Almejadas

ANEXOS

Prefeitura Municipal de 

Louveira

Responsável Técnico                       

Conservação e 

Monitoramento da Fauna

EMPRESA RESPONSÁVEL 
PELAS OBRAS 


