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1.Resumo 

 

No Brasil, a água é o principal meio gerador de energia e rios de pequeno porte 

vem sendo explorado em algumas regiões para construção de PCH’s. 

Empreendimentos desse porte causa um impacto ecológico de grande significância, 

principalmente se referindo a ecossistemas aquáticos. Visto a necessidade de se 

obter informações que relacione a geração de energia e equilíbrio ambiental, o 

presente trabalho objetiva evidenciar as espécies existentes na porção médio da bacia 

hidrográfica do rio Sapucaí, onde se estende o rio Lourenço Velho e está inserida a 

PCH Luiz Dias, fazendo uma comparação sobre a diversidade de peixes existentes 

num trecho de 3 km a montante e 3 km a jusante da PCH, contribuindo para uma  

avaliação biológica e a influência de aspectos relacionados a instalação de PCH’s 

sobre essa superclasse. 

 

2.Introdução 

 

A variedade de biomas presente no Brasil, torna- o país de maior biodiversidade 

do mundo. (MMA 2015). Dessa incontestável riqueza, os peixes continentais se 

destacam dentre as outras com 3133 espécies. (ICMBio 2015). Apesar dos números 

parecerem altos, pouco ainda se sabe sobre a composição e estrutura da ictiofauna. 

(Miranda 2012). A compreensão desses ecossistemas se torna ainda mais necessário 

quando se trata de locais inseridos no bioma da Mata Atlântica, já que se encontra 

muito fragmentada. (Sarmento-Soares & Martin Pinheiro 2013). Várias espécies de 

peixes de água doce ocorrentes desse bioma vem sendo descritas ano a ano, 

comprovando a falta de material coletado e descrito desses animais. (Burger, R. et al. 

2011). Um levantamento das populações existentes nesse bioma, vai além do 

contexto ambiental, uma vez que contribui para a dinamização de setores 

econômicos, como a pesca e o turismo. (Moraes e Santos 2015). 

A instalação de empreendimento energéticos ocasiona impactos ambientais 

consideráveis aos ecossistemas aquáticos. (Silve & Pompeu 2008).  Apesar disso, é 

incontestável que através da oferta de energia, se eleva qualidade de vida da 

população. (Sarmento-Soares & Martins-Pinheiro 2013). Se tratando de PCH’s, já são  



 320 instaladas em todo território brasileiro, gerando 2,4 mil MW útil à população, o 

que equivale a 2,29 % do total gerado no país. (ANEEL 2015) 

Entendido a importância de pesquisas inerentes a ictiofauna e todas as suas o 

presente estudo busca contribuir para uma avaliação biológica da sua fauna ictiológica 

sobre a influência de aspectos relacionados de PCH’s de modo geral. 

 

3. Objetivos 

 

Analisar de forma epistemológica a composição das espécies de peixes existentes 

no trecho de 6 km do rio Lourenço Velho, de modo comparativo, quanto a diversidade 

encontrada a montante e a jusante da PCH Luiz Dias, buscando correlacionar a 

possível influência desse tipo de empreendimento sobre a ictiofauna. 

 

4.Metodologia 

 

O local de estudo será realizado num trecho de 6 Km de extensão do rio 

Lourenço Velho, sendo a PCH Luiz Dias (22º 22’ 11,07” S e 45º 21’ 02,17” O) o ponto 

médio. Serão estabelecidos 6 pontos de coleta a montante e 6 pontos a jusante dessa 

PCH, separadas aproximadamente por meio quilômetro entre si. Cada ponto amostral 

terá seu devido georreferenciamento e registro fotográfico. A montagem das 

armadilhas (tarrafos de argola, rede multifilamento, rede de espera, rede passaguá, 

rede de arrasto, varas de pescas e molinetes) será realizada em uma área com 50 m 

de raio em cada ponto amostral, sendo utilizado os petrechos que mais se adequem 

a cada local de amostragem. Caso necessário, se fará o uso de embarcação. As 

coletas se fará durante o período diurno e noturno, onde nesse último caso, vistorias 

a cada duas horas serão feitas, e ao amanhecer, os petrechos serão retirados. Fica 

definido fazer duas campanhas para a coleta de dados de todos os pontos para cobrir 

a sazonalidade anual, Uma campanha durante o período que compreende a estação 

seca e outra, na estação chuvosa. As espécies coletadas durante a pescaria terão os 

seus registros de imagens para sua confirmação taxonômica, por meio de literaturas 

e apoio técnico pessoal. Sabe-se que no local onde se encontra o rio Lourenço Velho, 

ocorre a pesca amadora e artesanal, o que contribuirá com dados secundários para o 

conhecimento da fauna aquática. 



 

    5.Desenvolvimento 

 

Através de estudos realizados próximos a PCH Luiz Dias constatou-se a 

predominância de peixes reofílicos de pequeno e médio porte, representados 

principalmente por cascudos (hypostomus sp.) e lambaris (Astianax sp). Espécies 

migradoras e presentes na Lista de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de 

Extinção também foram constatadas na bacia, destacando a pirapitinga ou suricanga 

(Brycon nattereri). Ainda cabe salientar que espécies como piaus, curimatãs, 

tabaranas são pescados exclusivamente a jusante da PCH Luiz Dias, devido ao 

impedimento do deslocamento ascendente dos animais pelo barramento. 

 

 

6. Resultados preliminares 

 

Espera-se encontrar espécies já constatadas em estudos realizados na bacia e tantas 

outras ainda não descritas, uma vez que é do caráter do presente estudo fazer o 

reconhecimento da fauna aquática num trecho dessa região e comparar as espécies 

encontradas a jusante e montante da PCH e analisar se estão sofrendo alguma 

consequência sobre influência dessa construção. 
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