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Resumo 66

Desafios e avanços na análise do sistema de vídeo-imagem e sistema de
transposição de peixes da UHE Belo Monte - ferramentas para estudo e

conservação da ictiofauna
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O Sistemas de Transposição de Peixes (STP) da UHE Belo Monte iniciou a operação em
2015 visando minimizar e mitigar impactos causados pela implantação do barramento na
calha do rio Xingu, auxiliando na conservação das espécies de peixes migradores. Possui
1.200  metros  de  extensão  e  é  alimentado  por  uma  vazão  de  12m³/s.  O sistema  de
monitoramento  por  vídeo  é  dividido  em  duas  salas  que  se  localizam  próximas  ao
reservatório. Essas salas são equipadas com um visor de vidro de dimensões 2,00x2,00
metros  (Figura  1).  O  monitoramento  é  realizado  por  câmeras  de  segurança  que
permanecem gravando ininterruptamente ao longo do ano. Analisamos os arquivos dos
dias 30 de novembro a 9 de dezembro de 2016 e de 9 a 11 de janeiro de 2017 totalizando
122  horas  de  gravações  analisadas.  Classificamos as  espécies  presentes  no  STP,  a
quantidade  (quando  possível)  e  o  sentido  de  passagem. Os  sentidos  de  passagem
possíveis  foram:  Jusante-Montante,  Jusante-Jusante,  Montante-Jusante  e  Montante-
Montante e NI quando os peixes permaneceram no visor. Imagens noturnas (das 19:00 às
5:00h) foram descartadas devido à baixa iluminação das imagens. Identificamos um total
de 44 espécies, das quais 10 foram encontradas exclusivamente no Sistema de Vídeo
Imagem (SVI), não sendo capturadas por outras técnicas de monitoramento utilizadas no
STP, como tarrafa e anzol. Inicialmente foi possível contabilizar 4799 indivíduos, porém
em 38% dos registros a contagem e identificação não foram possíveis. As três espécies
mais representativas em quantidade de indivíduos foram: cachorra (Hydrolycus armatus)
–  24,5%,  aridúia  (Semaprochilodus  brama)  –  21,4%  e  piau (Leporinus  sp)  –  11,6.
Espécies de grande importância para a conservação como Surubim (Pseudoplatystoma
punctifer)  –  2,6%,  Pacu-capivara  (Ossubtus  xinguenses)  –  0,02%,  e  Tambaqui
(Colossoma macropomum) – 0,02%, também foram identificados no visor do STP. Dentre
os movimentos possíveis, 79,3% ocorreram de Jusante-Montante. O monitoramento por
Sistema de Vídeo Imagem tem se mostrado uma importante ferramenta para a avaliação
das espécies  existentes  no STP de  Belo  Monte.  Por  se  tratar  de  um método  pouco
seletivo e não invasivo, possui potencial para complementar a identificação de espécies
que  estão  utilizando  o  STP  e  que  não  foram  amostradas  por  petrechos  de  pesca
convencionais. A aplicação da contagem e identificação foi eficiente em 62% dos casos,
porém, ainda é um desafio a presença de cardumes e agregações; condições ambientais
como turbidez  e  baixa  luminosidade  da  água  que  podem atrapalhar  e  até  impedir  a
quantificação e identificação de indivíduos. O STP de Belo Monte permitiu o movimento
para montante das espécies,  demonstrando a sua contribuição para  manutenção dos
fluxos  migratórios  e  minimizando  assim,  o  impacto  sobre  a  ictiofauna  causado  pela
construção do barramento.  Esse estudo,  embora  preliminar,  demonstra  uma parte  do
potencial  do STP e reafirma sua função como importante ferramenta de conservação
ambiental.
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Figura 1: Sistema de transposição de peixes – Usina de Belo Monte – Altamira – PA. A
imagem mostra o deslocamento de um cardume de Semaprochilodus brama para

montante.
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